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٩۷۲ Be EI 4دونگ  

 اندا ديسلا لامكلاوا + ماملاو ىصاعمل اة ىف قيرغلا » مت الا لیلکلا لیلملا ليلقلا دبعلا هجرت لاق
 El a اذه ٭ یدا میناب ہری یت نم e 3 ادمق + مادلا هزرحق یلاعت رزراهصصع |

 اکو + ماه و لا اب الخ هژحاس كاردانع ول ىذلا * "معهلا علاو ميلا "مضطنارحلا ىلع ةيراخا

 اا اقا هجری * طنسالا سواق والاوه والا * ءانالاو لوقعلا دل ن نع روغلا د عب) | ءاشارصنع

 ۱ ی رج نم قیفولا هطرشب * ءاپتنالا ةضرف ءانم ىلع * ءاوتسالاو فقوتلا قفنا دقو + ااو

 كلسىف ةطرعملا ةفرشلا ةدعقلاىذ نم دحالامو وهو رشع عبارا م وبلا یف * ءاهتشالا قفو ىلع جایرا

 ةفاوم یهو × فلخ نم یرب دما دقنم یوب اک نم مر نم * فلاو نيتأمو نیرمشعو سج ةنس روهش

 عبج هدناوش عفا مولا ۷ موهفلا با ڪا ىلع ربتس ربع جم راتلااذه ةقبقدو 4 مولع ناحتک مس اا

 نع فعاو + یتلیس و هیینلا كين دبسلل و * ییارخ الا رخذ هلعحا و * نيبلاطلا عتمو + نيلسملا

 اتلعح اف هیدن ثاغتسب و هيف بدن مو وهو * یتلدنع ةرسطا مو یهج و نص و * یتلز نم دا

 ۱3 3 یزرعو لوصا دام و یلاول و لرفغاوم یتلاح نحو یلاعا ءوس ىلع اتمادناب ات رک اب ۱

 در ۳ ۷ مالسلا و ةولصلا هلع دمع ةما عبو یتحشمو یتذناساو

 هعاساو هنافلخ و هاصاو هل | یلعو هبلع هللاص و * ماظعلا ءاسن الا ةكاف وه و

 ءاسنالاةبطاق یلعو * هنایلواو هراصنا و هاو هعاشاو هنابحاو ۱
| ۱ 

 مالقالایراوج ترجام + نيعجا ةكئالملاو + نیلسرلاو ۱
 اعلا تایشوم * مولعلا ملاوع مایع ىف ح

 ۱ مالعالا تأشنمو ۱

6 
8 ۱ 

 جرات ۱

 مولعارح سوناقوالا متدق # معالاو سال تخرا 4: موتلناربخ لعمتناذکسم # تلك ال سوماقلاةجرت |
۱ ۱۳۳۰ 

 ندنرلماعسردرببک ةفوصارا ماعسرد ید رمشعماح دزباب ماعسرد ی رمشعءاح اف ماعسرد یی رشعماج اف ۱

 ا یاریوهورنم رخ  نلومالسانمرار  .لویهالمانیراوع |
۱ 
۱ 
 ح

 یوبمالسا هدازیصولخ هدنداعس هقرخ هدنن وامه ً نیما دری ینطصم

 ةيناغعلاةعبطملا ف هیافما ةعبطملا یف

 ی وا ماما هنافعرون ندنراماعس رد اف اشا دفان .دیفح . ندنرابختم باول بتکم
 دجا ظفاح اونم الت هّلارکش دیسلا دیسلا یلهبنشراهح

 اذک قو دمع تعع# ج ور هللادبع
 اذک اک اذک

 ( فلاو ةئامالئو سخ ةنسل بجر ةرغىف متخو ةيناعلا ةعطلایف عبط )
 ۱۳۰۵ هنس بجر ۳ ف

e. 



e 4۷۱ = 

 لرانولو یھف هل راه هکرارد ًانهو انه اه همدآیکیدموس و ردکعد لک نیک کب هک نسانع ترقتو ندا

 (انه)و راردیا لامعتسا هدنمقوم لعف مسا هکایوک هنسانعم لوا رود ندنب هکرد هنسانعم ادیت هل راد دشت
 رار د نهم راب رع هکرول وا ءاکو رددآ كعضومربانهو رد هنسانعم بعل ووهل تفرعم هل رصق كلا و ىع كناه
 هاه یتراهزمش كن رلهلک تناو انا هکرول وا هاکو هدر كجه دانهنم هلن وکس كناب و یرسک كنو و یصف كناه
 ۱ هر گناه (هانه) روند ه هن. نالوا لوهح و هبامورف هدنز و اصع (انهلا) رارد تنه وانه هللادا

 "ندنسهدامونهو و هانهای لاق ردندهمانک ظافلا هکرونل وا لامعتسا هنسسانعم نالف هدنعقومادن ةصاخ
 | فورح (ءابلا  یدنلوا لادا های هزه یدا ابا یلصا رداد فرح لک كناه (ابه) رد ذوخأم

nفورحو ردغعش هو زلف 4 یا هدنناب هوحر هلا هددشو ولید هس و4 فورحو ! 

 ۱ نیغو فاق لواو ردنددض2* فورحو ردترابع ندفورح ادعام ندنرافرح + ظص طص + لواو ردن د وینم

 ۱ ندنفّورح * لفت رم* هکر دند هتصمو ردت رابعندف رحادعام ند هته یاظ و نیتلم*ءاط و داص وتا ءاخ و داضو

 هدنسهدام س۳ هسوم#* فورح ارز ردوهس ندا ف یرابع ةسوم#ما نم هدارو هکر د ح راش * ردسادعام

 ۱ مولعمو ردموس م هرزوا قلوا ندهن رحم ءاب هدراصد و رد رفرح » تکسف صت هثح» هرز وآیغنبدنل وارک ذ

 | یوق وحن وة بطاط نیم وقت وص رول وا ثنوم ربعط (۱) رونل وا لاتا ءرزوا هجو ج وا فرح ءا وبشا هکه لوا
 . فرح (۳)ی کی غیدلو اهدنل وق هيد زا هلبا راکنا ناسلهدک دید اد ز تیارهسکر , الثم رول واراکنا فرج (۲ )مال

 | رد هلفلا هک یسهااب و ردسک یدک نور 7 یخ وا و هدنسهدام وا و هنعبو ویدق وح روا وا راکت

 | رونل وا ادنبیرقیادانمهلکنآ هکر ول وا هاکو نوس) وایم کرو تن رک روناوا ادندیعبیادانم ردادن فرح
 طسوتمو دیعب و برق لوق ىلعو هتل دعا و بیر ضعبلا دنعو "براب هللا اب یعادلا لوق هنمو نوا دیک ات

 .هدءقومنال وا فوذح ادل فرح هيلع ءان ردلمعتسم کا ندادن فورح راس یس هاب وبشا و ردکر شم هدنراتبب

 rg دچا ذهنع ض عا فس و٤ یلاعت هل وکر غل وا ر دقت ی ریغ ندنآ
 یس هاب هکهیلوا نخ و رونل وا اد هلا اودوخاب رونل وا ادن هلکنا بودنم كلذک رونل وا ادن هکنآ نامه یرلهلک

 وا فوذحیدانم بول وان نوجا ادنتاذکه دقدل وا لخاداک ی عد دک دلب :ا ىل وین ەل ناي 1 وا فاضم یک ل عفالثم

 ىلو كلذك + لاح ةراغ لبق ینایقسا بالا * یعاشلا لوقكو م وقابالا یا ةءارق ىف اودا الا لاعتهلوتک

 ks ةيساکب رای ث یدل ا هنم وچ ےھعم تنکی تیا یلاعت هلو کر ولوا ف وذع هد هسرولوا فرح یکیدلبا

 ناعم“ ىلع نيلاصلاو + مهلکم اوقالاو هللا ةنعلاب + هلوقکر ول وا فوذح هسرول وا هیس “هلج كلذ چ ةمایقلا مو

 فاعجا هلفذح اهلکب یهلج هک ان رول وا نوچ ا هست د رحم لوق ىلع ردف وذح یدانم هدنع وم كران و * راح نم

 یربغ ندرانو بول وا نوچ ا ادن هسردا یلو مما ٌهغیص دوخاب اعد نس هلکاب رک | هکیدید راضعب و هیلک مزال هلک
 یکی یدل وا هدنس هلک یی رضا ردنا ءا هلچ زا ردلقشم یی هدیدع باقلا یفرح ءان و رول وا نوا هب هسرولوا

 نالواقحالهیناوق و ردعج ءاب و هن ءایو یک یغیدل واهدن رل هلک یی” و یرکذ و یشطع و یلبح هدنافص و ءاعسا و
 مدآ رب الثم رد راکنتساءاب و ید نازوم یلصا کی هک ناربم رداب نالوا لوح ند وا و و یک هلصواو رد هلص ءاي

 یالک ییدلا دارم هکردییامت ءای و یک نالوا هدنل وق هبنسطا تي هک نه کنتسم هدک دید نسخا ترا

 نسا ترم الثم رداب نالوا لصاح هلا "دم یرحا 1 كن هلک یکیدلک نوجا راضحسا هلل وا زحام ندراضحعسا 0

 ردیدانلا + دم ءاب و ردا دم ود س طاب نوجاقلوا هلیسو هکلنارطاخ رد هدکدلنا راضعا یعد دز جا پو

 تزوص ونک راظیدانو لقیصءاب ردءا نال والصاف هدهبنا و ردابیرلکدلیا دم و دیزتشنب دای هلک رشب الثم

 ظفلتیلدب هزه هدظفلت تاذک رول وا مر ن وچا هدافا یتتروسکم كنهزمه هکر دءاب نال وا هزهش زک ع هدطخ

 یماخ هدن رل هلک سداس و سماخ ردءابنال وا هلدب-ند هلک لعف مال ورع ینربع وع ردریغصتءاب ویک ل یاس و عاق ر داب نانلوا

 رول واااو رتاهلاح یلعهدنعض وم مزج هکر د هنک اسءاب ویک یراک دید یلاعت هدنظفل بلاعژ و یکی راکد ىد یداسو

 ر دصتاک | هدکدلیا دن ییشنایل واندنناشتباحا یسار و * دا زید نوبل تقالاع * ی ءابنالا وكامل ا×هلوقک

 یلاعتهلوف وچ دابعلا یلعة رمح اي یلاعت هل وقکر ونل وار دصت هرز وا لقاعریغ امیشت هلقعلا ی وذ ینعب ردا دن ءاب نانل وا

 دک هسنکتول وا روسکمیلبفام كنو ورم الاضقا تلوقکر دلس رم مزج ءاب یسیرب وچ ز وجان ودل اءاتلب وای

 زلوا طقاس های هدنوب و هللا یدبع تیار تلوقک ردطسبنم مزج ءا یسی رب و رونل وا فذح هلغل وا ماقم عاق
 اهتتکیا هاب تیدب لوقت رد هنسانعمقمز اب یف رح ءا هدننز و هلعفت ( ها ردق و هرسمک قج ها وا ماقم ماف هنر ارز
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 | اد واو نورشعلا و سمانا یک ناوادوسو ناوارج زولوا ظفلتم رو نم واو كلذک وا و كۋاسن هذهوحن

 ۱ لاح ىف یا ةعلاط سعا و هنيا تلوقک ردهیلاح وا و نورمثعلا و سداسلا یک هات ضاو دزا و ردهدن واوو
 | مقتسم و جک یسداعا هدنفح فوطعم هدنل وا هکردوا و لوش و و ردفرص وا و نورشعلا و عبا سلا اهعولط
 را هداح نال واعقا و هدنلبقام سد رردبا دا ربا نوجا فطع یمالک رب هرز وا مالک لمس یهئداح نابلوا ۱

 | كيلع راع + هلثم یتآتو قلخ نع هنت ال » هلوقک رلیدلیا ریبعت هلبا فرص وا و هلغل وا فرسصنمیشان ندنفیدل وا اور |
 اکس كم عا هلو ارب ز هلا منم ویهن یرباس ندازسان قلخ كفيدل وا قلص لدنك نس تعب * ممظع تلعف ادا ۱

 هننال یلوق ایات رک ا رددتلاح قلنا نع یهن دارم ندهثداح عقاو هدمالک لو هداروب سپ زدم یف و:راع

 هلتهج و رولوا فلاح هدا رم یاتعم هلغلوا مزال كلنا ردصت جد کا ىسەگ ال هسذل وا فطع هرزوا ىلعف

 ۱ حا را یر هنت لع هلثمیتأت و ةداعا زوج ال هاف هدارو یدنل وا فرص هلنهج انعم و فطع انروص ۱

 | ردفرحرب نداسه فورح ینعب نده فورح (ءاهلا) ردقلوا هل رابع هلثمینأتو یلعال ةداعا زوجالا نالوا ۱

 یلاسعت هلوقک رونلوا لامعتسا هدنراعضوم جو بصن بول وا بئاغ رص لوا ردلمعتسم هرزوا هجو شب |
 سب یک ءاهیهدنس هلک هاا رول وا "لا نسانعمبثاغ درحم ییمیرول وا تبیغ فرح نا روا وه و هبحاص لا |

 هن رخآ نوحا ناب فرخ دوخاب یه هکرح نالوا هدنرخآ كنهلک هکر د هتکس ءاه تلا رول وا یظفل ایا زکلاب ريم

 ا ا اا ا و هنن رز وا نال والصا هدن و و یک ءاه نالوا هدنرلهلک هانهاه و هیهام رول ا

 یذلا اذه نلقف امحاوص یتاو + هلوقک ردءاه نالوا هلدبم ندماهفتسا هزم“ عبار رونلوا لصو

 | كنسهلک هجز هدنلاحفق و رد راکدتا رببعت ءات دزک هکر دشنات ءاه سماخ یذلا اذا هلصا + انافج و انربغ ةدوملا
 | هبط اح هدم كما نهذ بصن بول وا هاک [ همالک ق ایس هلکنآ ردهبتت هلک هلا رصق (اه) یک ییاه

 ۱ یکكذاه و لاذاه و هذه و اذهرول وا لخادهن راهلکیذ و اذنالوا تراشامساهکرول واهاکورونل وادیک ات و همش

 رول وا كعد لجر وش هتشيا اذه و لحر وا اد سد ردص وصحم هملاراشم نالوا تی رق اذه و دیعب اذ لو ىلع

 قجهغاج یهود كلذک رارروتک بوروس یهود هلکنا هک ردندتنایاکح رج ز صوصح هنس هود یسدهلک ءاه و

 | لعفمسا ورول وا كمدمدرا و هتشیا هکر داه هدنن اوج هدفی دغاجیهدآر الثمر ول واتباحا و هسلت هک وردندناوصا
 1 رارول وا لمعتسم هد هلا باطخ فاک هدیسیکیا و ردتغل هد هادم هدنو ردکع دتوط ول آ هکهنسانعمذخ رول وا مما

 | كفاک یسهزمه هدنروص و ردراج قل وا ییفتسم ندفاک هدهدودعو هنسانعم لآ نس راربد كءاه و كاه الثم

 ام اه و هل سسک كنهزمه رار د ةأرع اب ءاهو هلق كنهزمه راربدلج اب ءاهالثم رونل وا فیرصت یکیراف رصت

 ۱ ریعض یناث هجو هک هییاتک | قرفا ی ¥ یلاعتهلوق هنم و رار دلاجراب مّئاه و ةوسنابنّواه و ناتآرما ای و نالج رای
 تیل وعفم هدل وا اها وقت واه روش اه اف وع رونل وا لامعتسا قرهل وا بوصنالحت و ر ورحمالحم بول واثن وم

 | رول وا لخاد ه هک ترد هدنروص و رول وا نوجا هب ثلاث ردرار ورح هلتفاضا هدثلا ویناو بوصنم هرز وا

 رول والخاد هعوف مری نالوا هنع ربح ھلتراشا ےسا (۲)یبک اذهرول وا لخ اد هتراشا سا نايل وا صتخهدیعب )۱(

 کناه هدماقمو یکلجرلااهمااب رول وا لخاد هنس هلک "یا نالوا تلصو هدنعقوم ادن (۳) هک ءال وا منا اه وع

 اه بول وا فذح ىلا كنهروب نم ءاه هدنتفلدسا یتب و نوګا همش یتغیدل واادنلابد وصقم كنادانمردبجا ویل وخد

 مت (4)لصولا یف ءاهلا ضب هکنالقثلا ها ماع نا + ةءارقهنمو رد باج قل وا موعضمامابنا هنس هع كنس هک یا
 امهلص و وهزم عطق هللااه لوقترول وا هدتروص یغنیدنل وا فذحمعسق فرح و ورول وا لخاد هلالج مسا هدنعق وم
 هلیعص كناب و یف ك لاھ 6 ويه ))رددآ هدلبرپ هدنلیا دیعص هلرعط ك ناه (وه ل اهفذح و اه فلا تابا عم ام" الکو
 رج زندتلاح رب ردندننا وصا را زآ ورج ز ص وصخ هنم ق تآ هلیفیفخت كمال و یصف ك ناه (اله )ر د دآراصح رب هدنع
 | ردبکر م ندال هلا له ردلمعتم هنسانعم ءا غا و بیغرت و ضیضح هلمال د دشت ( اله )ر ونل وا هوفت هدننعض عنمو
 ردکعدردبسنا كسرا و نسرروط هن لدمرا ون وچن یکدمرا و ءرک ذسلح هکراربد نیلا ضابرب تررم اله الثم

 (انه) عرسا اذاس رفلا یلهت لاق ردفصتم ندهروک ذم هلک هکر دهنسانعم كلا تعرس هدننز ولعفت (یلهتلا)

 | سلجا الثم رونل وا هدارا بیرق هلبا رانو ردند هيل اکم فورظ هلیسهدایز ءاه (انههآلو هلیفیفخت كنون و یم ك ناه

 | كران ونویح راه (كانهاه )و( لانه ) و (انهه )و (انه )ردکعد روتوا ها روش هتشیاو ها روش هکر ار دانهه وانه
 ردهلیط كراه کرار د انهو انهاه هنتسود راب صو رونلوا ریبعت هللا اروا هدزمااسل ردرلت راشا هدیعب هل د دشت

E نیرو 

 زدلکد ءاه نالوا ث وم رعص و و کا ارم ار کیک اهتأر رول وا هنانک ندشومو دروم یظفل اه و
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 هنسانعم راح ءاي یا هحو * اکا اوربصلا اهل مخاف تان اولاق و * هلوقك ردقل وا هنسانعم ريب (r) اھل روا یا 1

 ردقل وا هنسانعم لیلعت مال ثلا هجو مه ردب یا امد رد و ءاش ةاشلا تعب و كلاع ی ۱ ثالام و لعاتنا وح ردقل وا

 | نوا فانیتسا عبارردب لوق یجنزراخ ۈلۇمنېعلاةلەكتانەموب و "بذکنالثا یاو بذکنالو دردی یلاعت هلوقک

 | برشت ینعب برشت عفر نو نبللا برشتو كعسا لک أت ال مهلوتک رول وا عقنم ندنلبقام یلوخدم هکرول وا
 | ریلوآ دکل ر e ینبل برمش بول وایم ناکه لک هدر وض یعفر كلف
 | هعم لوعفم سماخ رول وان یم هعمل اب ندنبل برش و كع“ لک | هلغمل وا فوطعم هرز وا انعم هدننروص بصذ و

 هرهاظ مسا قحن اوو رد 1 سداس لبثلا عم یا لبنلا ترس وحن ردا بوصنم بول وا لخاداک ا هکرد وا و
 هدعسکتروصهرکصندهرو نموا ۱ رقلا و یاعت هلوقک ردا قلعت هفوذحنامش و رول وا لخاد

 حاتحهاوج ةدح یعیر رههسل وا هجهل ورک او رول وانوجمافطعیرخآ وا ول وا هسرول وادرا و د وا ورب

 رول والخاد هرکنممساقحناوب ورد واونالوا هنسانعم بر عباس نوت زلا ونینلا وال یلاعت هلوقکر واک م زال قل وا

 عسات چ امو ا تة و اهؤاج اذایتح ال یلاعتهلوقک ردهدناز واو نما ةدلب "بر یا سنا اهل سیل ةدلب و و

 لماک ددع هعیس هدانشاب راب رع وچ مک م مان و ةعبس ل یلاعت هلوق هنمو ةيامنو ةعبس ةتس نولو رد هيام واو

 ددع هکر دو یهج و ا ددع هکر د جزنم + راردافانیتسا هک اب وک هدع ورش کت هلغلوا

 ردعخج یتاعموبشا هدنددع عبس رول وا د هک حوزایود و ددعار ز ردیناعم عماح ددعلا ثیح نم عبس

 ردشب ثلاثو ردچ وا یناثو ردرب لّوادرفكاذکر دىلا ثلاثح وزو ردنرد قا ج وزو ردیکیا هکل واج وز ارز
 هک لا یناثج وز ردج وا هکیناث درف الذکر ولو !یدهدقدلوا مقج ردش آ هکهلبا ثلاثج وز ردرب هکل وا درف سپ

 عبسو رول وا ید هدقدنل وامج دست هکه با ثلاث درف ردیکیا لوح وز تالذک رول واید هدقدنل وا واعج ردنرد

 هجو روند هتسو هعبرا و ناننا هکردرت و یعفشو روند عبسو سج و ثالثو دحا و هکردعفش یرت و هکردددع ر

 لقن هب یحنزکس هلتهج وب رابرع و رول وا لصاح ید هدق دنل وا عج هلعفش یازجا رو یازجا هرزوا روک ذم
 نوحتاسلا نودماطا نود املا نوماتلا ال یلاعتهلوق هنمو رونل وا ریبعت هيام واو اک او رردالاخدا وا و هدکدلیا

 ید رد وا ونال وایربعص رک ذم عجرشاع هب الا چ رکنلا نعنوهانلاو فورعملاب نورمالا نودحاسلانوعک ارلا ۱

 نالوا قمالع رک ذم مو سین اقامت ردق رح یزالاو شفخ الا دنع و سا روا دنع واو و وا وماق لاح را

 N مکیف نویفاعت % ثیدحاهنمو ردص وصح هنتعل ترا دوخاب هءونش دزا دوخاب هتل یطو و ردواو

 هلبا راکنا ناسل كبطاخ هدکدد لجرلا ماق مدآ رب الثم رده راکنا واو رشع ینا چ راهنلاب ةکت الم و لیلا
 هلا واو بودا دم هرزوا ی بت یا هلبا راک ماف الحر ۱ ردهشق و ءاه نالوا هدن وب ی 5 یلوق هولح را

 وہشا یوار ما لنق دن ردوا و هلدبم ندماهفتسا ٣ هز« 2 نالوا موعصم لبق ام رک ثلا ا ر وصت

 هرم یرالصا هکیدلیا تئا رق هج هل وا یتیراتآ تنها و ال چ نوع رف لظلم كلذ چ نما و  روشنلا هیلا و ۶

 ید زنکل بویلیوس ییسهلک موش هسکندا دصق یکم د دز موم الثم ردریک د وا و رشع عبار ىدا هبماهفتسا

 یک یا دم ود وموه نوا كلا رطاخرد ید ز تولا عطف ی یک موس نوح ا دادما ب هدق دت وا

 اهفع ۸ تلا رابدل اب فو * صاشلالوقک رد ی ید هلص واو رونلوا قاحخا ه را هفاق هکردیفا وق وا و رشع سماخ

 ردعابشا واو رشع سداس یدل واماننزو هل وا لص و هوا وبونل وادم یم هعص كم یدا مدقلا لصا + وعدقلا

 الثم ردواو نالوا لصاح هلا "دم یادانم مس رشع عباس ید عقرب ییصا کیک یواو كنس هلک عوقرب

 هکر د هلوحم وا و رشع نما ی ک یسعد طر وات بودا دم یس هع كفاق نوڪ ات وص دادتما هسکندبا ادن و د ط رقات

 تروح رد هیننآ تا وا و رع عسات یدبا ییط یلبصا هکیک ی واو كنس هک ی وط الثم ردواونالوا هلدبم ندا

 لعا كالوقک رد راقتم هب هیلاح وا و هدم وهفم هکر د هدف و وا و نورشع یک واو نالوا هدنرادک لودح و بروو

 یک ی راک دید یوحآ هداف a جا ا نکن وا واو نورشعلاو یداعا كتعص تف و ین یا يک تناو

 ردقرفم یتسهلک ورم هلی رج هدن راتلاح رجو عفر هکرد وا و نانل وا قالا هن رخآ كنس هلک ورع نورشعلاو یناثلا

 یدنل وا صیصخ کا هلغل وا ل اقا ندرع + یسهک ور و زْغ وا قاغا هلغل وا نوا ندسابتلا هدیصت ی

 ین جم زا یر تم دارو ا ا ورم 3 تررمو ارع تیارو ور ین ءاح لوقت

 هبنشم هنبرلهلگ یلاو كيلا راردنالاخدا وا و هن راند مال هلباهزم* هدن را هلک یل وا و كئل وا الثمر ول وا لخادنوجعا قرف
 زفل وا ظا ردتمالع هنتبم وع هکرد وا و نالوا ةر زا ش ه دطح تروص نورشعلاو عبآرلا نوا قمال وا ۱
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 ۱ ۱ نالوا لصتم هد ار ردا او م مفرو نیر )۲ 4 الاط و ۳ ۳0 ا رد را

 | فورحو و ردا عنم ندنلع رج (۳) 96 تولا یلانوقاسیاماک $ یلاعتهلوف و  دحا و هلا هلن ا 9ع یلاعت هل وق وح

 | ردیف رحم (4)+* بیطخ تناو یرتدقامل × ابا وج ریال ت رص نلف + هلوقکر ديف رح ءاب (۳) + هب راض م هن مل ورع
 | ةقالعا + هلوقک ردیسهلک دعب فورظ یتیدل وا لصتم كنس هلك ءام و » ةبرمض شیکلا برضي امانا و » هلوتک |

 بکار یناذا + اعم كارالاب نح اغلب + هلوةك ردیسهلک نیب و * سلا ماغثلاک كسأر نانفا « امدعب ديل ولا ما
 ردع ون یکیا یخدوب ردهفاکریغ ءام یناثعون یدلیاتوکس ندنال وا لصتم هن راهلک اذا و ثیح فا وم × هلجب ىلع
 ۱ تقلطنا یبصا هکر ول وا هدنل وفكعم تقلطذا افلطنم تنااما رول وا هدعض وم یکیاو و رول وا ضوع ندلعفیرب

 ۱ ضوع ربغ یا را کت هربغ لعفتال تنک نآ هکر ول وا هدنلوف الاما اذه لعفا یرب و یدا اقاطنم تنك نال |

 | فناام لمر * اعطخ ءاج نبئاب اب ول + رعاشلا لوک و ورعو دام ناّتشوحن رول وا عقاو هرکصندعفا روبو ردلالو 1
E۱ هلو وح رول واعفا و رکصندمزاج و ماقا د زاقیل وح رول واعقا وم  

 | نوسلوا رج فرح كل رکرول وا هرکصندنال وا لمام هلا رج و وع دنام ایا یلاعت هلوق و چ كنغ ز ًاماوچ یلاعت
 8 یوذ هام هکر ولواهاکو ا ات رک ولو اكركو هللا نمدجراعف ۶ یلاعتهلوقک |

 | تنم انس هک ءامو مکن نم رر دل کوب کناماوص الو لامتلوتکرولو وا لامعتسا هدنعض وم نم نال وا بوی
 | ره ردندنا زاحم لک هلیصف كيم (امهم) ءاماهر ایا وامو هی ووم ةديصف لاق هلبا واو رون ده وام وه ی

 | ام لصا تلذک ردلکد بکر ندنسهلک ام هللا هم نالوا هنسانعم ففکآ رد هطیسب یسهلک ام و ردهنسانعم نق ۱
 | یسهلک ام*وبشا ورد راعز *ل راضعب لوق یکیاو و ردلکد شفت وا بلق هاه لا هرکصت دقدنل واضهذن ز ءامتول وا

 | لامعتسا هدب ریغكل وعلا ی وذ ق عب هدلقعیالام یریغكنامز قرهل وا نعصتم یسانعم ط رش (۱) ردلقشمییانعم چ وا

 | عاشلا لوقکرولوا عقاو فرظ هط رش لعف هدنر وص ور ولوا ینامزط رش (۳)  ةیآ نم هب انت اتام ھم 3 یلاعتهلوتکر ونلوا
 | دیلام#م ةلبللا لام × هل وقكر ول و| نوجا ماهفتسا (۳) + اعج ا مذلا یهتنمالات كج رف و + هل ۇس كنطب طعت امكنا و

 | ندننامز لرصارب هلکتآ ردنکفمریغ فرظ هلرضصق كفلاو یمط الیلقو یصق كيم (یتم)+ هیلابرسو "ىلع ید وا

 | یتملوقت رول وا نوچ تازاحم و نامز یایفیا هلا رصن یم یلاعت هلوقکر دکعد نامز هن وني رونل وا لا وس
 ۱ ةماحلأعضایت + هلوتکرول وا ط رش مسا و هک نمیا هک یتم اهج رخا وح رول وا هنسانعم هاج نماضمب و كنآییتات

 | كفلا 6۱و هطس و یف یا یک یتم هتعضو لوقت ردهلیصف كيم نامه هدنو رول وا هام طو » یوقردآ
 | هدنتق و مامو تبیصم هکرول وا ادن فرح صوص ه هب دن باب یچ ر د رول وافرح یر رد عتسم هن وکی کیا ھل رصق

 | هديةقحیادانم ضعبلادنعو راړد هاد زا و ا و تافوالثم رونل وا لاخدا ها نالوابودنم ۱

 | تنا ییابا و + عاشلا لوقک ردرضاح رما ندبح هکهنسانعم با رول وا مسا یا د زاو لوقت روئل وا لامتس )
 ۱ عج رول وا فطع فرح یر ردم من تبار راه م ولعم اولا + تنرزلا هيلع ر زام + تنشالاوفو

 | لاعت هلوتک ردلمعنسم نوجا عجج بدت رتالب و بيتر لاب ینرانب هلفطع هرز وا یحاصم یی هنسن رب هکهنسانعم قلطم |

 ۱ قحالو ¥ ےھا ر اواحونانلس رادقلو هل یلاعت هلوقکر د | عج هد هلفطع هرز وا قیاس و  ةنيفسلا باصصا و هانیحناف

 ثالث یناعمەدنبىكر ور عود زماقالثمو + كلبق نم ن ذلا یلا و كيلا ت ون تال ذکو ۶ یلاعت هلوقک رد !فطع هدهرز وا

 | سکعلابو رد رکی لالد هیت رنو مجا ر یلالد هنب رال وا هرز وا تیعم كنیفطاعتم ند هر وک ذم"یناعم وردلقت هروکذم
 هولعاح و كيلاهودا رات ۳ یلامت هل وةک رد زیاح هدقل وا ځار دوخاب براقتهدنس نیفطاعتم و ردردان ولیلققل وا

 | هنسانعم وایرب ردلقشم بەد دع هوج وو و رول واج راځ ندهدافا یتسانعمقلطم مجبهکرولوا هاکو چ نیلس رمل ا نم

 لعف و ےسا ةمکلا وعر دقل وا هنسانعم مست نال وا یل وادم كنس هلک وا (۱) ردهرزوا هجو چ واو ورول وا هدقدل وا

 | نری ناو نسا سلاح وح ردندننالولدم كنسهلک وا جدو هکردکلتا تلالد هنسانعم تحابا (۲) فرح و
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 ازا تلالد هنعوقو رونلوا رببعت یا هک وتس قجهلوا مقا و ابرف دلاسا نامز یا ندنفوق و تا وا |
 ۱ ردفاخ یرلعد ردا تلالد هنعانتما كيش یشان ندنعانتما ريغ یی ردعانتما فرح یسهلک ول كن رخاتمو ۱

 | یهاح ول لوا ردلمعتسم ءرزوا هجو شب یسهلک ول هلمبابو ردنعصنم ییاوعد لیلد الب و یتفلاخم هقیقص یتعب
 نیتلج نالوا عقا و هر صذ د دنکی نعپ هبط رمش (۱) رددیفمیلاوحاچ واو و ردنانل وا لامعتسا هدریک ارت والذم هتمرک | ۱

 تلس هدف كنهبناث یتعوق و كنال وا *هلج هکر دا تالو هنداقعناو دقءع كنص وصخ تيبدسم و تابلس هدنشاب

 نوجا عانتما (۳) رول وانوجا ط رش هدیضامنامزیتعب ردنادییقت و طب رب یضامنامز یی هیط رش (۳) رلیقیداب و |

 فلا (ام ردط وسبم هده وک بتک یلیصفت ردا تلالد هنعانتما كاسلات یفان ندنعانتما كمدقم افلطم یمب

 دوب رولوا هفرعم (۱) ردع چ وا هیعما و رول وا هبفرح ینا هيما یر ردلهعتسم هرز وا هج ویکیا هلن هر وصقم
 | یلاعت هلوقک ر دجاتح همانا هلا هلص رد راکدید هلوصوم ءامو و ردهنسانعم یذلا هکرد هصقان یرب ردهنوکیکیا

 رد ردقم هاس هلک "یشلا فّرعم یا یر ردعوت یکیا جدو دەل ىا € قاب هللادنعام و دفن کدنعام *%

 یھ "یشلاعنف یا ۷ یه ام تاودصلا اود نا ۴# یلاعت هل وقک ردا ق هدعق وم ناتا مدت سا یسیدنک و و

 كما لوا یسیدنکو بول وا رک ذ مسا مدقم ندیدنک هک رد هصاخ یناث یدبا اه ادا *یثلا ماف لصالا ین ویو

 ردعون یکیا دو روا واهرکند رج ندفرح یانعم (۲) لسغلا منیا ًاعفالسغ هتلسغوح رونلوا ر دقت ندنظف |

 ترم ق رونلوا لب وات و رب دفن هلیس هک یش 0 ہم ردحاتح هتوص ردب راکدد هف وص وم دام هکر د هصقان یر

 نسحاام 2 رولوا هدناب عت( رول وا عقاو هد اب جوا جدو ردهمان ینا تكل تعم یشب 24( فلل ںی ا

 سپاثیش من یا ات الغ هتلسع و ردیاب "مذو حدم لاعفا هکردیابسٌشب و من (۲) اد هیات

 قوچ كی وزاب هلج زا یلعف رب كمدار الثم رول وا نوجا هعلابم (r) رد وصنم هرز وا تی ریه یم هک ءام هداروب

 ءام ردکع د ردشش وا قلخ ندنلعف تب اتکا هکایوک راربد بتکیناام اد زنا هدکدلنادا ره كلئا رابخا یغید زاب

 مش ردر ورحالح هرزوا تیلد اهناصعم ردهلباهنک اس نوت و هح وتفم هزم ناو ردهنسانعم"یش هدارو یک

 و زدکعد ردن رد دن ماتم “یش یا هکرد هبماهفتسا )۱( ردع و یکیا یدو رولوا هرکن نیت یف رخ یانعمثلات

 هلا رج فرح ر هیماهفتساءام وبشاودع كني تالتام و یلاعت هلوق و هک امنولام ال یلاعت هل وقوه یهام % ییاعت هلوق

 مالا و مفوح ردند هبجا و قم وااقبا هرز وا هصفیهم نوچ ا تاالد هفلا بونل وا فذح قلا هدقدل واعقا و رورح

 ظفلتانک اس ےم هلغخل وا فذح بول وا عبات هفلا هع نوار عش تر و رض هکر ول واهاکو امیلع و امیلاو اعقیا مالع و

 ق وا فذح لا هدقدل وا بک زنم هلن اذنال وا تراشامما و ملا نوکسب * ییتفلخ مد وسالاابااب ۴ هل وق و رونل وا

 وغ ردقل وا تراشاسا اذ و بول وا هیماهفتساءام (۱)ردلمعتسم هرز وا هج وهصن ر (ادام) تئحاذال وع ردلکد اح

 لطاب و لالص ما یضقیف بها * لواحاذام ءرلا نالّاسئالا * دریل لوقک هکرول واهنسانعم ىذلا هکر دقل وا
 هدار وب *

 (4) تئجاذال الوقک ردقل وا ماهفتسا بیک نلا یلعیم هلک اذام (۳) ردیسهلص لواح و لوص وم اذو ادتبم ءام

 اذام یعد + هلوقک هنسانعم یذلا ردقل وا لوصوم دوخای هنسانعم “یش ردقل وا سنج مسا یعومت كنسهلکادام

۱ 
۱ 
 اروفا » هلوقوح ردمل وا تراشا عما سەگ ادو تول وا كناز تکا (6)* نیرخ تغلاب کل و + هشناستلک

 ر 9۳و و می بو! و ی رس وا سا یاس

 لاق ردفتحم ردیضام هلیص كنار هک ندنظفل عرس ردهدننزو عرف یسهلک عرس هدارو * قورفای اذام عرس

 یس هک ءاماقلطم و تعنص “یش "یا یاتعنص اذام وحن ردقل وا از اذ و هیماهفتسا یس هلک ءام () اج ورخاذ عرس

 چ هللا هلع! ریخ نما ولعفتام ال یلاعت هلوقکر د هيام زریغیر ردع ون یکیا دوب هنسانعمرک | رول وا هط رش هه اک |

 ةدمیا هک ےھلا ویعتساف مکلا وماقتسااف 9 یلاعتهلوقوح رول وا هینامز ین هک اهسنن واذیآیم حسام % یلاعتهلوق و

 لخاد هب هيما "هلج رکا ردقلوا هيفا (۱) ردرا و هددع هوجو ید نوجا ءام نالوا دیفرحو مکل ميماقتسا

 یمهلگ نا هنن یلوخدم هلام ردا لع یک ىلع كنس هلک سیل هدنرادنع نّودح و نویمامتو نو زاج هسرولوا

 یلاعت هلوق و چ ارشباذهام  یلاعت هلوق وحن ردط ورشم هلط ورش یک كالا مدت یربخ هنعما و كماللا طسو ق

 سبام و + هلوقک ردردان یلوخد هه رکن ینعب یبکرت هلا هرکن امېشق هنس هلک ال كنس هلک ءام و ډک ماها هام $

 "یشلک مهل وقک رول وا لمعتسهنسانعم هناذنتسا یالاهسه اکو + اهماع قلا فرعی نم یلعلیلق + ةيحانيلع ترول |

 ادهامندشداح و تفلا هلاوسن نسب رد ون هرزوا تیا ایس هنلا هدارو دوام
| 
 هلوقوح رول وا ینامزریغ ردع ون یکیا دوب رول وا هب ردصم یس هک ءام و ردبسنا و مالمهعبط و شوخ “یش رب ره |



 و 411 و

 ۱ | هنعوقو قفح یلعف "بک هدارو هک رانلا یف مهه وجو تہکف هثیسلاب ءاج نم وال یلاعت هلوق ور ولوا یزاحماب لبق نم

 ۱ هدنرورط و هد دعس یعل اقلطم درمل ادنع یعب ضعبلا دنع و 1۳ یا ۷ اهر کشد هللا CS لعف نم#* صاشلا

 یعب لوق ىلع رد هلا ونع هرکشپ نجراف ریا لعف نم همه تیا ور هدموق رم عارصم و رداکد ئاج یفذح ۱
 | یا هکنیبرفالا و ندلا وا ةيصولا اریخل رت نا یاعتهلوف دنم و رد هصصف تفل ینذح ندمالک ك ناف ضوفخ الا لر ۱

 كفلا و ىح كفاك( اذك )اب, عتتساف یا هک اهم عتق الا و احاص ءاح ناف  ةطقللا ثیدح اضبا هنمو ةيص ولاف

 ندراشا حس هل مشت فاکلصالاق ردکعد یکكنو و دوی وش رول وا هبانک ندهنسفر هلکنا رد ےسا هل ربصق ۱

 1 ۵ رول وا توصتم هرز وا تبرم یدعبامهدنروص و رول وا هانک ندددع هدنماقم كه ک هعشاکو رز ۱

۱ 
 رردادبعاذک و اذک ریمالا یزبشا هدر كج هد یدلا لوو رفن رادقموشریما و راربد اذکو اذک رعشلا نم نالف لاق

 دلکن و ارز ردشل وا علم یرلانعم تراشا نداد و هشت ندق اکهدعب ردنک ندنراشامسا هلمبشت فاکوت هکی دلاق ۱

aفاک س رونل وا هبانک ند رادقم و ددع هکلب رونل وا دصف هشت هو تراشا دیس رب  Eلير هنل رم همزال  

 هکر دشلتاد رس همر و هده رد یر رح +ردکعدیدر و هقاردق وشاکب رار دا هه رد اذک هدن رب امه رد نعب را ییاطعا

 هدر كجه د یدلبوس تدب ردقوش عاش نالف الثم راردا هانک ندنرادقم و ندنددع كن هنسنرب هلیس هک ا ذکر لب ی

 تمالع بول وا قفا وم هنظقلا ذبح ندنراقدل وا هدنمکح هدحبا و هلک هلغلوا جم هلبا اذ ندنتهج موزاو ردشفل وا
 هکر دندننام رفتم كن وب وردلکد زن اح كم دةي راحهذ روند ةیزاج وادبعاذک و اذک یدنع سبیدلروکزیاحیاحا ثدنات

 مهردرب نوا 6 اهسدامش رد اذک اذک “لع نالفل فطع الب بیدا نالوا یتیاردو تبرد هد هب رع تالامعتسا |

 یغیدل وا یتید مه ردیم رکی ہہی دا ھر دا ذکو اذک “لع هل هلفطع رک | و رد هبکردادعالقارمثع یدحا | ریز رولکمزال

 لقاثلرا رفا هرز وا هسکنال وا رقم یم#:**یشارب زردف و طعم ددعبتارلقا نورشعودحا ارز رول واشلیارارقا

 ۱ هلص هندعبام هدننز و ىح( الک ) ردعج لقح لقا هکرولکمزال مهردچ وا هيد مها رد لع هل هکد تنر واکم زال یلقح |

 | ردکعدلکد هل وا هکرولوا هنسانعمرجز و عدر و رونل وا لص و هندعبام بويل وا جګ فقو هن رزوا یتعی رول وا
 رارد هللاو كلالب و هللاو كلالک هلبقاطا باطح فاکهدهرواح راب عو رولوا هنسانعم اتح هکرولوا قیقح هک

 كملا (ال)ل یدلیا فینصت باتکرب لقتسم هدنتبتحت كنس هلک الک و بشآ سراف نا ردکعد هللاو لبو هللاو الک
 رد هن رلانعم ردلکدوردق و ر ونل وادار اهد راکنا لحیریغ وهدنلح باوج هکر ول وآ نن فرح یتعیرولوا هيفا هل رم صق |

 نالوا هزمهلاةروسکمبول والماع (۱) رونل والامتساءرز وا هج و شب هبفانءالوبشا و رونل وا ادا هلیظفل هنءهدیسراف ۱
 یک ىلع كنسهلک سیل (۲) توق# دوج بحاصالوح ردا عفر یربخ و بصف ینا یک یلع كنسەک "نا

 رعاشلا لوقک ردالم هدراهرکن نامه یسهکالو رادلایف لجرال وحن ردا بصن ینربخ و عفر ینما هکردا لع
 (۳)سبل ةلانع نوکتف هعف ر زوج و بیرال لثم بوصنم حاربال هلوق * حارب ال سيق نا ناف  اهنارین نع دص نم *

 ۱ یمکح نال وا تباث هرزوا هیلع ف وطعم هکر دقل وا عقا و تبثم مدقمندالیر ردرا ویط رش وا كنو ورول وا هفطاع

 هغیص مدتم نددنک دوخای و رعال دز یتءاجلثم رول وا عقا و هرزوا هلع فوطعم مکح سپ رد افن ندف وطعم

 ردلکد راج یبیکرت د زال لج ر یءاج سو ردقل وا رباغتم یرافطاعتم یناث ارعال ادز برضا لثم ردقلوا عقا و ما
 ۰ ندنآ فلؤم هک ثلا زم واک رو نم فطع هلکلعا اضتقا رباغت هسیا فطع بول وا قداصلجر مساهدیز ارز

 ردیسهلک لب فطاع هدنلوف و رع لبال دز یتءاح الثم ردقمال وا نراقم هفطع فرحر هقشب ردشللا توکس

 هدنروص و رول وا باوج ضقانع هنس هلک ےن نالوا قیدصتفرح یس هلکال و ردنمطت یفن و "در یتمدقم یسهلک ال

 رهسلیا لاۇس ود یعدلک اکسدز هلمل و دز ل ءاحا الثم رونل وا فذح یژنکا راهلج نالوا عقا و هرکصددنک

 للت هنن ر ورح لا راح نقال ءال هکرولوا هکو ردکمد یدک قو شرت ءاح ال هکنسرد ال و

3 

 قالطا هیهان ءالهکر دع وض وم نوچ ا بلط یتکرت ثالهفرب )٤( "یشالنم تبضغ و داذالب تشج لا ردا ضازتعا و

 لات لوقو ردیااضتقا یتمزج كنفرح رخو ىناابقتسا كنسانعم بول وا لخاد هعراضم لعف ةصاخو و راردا
 نایا هک نعبتتالنا اولض مهتأرذا كعنمامۆ یلاعتهلوق وك رول وادناز (۵) هعءابل وا کو دع و یودعا و ذال

 كمال ( ول )ا ولعبل یا ه<باتکلا لها عیال یلاعتهلوق و دج تنا یا دحج “النا كعنمامۆ یلاعتهلوق و ییعبتت
 عانتما رونلوا قالطا مدقع و ط رش کن هلک یکیدلیا یل و بول وا لخاد هب یضام هکر دف رح ر هلینوکس كوا وو یصق

 یتمب كریغ یسهلک ول هکیدد ه وبیس ردنا اضتقا یتمازلتسا رونلوا ریبعت یلاتو ءازج هکكنسیلات كناو یتموهفم

 ( ثّرا) ات



< ٩0 F- 

  3هزمه لد مال اضعب و ررزمصتم یدیک ات رارد ثالد تونل وا طس ول مال یهاکو لاذو اذ لاق ردرک ذم

 كند كد و ردکعد زف وه دا دیش كنا روند كاد هدن رع چم خف اد و راراد كياذ تونل هدایز ۱

  كلاذ (یذد) رولوا كعدوش هتشيا رارد اذه بولوا لخاد هت ءاه هنسهلک اذ یهاکو رار د ثالایذ هدنرغصم

 ۱ نوجا ٹینا هر وک ذم ءاه وهلا ةماهد و هللا هما یدلومت ردن راشا هد وم د رفم هلا هف وقوم ءاه (هدوژ) هلدم و ی

 ۱ رونل وا لصوت هنفص و سانجا ءایما ET رد هئسانعم تبحاص هژبدم و ع ثالاذ وذ ردهلدیم ندای رداکد

 | روکنووذیعهج رونلوا لس وتهفراعم فص و هاينلا که رف تنم ي کد اه
 ۱ مک صو ةقبتح یا ¥ ند تاذا وص او  یلاعت هلوف ور ون د تا وذ هدنعچج وناتا وذ هدنس هش رون د تادهدنن وم

 | هدنس هصاخ و سفن و هدنتقیقح و نیع كن هنسن رب ینسهدام تاذ هکر د ح راش« نو ملا تعا یلا لاا نیبلا تاذوا

 |یدنل وا بیعت هلا نیبلا تاد هلمس هق الع یسهمزالمو هسذد الم هنا ثالاوحا هدارو و راردنا لاعتسا ەراعتسالاب

 ا تارمثلانم ءاب الا فام راد كانا اذ ینقسا راب یع و رارد اریرعت لار ودصل | تاذ ی هبل تارعصم رک

 ۱ ید نم ءاحلاه و رردا هدا را یتسانعم مسالا اذه تحاص اذه رار د دزوذاذهو راردبا دارم یتب رش نالوا هد اق

 ۱ لوصوم مسا هنسانعم یذلا هدذنغل "یط یمهک وذو یدلکر ابتخالاو عوطلاپ ییعب اعبط یا هسفن تاذ نم و هسفن

 | یبکیسهلک یذلا زلوا رهاظ با عا هدنظفل هلغل وا صقان سپ رول واتلص و "هلیسو هف راعم فص و هلا هلج رول وا

 0 یذب كلذ لعفا ال برعلا لوقت ولاقیذلایا اذک لاق ودینانالوقت رول وایواسمینینات وریک ذنومج و هشت ودا رفا و

 هدل وا ردن وچ ا مسق ءاب ید هدهج و یکیا كس یذلا و ال وا كتمالس وال یتعلاو نولس یذ و ناست یذیو مست

 تیفرظ ءاب هدنو رار د ید مست یذب بهذا هکدتن هکر د ح راش + ردهدنکبس للبسل یذلاب هدا و كتمالس هيف یذلاب

 .ردهدنکبس ست ثل لاقب ىذلا ناشلاب بهذا ردنوچنا تبحاصم ءاب دوخای ردمتفص كفوذح نمز یذو نوجا
 هدرفمءاف مال ) رول وا كم دةم الس بحاص تق و یف بهذا رول واهرکن قوص وم هلغمل وا هنسانعم بحاص د وخاب

 وغ ردا بصن یعراضم لعف است ردند هلمام ضعبلا دنع و ردلکد ند هلعاع فورح عب رده فرح

 | كالثم رح + عض مو تقرطدق یلبح تالثخ # هلوقوح رد ارج ینل وخ دم ردد راح هدندنعرتضعب و اند کق انیننام |
 هکر ول وا هفطاع یسهلک ءافو رردا راعضا بر هدیناثو هبصان نا هدل وا لاثم ردبهذم روهج یلامها هکر دحراش

 یرب و یبکو رم دنزماق رد ونعم بدترت یرب ردهرزوآعون یکیاو و رداهدافا یببترت هدننیب هيلع فوطعم هلف وطعم

 | لصفم یل یرکذ بیئرت وبشا و رول وا عفا و هرکصندملع فوطعم ظفلا بس فوطعم هکردب رکذ بیترت
 هدلاثموب ةي الا هک هيف ان اک ام امهج رخاف امنع ناطیشلا امهل زاف  یلاعت لوق وک ردبا ققح هدنلح كلعا فطع هرز وا |

 هک ر ول وان وچ ا بیقعتءافو رول وا ندل وا ےسق هسرول وا عجار ههر" رک | وردینبمهنفیدل وا عجا ر هتنجیریعض اهنع
 یتفیدل وا هدنبتع یل وا "هلج ینوعضم كن هبناث ؛هلج ییعب روا وا عقاو هرکصتدنلیقام خارتال و هلهمربغ نم یدعبام

 بس هلغلوا لج تدم دنن تدالو هلجو زت هدنلوفدلو هلدلوف ح "وزت ال ر ولوا هر وکه نساضتقم كماقموب وردا هداقا

 رداتلالد هقلطم عج یخ الا عم هکرول وا هنسانعم مو هدهسیا هل واطتم هر وک ذم تدم ردقنره ردبقاعتم هداعلا [

 ةي الا هک ام ماظعلا انوسکف اماظع ةغضلا انقلخف ةغضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنلا انقلخ مث  یلاعت هلوقك
 ربغ نم هکرولک هنسانعم هفطاع واوو ردیخازبم ندرلملع فوطعم رلفوطعم ارز ردهنسانعم مت یرلهلک ءاف هداروب

 لموح و لوخدلا عضا ومنیبیا* لموق لوخدلانیبیوالا طقسب + سیقلاءرعا لوقکر دباهدافا قلطم عجب بیت رت
 یلاعت هل وک نوسل وا هلجثلرک ردیلاغهد هفطاع و و ردا هدافا نغیدل وا بس هن دعب ام كنلبقام هکر ول وان وا هس و

 نم نوئلاف موق زنم رجش نم نولک ال # یلاعت هلوق وحن نوسل وا تفص دوخاب هيلع یضقفیسوم هزکوف 0
 هف وطعم هيلع فوطعم نالوا ردقم هکر دع رفتم ندنو رحصف ءاف هکر دح راش ¢ ما نم هیلع نو راشف نوطبلا ۱

 یاوج یتعب رول وا باوج ٌةطبار ءافو ردهنسانعم هیلیلعت مال لوا هکردهقشب ندنو هیلیلعت ءافو رولوا ببس |

 یلاعت هلوق وګ رول وا هدقدل وا عقا و هيما "هلج باوج یرب رول وا هدعقوم هنر و و ردا قیلعت و طبر هنطرش |
 تنا كناف مھل رفغتنآ و كلدابع مهناف مهبذعتنآ ال یلاعت هلوف وک و هک ربدق “یش لک ىلع وهفریخ كسسع ناو |

 هب راقم لاعفا بویل وا فرصت ینعب رول وا هیلعف *هلجب هیبش ه هيما "هلج هج اکب اوج یناث هک کما زر زعلا

 چ یبتی نا یی ریسعفا دلو والام كنم "لقا انان رت نا یلاعت هلوف وحر ولوا عقاو لعف نالوا دماج یک م ذوح دم لاعفاو

 للا ن وب نکن ا یلاعت هلوق وک یکی ھنو مما رولوا یئ اشنا یلعفد وخ ای کیهامنف تاقدصلااودبت نا یلاعت هلوقو
 هل خا قرسدقف قرسینا یلاعتلوق وح رول وا قیقح دل وا رول وا یضام انعم و اظفل لعف دوخای  ینوعتاف



 e و زوج

 صاقلا لوغک ر دیس وا جم كتمقا یت طفل لدب هنماقم يحك” كنوب و رول وا هنسانعم لدب (۷)  ةنتفلا م کیان
 ید ضوعءاب هکرول وا نوجا هلباقم (۸ ۸) مال یا هانابکرو اس رف ةراخالاونش اوبکراذاموق مین تیلف *

ys CEعقومانعموب ضعبلادنع و یک نع رول وا ن نوجا هزواح (4) هناسحا فعضب هت  

 یلاعت هلوق وح رداکد صوصخم هلاؤس لوق یلع و هنع یا چ اریبخ ه لئساف ې یلاعت هلوقک ر دص وصخ هلاوس

 هب نام الاوكت_ر نع كعدخام یا هک مع رکلا كىر ل "ام یلامت هلوقکو مامان ۶ ی ا مامغلاب اما ققشت مو و

 ردنوما ضيعت (۱۱) راطنق ىلع یا هر اطنش هنمأت نا نم مهنمو ۶ یلامت هلوقک یک یلع رولو انوا ءالعتسا (۱ ۰

 ِ کسر ضعب یا مکسور اوصسما و یلاعت هلوتکو امنم یا چ هللا دابع اہ برشی انیع ال ییاعت هلوقک یکم ۱

 هکرولوانوجمادیک ًاتدرح(۱۶) لایا یی نسحا وحت ر ولوا هنسانعم تب :اغ(۱۳)هلابسقاوحت رولوا نوجا ےسق(١ ۲(
 لعفو ییعب نسح اذراصیادز نسحایآ دز نسحاوح رولوا بجاو یسهدایز یهاک كنو ورد راکدید هداز ءاب ا

 ظفللاح الصا هلغف وا ریبغت هب اشنا و بلط ربخ ٌهعیص هدعب ردکعدیدل وا لزوک دز یار نسحا یلصاردبحت ا

 للاب یک و  یلاعت هلوقک رونلف هدایز هنلعاف كنلعف کوو رولوا تاق وفاز کر واین یدنلق هدایز هاب

 نوبل تفالاع + یت ءانالاو كأي ملا * رعاشلا لوقکر ول وا یتبم هرعش ترورضیمهدایز هکرول وا هاکو چ ادیهش ا

 هدقدل وا لصتم ه رهاظ ےسا هدندنع راضمب و رونل وا «وفتروسکم امادو رد وفش قرح ءاب کارا م وانو داوو نبا

 | يان ةدیصق لاق هدننزو بص روند یو و "یوا هدنتبسن ردنداخ فو رح (ءاتلا دز "مسموع رول وا حوتق

 مولعم اینک اذا ةنسح ءان تیم لوقت ردهنسانعم قمزاب قرح ءا هدننز و هلعفت ( ةستتلا ) ءاتلا اور یا هویت و |

 رخا وا تلات رول وا ؛لرح هداعسا رخ وا ینا رول وا لرګم هداعما لئا وا لوا رد ه وک ترد هدرفم ءان هک هل وا |

 | کردا تلالد هنسانعم مسق ردند هاب فورح لوا مىق رول وا نک اس هدلاعفا رخا وا عبار رول وا رحم اا

 |ةبكلا 7 برو یر ووا هاکو اه نرم تیم ا ارق رک ووروتاواربمت دیسک یا ۱

 | قو یک یرلهلک تناو تنا رد اطخ فرح ینا ممسقو رول وا لخاد هد هنانسح ءاعمار راس هکراربد یخدنجرااان و |

 | مقو یک ت قو تقو ت ردءات نالوا یریعض بثاغو باطخ و ملکتم ر دنالوا رح هدلاعفا رخاوا هکتلاث
 ۱ یهدنسهلک تماق رد ءا نانلوا عضو نوجا تمرلع هنغیدل وا ثنّوم كملادنسم نعي نوجا ٹي EDE عبار

 هدرانوب یژکاو رار د ید تبّرو تم بونلوا قالا هدهن رلهلک "برو م هروک ذم ءات هکر ول وا هاکو یک ءات ۱
 | یعیدنل وا تراشا هرک ذم هلا اذرونل واتراش شا هوم هلیسیدنک بول وا مسا هکرول وا ہاکی وا

 | برك ك لاذ هذ هه ردکمد نوتاخوش ردلنوم تراشا مسا دوب E كناه و یرسک ك نات ( هتل یک
 | روند 1 هدنرغصم و یدنل وا ناب هک روند ء الا هدنعجو هل رسک كنون روند نات هدنس هش ردن راشا 9

 | هلبطیسوتمالو رارد كاب هلقالا باطخ فاک هکرولوا هاکو ردکعد زغجنوتاخ وش هل دب دشت كنایو یصق كلات
 ەس رب و ردکعد نوتاخ وش هتشيا روند د ااه هلیقاحا هست ءاه هنس هک ءا نانل وا رک ذ و راربد تالاي

 | رده "در تفل كلت هلی كنان و هلبرسک كنت روند تللتو كاتو كيتهلبا فاک هسرونل وا دار | هدنعق وم باطخ |

 | با ددم نونو رد ناو با ةن اب یون لرد او للدور ال رد تاب هدهدنشن و |

 هملا راشم یلبقام كفاکو ردعبات هب هسک نالوا بطاح باطخ فاک هدعج و هشتو دارفاو هدنشین اتو ریک ذت

 فورح قرلوا هم** ما ا) رار د كيتاهو كاناهبولوا لخ اد همت ءاه نم را هلک كاتو كبت هکرول وا ءاکو ردمات
 لوق لیلخماما و رددآ تعاجرب ندنسهلسق ج دم هلا دم یسهلک ءاح و رد اح یدم و یرصق كفلا ردنداعم

 اضعبو ردب وسنم اکا وبق یرلکدبد ءاح رپ هد هندم هکر ددا لجرر و روند هنوتاخ هطیلسو ناب زد هرزوا
 | نای هدنسس هدام حرب هک هتن هدننز و یلعیف ردقل وا یج رب باوص هدنو هکیدد راضعب و راردنا مصق لا هدنون

 5 رزق هود هلان هرزوا سک كنهزمه و هل مصق اضعب و یدم كفلا (ءاح  یدنل وا

 ضاچ هنن اب یتیرلنوبق و راربد ةاصح و ءاهح زعلاب تیحاح رلهسضاج هن رناب نمف یک نج و ردندتنایاکح
  هدنقح هسک شلوا غلاب هنشاب زوب رلبرعو ردرضاح یما ندنباب هلعاف» هکر ارد كن ًاضب ءاح هدرب كج هد
 ًا ًارماالو لجرال دوخاب ردکعد زک تالک و كلوا ندنلا دعب ن ۷ TA یاو نسحمال زرد اقا زا

 | دصف یتسانعم تر دا و هاشم اما هلیس هک ءاح یرلنویق دوخاب راردبا دارم یسانعم

 | یرانعم هدنرلهدام ءاسو ءاح هد ا هک رد ره انک ذوخأم ندو د رال وایانعم هکر د ح راش * راردبا

 |یراشم نیا نا مما هلا رصقو 48105) یدلی 2ر ا REE ان ) یدنلوا رک ذ



۴. 
 رخ

e A زی 

 اہ ناکول 9 یاعتهلوق و حرار ردا تفص ہر وکذ م مج اهلاتینالا ہللا لج هرز وا یم هاکریغ هس رول وا منت ءاشتسا

 عفا و تفص دنظف) دهلآ ی ءهلک هللا الا هدارو سا هل اربغ هلآ اف ناکول هرب دن هي . الا ¥ اتدسل هللاالا ةه

 هرکنم عج هبش هکرول وا اکو دن وا جار ۱ هکردلکد لخاد هدههلآ ردعنت ی هانعم ءانئتسا هدارو ارز ردشل وا

 تبا + عاشلا لوقک رول وا تفص 4 هرکن نالوا هنسانعم عج دوخاب هعج نالوا فرغم هلا یظفل فیرعت ییمی

 ردشلوا عقاو تفص هن هد هک تاوصاللوق اهماغب الا هدار + امماغب الا تاوص الا ام ليلق * ةدلب قاوف ةدلب تقلاق

 هدنل زمواو بولوا هفطاع یس هلک الا هکر ولوا ءاکو ردهدنمکحهرکن هلغلوا سنج فی رهت درت : كنظفل تاوص الا ارز

 الو یا اظ نمالا نولسرذا یدل فا الو یلاعت هلوقو اولش نی ذلاال اة ج مکیلع سانللنوکی الث یلاعت هلوتکرولوا

 ایم رتوا فسا ىلع * ةخانم ءالا كنم جا رح ٭ صاشلالوقکر ولوا ناز هکر ولوا ءاک لاو ظ نمالواولطن ذلا

 "هلج و و رونلوااضاو ثح هب هنس ر هلکنا | کرد ضیضحت فرح هل د دشت كمال وی كن ٥ زمه (۷۱)+ار 4 دلم

 كعما بول واندنناشكالعف هسیاد دم بول وا ت رابع ندبلط ید دک م اصضیضحار ز ردص وصخ ه هنر یخ هیلعف

 هبهنبخ هلغمال وا یعقاوو ج راخ كناشنا بونل وا بلط یش نال وا لص ن دج راخ هلن هر خ تذکر دلکد ندنناش

 رولوا بسانمكي كسراو كلدمراو نوه یکدمراو هرک ذ سلح یل وق نجا ضایرب ترم الا وبشا سپیدلوا صتخم
 ردیفدا ما ز اهدیس راف ردکع د ندنق و ندربن هکر د هنسانعمنما نم هدنن ز و تح هلن و (یا) ردکعد هلا یعسهغمرا و

 اذه نوکیا لوقت ردکع د نامز هو نخ هکر ول وا یفدارم یتمو كلنا نمیا هل اذهتلینا ۶ یلاعتهلوق هنمو

 فیکی ا اتومدعب هللا هذهیحم یا یلاعتهلوقک ردکعد هجا و ه وک ه هکر ولکه نسانعم فیکو نوکییتمیا

 *دلج نانل واریبعت هّیازجو هبطرش عا رول وا ندنماسفا فورظ نالوا زاح هلیسدنک یسهلک یناوبشاو ی

 نو ردبک م هک یسهلک انا و كنآ ییبنأت یا لوقت ردا ببسم یهیازج و ببس یبهیطرش بول وا لخد هراهیلعف
 مهو كنبرهوج رونلوا ادندیعب هلکنآ ردادن فرح هلیفیفضت كتابو یصق كنهزمه ( ابا ) یدسلوا رکذ هدنا
 یرسکكنءزمه ( ایا ) روند ایه بون وا لادا هباه یمهزمه هکرول وا هاکو ردلکد صوصخ هب رق یک یکیدلیا
 اکس هسرول وا لصتم هبطاحمریعص رولوا قحالاکا هب وصنم *هلصتم تارعصمعیج هکر دمت ےسا هد دشت كناب و
 نیا ویایا و هاباو كاا لوقترول وا كمد هزب و کب هسرول و | لصتم ههکتهرعط و کا هسرول وا لصتم هباغربعص و

 مامارارب د كابو بوئل وا لیدبت او اضعب و روند هایه و كاب و كايه بونل وا لادا هاه یسهزمش هکرول وا هاکو
 رد رصمو در لجن | یسهلک ابا هکیدید شفخا و ردفاضم هن دعپأم ی یعب هفاک رد رعضم مسا یمهلگ اب ابا هکیدشا لیلخ

 فالتخا كن راربعص و باغ و ماکت و باطخ یتعیكن رعصم روا رار یرخاوا كتارعضم هت رول واریغتم یرخآ
 رد هل دم ثولا و یف كنهزمش هک ابا تالذک رد هلبا سصق و یف كناب و یرمهک كنهزم۵ هک ایا و ءان هن رادادعا

 نسح كنم تابا كاذکر وند هنقنورو نسحو ءایضو رول كشنوک رد هلن رسکو  یضف كنهزمه هک ایا و
 امسح واهرونیا هنایا و هایاو تاسلا ابا و ابایاو اه ابا و سعلا ابا یتبحمالوقت روند هنقن ور و بات و هبتفاطل و

 ردن دنتایاکح رجز صوصح هکمروس بوردشا یم هود ( هاب آل و زسهزمش ( یاب ) و هلع كنهزمه (لابا)
 ردلدبم هاه هزمش هدنعراضم هاب و اباب و ایایا اهل لاق یا اهیعو لبالا ان لاق راردا فیرصت لعف ندنو و
 نالوا ۵ لوعفم یلف هکرول وا نوجاقاسلا ( ۱ ) ردبا تلالد ههدندع"ناعمردند هاج فورح هللا دم (مابلا)
 لصاو هدز دوجو ةقيقح یلعف كلاسما هدارو دز تکسماوحن رول وا قیقح قاصلا و ردنرابع ندلاسیا ه هک

 هناکم برقا هنناکم دز هکلب بويل وا لصاو هدیز هقيقخاب رورم هدنو دز تررعوحن رول وا یزاحم وردشا وا
 رب اسار زردعرفتم ندنآ هک ایوک هر اس "یناعم ردیسیلص یانعم كن راج ءان قاصلایانعم هکر د ح راش × رولوالصاو
 یمزال لعف هکرولوا نوجا هدعت (۲) ردشلناراصتقااک | هب وبیس هيلع ءا ردد وج وم قاصلا همش هدنر ره لر لانعم
 (۳) ابهاذمهرون ہللا ریص یا ٭ ےھرون ہللا بهذ  یلاعت هلوقک ردترابع ندقلف یدعتم هلبعصت یتسانعم ريبصت

 هسس (غ)ر دندانعموب جد ءاپ نالوا هدنل وا كن هشرش "هل و م ودقلاب ترخو قلاب تبتکوح رول وا نوچ ا هناعتسا

 یا لحل کداختاب مکسفنا ملظ مکنا 9 یلاعت هلوقکو هبنذ بینب یا چ هبنذانذخا الکو 9 یلاعتهلوقکر دن وجا

 هلوقک ردفلوا ع المیمایق كنس هلک عم هن رب ءاب یرب رد راو یسصک*یکیا كنو و ردن وجا تبحاصم (ه) دانا بسب

 دق و ۶ یلاعت هلوقکر دقل وا جد یسلوا لّوام هلا لاح كنل وخدم هلا ءاب یرب و هععیا چ مالسب طبها ال یلاعت

 یلاعت هل وقک نوسلوا یتاکم فرظ كل رک رولوا هنسانعم ف یتمی رول وا نوا تیفرظ (>) نیرفاکیا + رفکلاب اولخد
 یا نوت یکیاب وح و ر ھے! مهانیحن و ل وک نوسل واینامز ل کو رد ف یا چ ردب هللا مکر صن دقلو 9



 چو = ٩0۲

 یسهلکیلاهداروب هن الا چ لا بح ا نجا ېر چ یلاعت هلوقکر ول وا نیبم هرکصتدکدلیا دافا یسانعمت وادعو

 نالوا لولدم كنس هلک حا نال وا لتضفتےما ردمالسلا هیلع فس ودا رم هک مکه سفن نال وا یر ورحت یدنک
 ( كيلا مالا وال ءاعدلا ثیدح یناکرول وا فدا رم هه راج مال و ردشلنا راعشا و ناب یتغیدل وا لعاف هنئدج تبحم
 نوجا تیاغ ءادتاو ةمايقلا موب ىا ةمايقلا موب ىلا مکنعمهل ۶ یلاعت هلوق و رولوا هنسانعم فو ثالیا

 | یتمیورب الف یا + ارج نا ىلا یوریالف قسیا » اهقوف روکلاب تیلاعدق و لوقت * رجا نا لوقک یکن م رول وا

 ا و و ر رداوهج عراضم یمداک قسی و روند هنالاب هلیعص كفاک ی ظفل روکهدنب ون

 ۱ عض وهن رزوا ینالاب نهرو نمقانهکردوب ینومضمردعجار هب هقا یریعضاهقوفو ردیلعاف رجا نیا وردم ولعم
 *هراعتسا لاح ءا ورا و يس یدلیا تیاکشود هل وا یزمناص وا زکرهابح ندکشاکب رجا ناهللاح ناسل نکر دا

 صاشلا لوقک رول وا هنهانعمدنع یسهلک لاو ردشف وا هیبشت هن راتیفک لالمو بوکر ردنعصتم ییهیلش#

 رولوا ما زهکرولوا نوجمادیک ًاتویدنع یهشایا * لسلسلا قبح رلانم لا یهشا × هرکذ و بابشلا یا لیبسال ما

 لعق سا (كيلا) ردیلوق ءاًرفماماو و مها ومت یاواولا چ ٭ مهبلا یورتسانلا نم ۃدئفا لعجا وچ یلاعتهلوتک

 كيلا لوقت رد هنسانعم نوسل وا ك شيا هد هسک یربغ كنسهعشا غوا هلبارامدآ راس لوا فرطرب و هغرالآرد ما

 نس یرو عب ٹا دقن لغتشا هانعم ناف كيلا بهذا اولاقاذا و هذخ یا اذک كيلا لوقت و فک و كسما یا "ع
 | كمالو یف ك نەز( ال) ردمزال هناکسیلاوحا لورع و د ز لوا لوغشمهکلا وحا یدنک اب هکر وما یدنک |
 ظاشا یبطاخ هدمالک ءادتا ینعب رولل وا زاغآ و دب همالک هاکنآ هکردحاتفتس-ا فرح هلل رصق كفلاو یی

 یرلکدلیا ر دصت هلقن ل وان وجا راعشاییغیدل وا اغصایازسو ییتلالج كمالکق ج هنل وا عورش هنم رب رقت رکو |

 .هرزوا هجو شن یمه الاو یک الا رول وا فرح و کٹ اذ رول وا سا و یک عا رول وا لعف اضعب هکردندنادا
 | ءاهفسلا مه مالا یلاعتهلوق وع ردکع د هل وا لفاغ ل وا را دربخ وهاک آهکرول وانوجما هدبنت (۱) رونل وا لامعتس |

 زم رول وا بکر ندهیفانءال هلماهفتسما هزم لصالاینارب ز رول وا دیفم یمالکر رقتو قیقح هدنروص و 1

 عب رقت وځی وت نت رداق وه یا هک رداش تالذسیلا ال وحرولوادرفمیتابناو قیقح هدقدلوا لخ اد هیفن هسا ماهفتسا

 ىلا نع ماهفتسا ثلاث + مره هدعب بیشع تنذآ و * هتیبشتل وننلعاوعرا الا * عاشلالوقکر ول وا نوجاراکنا و
 سماخرول وانوګا ضع عبار * یلاثماهاقالیذلاقالا اذا + دلج هب ما یلسل رابطصا الا × عاشلا لوتکر ول وا

 هلتع الم و قفر یموهفم كض ع نکلردنا تلالد هنبلط كن هنسنر هدیسیکیا هجرکرول وا نوجا ضیضعت و ثح

 یاعت هلوق هنمو یک یلط كنهنتسنر ندد نانلوا مهف تنوشخ و ندهلجا و راجک ریتم یا بلط

 هک یکی لوقا د ز ب رض تالا الثم ر دنم تم یکل عا بلط هلسغ رت و ءا غا و ثح ضیضح و هک کل ہللا رغب نا نور الا

 | ندنظفل هکردعج ر هلنیتمط ( ولا) ردبلط نسکو د ید ز یعجرم هکرد هنسانعم سیمزکو د ید ز نسر وب هر وط هن
 كن رخآ و یعصكنهزمه (تال وا ژ رد هنسانعم بحاص ردم اک وذیدرفم ردعج ےسالوق یلعردقو یدرفم

 | لاجالا تالواو لاحر نالوا لوقعلا یوذ راربد تابلالا ول وا ا ردن ES یدرفم ردش ؤم عج لدا عا

 هکردعج رب ردزاجهلا دم و ردهدننز ویدههلیعص كنءزمه (یلالردکع د ردرلن واخ دیک یتعییرل هبحاص لج روند

 هکرد ا رنآ ردیس هک ءذ تؤم درفم و ردیس هک اد یرک ذم درفم لوق لع ردقو یدرفم ندنط#ل

 رول وا كعد رانا هتشيا هکرار د ءالّوه بولوا لخاد هنت فرح هنا وا هکرزول وا هاک و ردیفدا 1 نان آ هدیسراف

 هلیط,سوت مال رارید ثالال وا و هللا رصق و دم راربد كالوا و رربد كل وا بول وا قحال باطخ فاک هنن رخآو
 اماو +6 الا ىلا آلا نيبام * زجارا لاق اک هلبددشت كمالو یعض كنهزمه راربد كالاو یک كلذو ثالانه

 یکرخا و یرخا ردیعج كنظفل یل وا هکر د ولقم ندنسهلک لوا یسهلک ىلا هدنربلوف یلالا برعلا تبهذ راب ع

 هدیسراف ردا زارفا و جارخا ندقاس ددعتم نلوخدم ردانثتسا فرح هلددشت كمالو یرسک كنهزمه ( ۷۱

 یسعف كندعبام هدنوب و ردلاشم هبجوم مالکوم و هک الیلق الا هنم اوب رشف الع یلاعت هلوق وحت ردیفدارم رکم

 ضمبلدب ندنلبقام یدعبامكنوب و ه مهم لیلق لا هولعفام ۶ یلاعت هلوق وحنرول وا عقا وهرکصندیفن و رده لا
 یدمبام هکر ونلوا لامعتسا هدنل نم یس هلکریغ یس هلک الا هکرولوا هاک و ردع وف رم هرزوا تبلد هلتهج لکلانم |

 عقا و تفص هرکنم عج هبش دوخاب هرکنم عجب ر اهدعبام عمالا هدنروص وب رولوا ریاغم ةفص دوخاب اناذ هنلبقام

 | هدنس هکر یغوردیسانعم هاتتسا نال وا لصا هدنس هک الا لصاطاورولوا هنسانهریغهدنر وص ینیدلوا هل و یتعی رولوا

 رکنمعچ یمه الا ردقل وا تفص عبات هنلبقام هدا عا نالوالصا

۱ 
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 و ایر شو



- ٩:۱ FF 

 | لرلو تاملاقج هنل و ارکذ ورد وصارانانلوارک وب نی یکی رافلا كنب راهاک دنا ونا ویوتساو رضا ردهیلص و

 طح اچ وا و یر ردە : وکی کیا و وردةلصاقفلا )۱ )د ردن رابع ندفلا دن وکلا وا هدناتک و هکر دیعبا و | ۱

 هد ود مه وا و هک وا مسر فلا ارز نوجا لصف ینا كن هلک نال واهدندعبام هلا عج وا ورون وا سر هدتاتکو |

 | هلیقث نولو هلون نالوا ثانآتامالع (۲) یکی غیدنل وا ےسر هدن را هلک | ورفکو اورکش رونل وا سایقلصتمهن دعبام
 تب عت ندنسفن هاکنا ماکتم م هکر دء رابع فلا (۳) یک یدل وا هدنس هلک "نانلعفا رونلق هدا ز نوجا لصف یترانب

 | ردهل وهحم فلا (4) یک فلا یهدنریلوق اذكل عفا انا هل رفغتسا انا رول وا قالطا ید هلماع فلا ااو ردا

 فلا (۵) رونل وا هداب ز نوجا, دف عابشا هدلعف و مسا هکردفلا لوشو و ی کلا یک هدنرل هک لوعاف و لعاف
 نا وق و تایا لصاوف کا کرد هل ها )0( یک فلا یدنلوق ادیز تیر رول وا لدبم هن ولت هکردضوع
 | فاا هلبا لص فلا و هک ان ونظلا هللاب نونظتو  یلاعت هلوق دنم و نوجا هڪ ناي رونل وا لص و هنس هل كنابا
 00 وثلقهداب ز ز هنلئا والاعفا و ءاعسا لص وفا ورونل وا قالا و بلج هاما رخا وا هلص فلا هکر دو قرفكاص و

  لیضفت فلا )4( لابح ودجاسم ردعج فلا )۸ ۸( ¥ ةیصاتلاب اعمل ۶ یلاعت هلوقک ردهفیفح نون فلا

 ءادلو ود زاب یا د زا كل وقکر دادن فلا (۱۰) كنم لهجا وكنم مرک ا وهوحم ردیفلا لینعفت لعفا هکرد ریصقت و

 | فلا یکیرلفلا كن راه ءاضب وءارج ردشنات فلا (۱۲) هاد زا و وڪ رده دن فلا (۱۱) ردن وحما بیرق

 ال ردندنس هدام "ی هکر دییامآفلا (۱۳) ردهروصقم فلا هکیکیرلفلا كن رلهلک یلبح و یرکسو ردهدودم
 دار وا لغمان وا رداتسد ادا یسوزک توا وا ره دو وع د سادا تی ین منا او
 هک اب وکروئلوا ریبعت یامتفلا فلا ییدلیا "دمو قاب لوا دتشیا هدکدلیافقوتلرهدیادم یی ارود ارجنآ ار ّك

 قانادوماناخ و لاکاک هدنراهلک قفاد و ما و لکلکر دنادم تافلا )۱ 3 ردنا دادقسا ییحاتفنا كمالک ةَ

Eناسا وح رد هشت فلا (۱) لاق وعاب وج ردفلانال وا بلقنم نداب وند وا و ۱۳ (۱۵) ی  

 دارا هدهدام لیذ هلکماطلا داربا نداعما یلض و فلاو عطق فلا هدهدام یادتا فلؤم * ناد زو نابهذ و

 Es هداعسا لئاوا و ردسبکی رافلا كن ەل اوزا و ناولا عطق فلا ءدنس غص عج هکر رد بود

 هد راصب فلوم و *ردسبک ی راهزمه كن را هلک عا و نمیاوتساو سا و ةأرما و اما او نیتننا و نیننا وةنباو با و نا

 | هأجافم هل رصق كفلا و یرسک كنهزمه (ادا) ردفا دار ءا ینرالاشم ادرفا درفو تد هرز وا هج و قرف لا

 | لج هدنروصو ردا هدافا یر وهظ و لوصح كئيشر ةتغبو نکیا هرز وا شیارب نس هکرول وا نوا
 هدنسادتا وردص كمالكو زلوا حاتح هن هنن دا راباوج هلغمال وا نعم یسانعم طرشورول وا ص وصح هب هیعما

 ردکلنا تلالد هش ادا لعب لم كن دعبام ۳ ایا ارز 4 عقاو

 یلاعت هلوقکو بابلابدسالا اذافتجرخوح زللا تلالد هلابقتسا یکه بط رش ردا تلالد هلاح نام زهاحافم یاذاویشاو
 نامز هکردنامز فرظ جاجزلا دنع و ردناکم فرظ دربلا دبعو ردفرح شفخالا دنعو و هک یعست ةيح یهاذاف و

 یتسانعم طرش بول وا لبقتسم نامز فرظ ابلاغ یس هلک اذا نالوا نوجا هاجافمو ردنا تلالد هلرقتسس

 رول وا عقا و عراضم اه ویا ی واسر را ات لج هدنروص و رولوا نمت

 ةي الا ج اهيلا اوضفنا اوهلوا ةراحوآراذا و  ىلاعت هلوق هنمو رول وا عقا و یضام نامز فرظ هکرول وا هاکو

 ډک یثغب اذا لبللا و ال یلاصت هلوتک رول وا هدقدل وا عقاو مسقلادعب وب و رول وا لاح نامز فرظ هکرول وا هاکو

 ردطرشلعف یصانیردراو بهذمیکیا هدنصوصخ یصان كنس هک اذاو هک یوها ذا چاو یلاعت هل وقک و

 ردن وا لا نامز هل وکس كلاذو یرمسک كنءهزمه ( ذا رد لعف هبش دوخاب لعف نالوا او و

 هاجذا اذک انا اغ و انس لوقت هسیا رولوا عقا و هر کصادنرلهلک امن و انی رکا رولکن وجا « ًاجافم دحهاکو

 هل مصق كفلا و فر تاک ا ) یداک هقیچ دز یناهک ان هداننا غیدلوا لوغشم هشبا وش نب یتعب د از

 دک ل )بلا ىلا مايصلا اوعا م یلاعت هلوتک رولوا هبن امز تیافو ردنوجما يناطم اهم زاد ها یا

 ارو ]وا e نوجا تیعمو ¥ ی هقالا دما لا مارا ریجا مر یاعت هک نزلوا هو

  ندنسسنج ی یشو هل رابتعا انعم قلعتم هرایدنک رول وا هدلاح تکیدلنا 7 ص ر یش یهنسر و و

 ادا یا ۳ مل وقک و هل عم یا هک هلا یلا یراصنا نم چ یلعت هلوقک نوسلوا ك رکن وسل وا

 هثدح نال وا یلعتم كنس هل ىلا یتعی یتقیاعاف كن ر ورح نت E ليلقلا مقجا

 ضع وخ تبع ندلبضفت مسا دوخاب تن اف نانل وا رک ذ هدنمدقم ییغیدل وا لعاف عملا بسح

۱ 
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 چچ ةنسالا فل الا باب ]قفس

 تا رس
 لاعشو نیم كهجوتم یمادق كنهنسنر ارز اهمادق یا ةعاسلا ید نیب لاش و ردکعد مدلیاا رتشا هلنا ها

 [ رردا هراعتسا جد ینامز ندناکم هکر د حراش + رلیدلیا هراعتسا هللا ندب نیب یمادق تهج هلغل وا تماسنم هنن
 ل وا ندهنسف رهاک | نع یش ل وایان دب تاذ لوا هتیقل لا و × یهتنارونل وا راتعا لیتو انام زتو ا

 | اذهلاه ر وردتمادن وفسات راعشا ةدا د ارز مدن ىا ل وهلال ىلع هد ىق طقسا و هدب یف طقس لاق و مدلواقالم

 ا اتوا هلبا رد تغ وادم وتم واقما رب زالق وقال یا اذ كل نادال لاق ویدنل وا رک هک یکلمیف یا یدین "یشلا |

 ی کردهرزوا یلصا یکی روند ید 7 یود و "ید هدنتبسن كنظفل دو ردشل وا نادیلا هم ودعم کای وکن دن

 كن هتلاب سافلاد و رونل وا قالطا هنس هش وک كاب سوقلا د و ردینبم هتغل نالوا هدننزواتف دوخاب ردهلدبم هوا و

 را د و ردترابع ندندانق كشوق ریاسطلادب و رونل وارببعت ىلا نم رک د هکردیاص نم رکد سرلا دیو ردیاص

 "دم كنامز رهدلاد و امناطاس یا حرلا د تیوق لاق ردنرابع ندنتسالبتساژ توق لا لراکزور

 هرزوا تیفرظ دب ءدارو ادا تعب هدم یا رهدلا دب هلعفاال لوقت ردهبانک نددت هکردترابع ندندادتما و

 هنناسحا و تهن كمدآرب هدننزو اصع ( یدیلا ) و لینوکس كلادو یصق كناب ( یدیلا ) ردنوصنم

 | لوا اذا عبارلا بابلانم یدب و اید یضرک یدیو لوهحلا یلع هنم لجراا یدب لاقت ردهنسانعم قلوا رهظم
 ۱ یدن ید و تس و هد تیهذ اذا هد نم نالف ید لاق ردهنسانعم قلوا زت وط بو روق یا كمدار و ار

 ۱۱ رب تا انا ا ا ا ها لرش دنيا قنروا دوخاب قفقوط هنلاتامدآر هدنزر
 هاب هیدآر دو لک كنم زمه 6 هاه الا ) ادهدنه تذخنا یا هتدب لوقت ردهتسانعم كلا نانحا و هلیج |
  ندیتالف لامعتسا لب نه هدانعمو ینعی کا ههو اد هدنع تذحا یا هدنع تیدا لوقت ردهنسانعم قات ناسحاو

 وهلا روند هيلا یدومهدنل وعفم مسا هکه روند هب هسکن دبا ناسحا و هلیچ همدآربهدننز و نسحم (ید ول اردک |

 ه وهآ شلاق بولت هغاز ود یرللا هدنز و یره (یدبلا زا هلا یدوم لاذو نسحم و منعوا نالفل دوم

 | ددا عوطقم یا یدیم لجر لاقب روند همد آ شلسک یلاو ةلابلایف هدب تعقو یا ۍدیم یبظ لاقب روند
 نر ودر هازاح اذا هاداب لاق ردهنحمانعم كما ةافاكمو ضوع دادن ۱ همدآرب هدننز و ةاهابم 2 ادابلا)

 نالوا د وک هدشیا اعاد هدنز و هبنغ ( ةيديلا إل دسادب یا ةادايم ایفا لاق ردهنتسانعم كمر و دیاد

 ۱ ۱ ۰ سم هو راس بویفوت زور تابا مروند هلوتخ را دقیوتراع

 ۱ بو ا لاق هلا هزم روند ځد یدا روند هو لو ید و عانص یا ید لجر لاق روند ید هدن 7
 | لاق ردکعد رک هثب رولک شيا ره ندنلاو نمیعشیا بع هن ردبحت لعف (یداام) عساو یا "یداو" یدوا

 ۱ ۱ راوع هر گردش كصعت مانربهز ن صوفرح هدننز و هيم“ (هبدیلا وذ) اهعنصاام یا ةن الف یدیاام

 | هدنس هعقا ونا ورهروفسم ویدلیا ر ورم هدنسهدام ید هکرایدلیا دبق هلیناونع ه دلا وذ هلا هثلثم یا یو راضعب

 نی لیفت ندبلاوذو یدبا راشیا هلبلا یکیا یشبا ردندناصصا هکرددبقل یلسلا قابرخ «نیدیلاوذل یدنلوا لتقا
 | هدننزو ء ءامد ءادبلا )یدی شل وا لیلد نوجا لاصیا ه هکم ییس هشاط دشدح هدنسهصق لف هکرد هسک لوا تا

 | هکر دندنن لک نابوچ هلن وکس كناه و ىح كني( ایمیل ديلا عج ویا ءادیلا هباصا لاقب درا

 | لهاو رونلوا نظ قلوا یعا كمدآرب هدننزو "یم (یو) #یایلا# راردا رجز نادرو ین
 ضعب ندا لسلا رهاطوبا ظفاح هک ویلا دجا نب مصن رد ربوسنماک | تعاج یراکدد نويو ید واتس

 أ یذلا | للدم و طصا موم ةجر ىف طیسبلا سونایفو الانم ءایلارخآ اذه + ردندرلنا یدلیا بتک دیش

 | تایاهللا ىلا فور تلصتاام هعابنا و هاعصاو هل ۲ یلعو دم اندیس ىلع هللا لصو تاسلاصلامتت تمعن

 | هي ةنيللا فلالا باب لج

 | هد راصب فلۇم*ر واوا دم هدنروص یقیدنلق مسا ی وا ودور دا فورج یرتهوا هفوق ومو هر وصةم(اأ)
 | فلا ردعما ىظفل اأو ردا تفلا هلیس هلج كف ورح ارز ردذوخأم ندتفلا رد هکر هدنزو لعف فلا هکیدد

 | ردهنکاسفلا قیقح فلا ورد رقهنجر نا یر و ز ول وا رهاظ ندفوج هکر دناوه فورح فلاو ردیسافمم

 | هزم هفلا اعسوت هکرولوا هاکو روند هزمه اکا هدقدل وا لرم و روند نیل اکاو یک یغیدل وا هدنراهلک اموال
 | فلا هک لوا مولعمو لبقا د زا لوقترونل وا ادندیعب یادانم هلکنآ ردادنفرح هلا دم ۱ 1 رز یهتنا رول وا قالطا

 ۱ | ره وج هکر د هیلصا فلایرب كنهرو نعلوصا ردیعبا وت وع ورف كران ؟ىسادقاق بول وا هرز وا هال لوصا ینرح

 لا تلا یک یزاا كن رک نسحا و دجاو لبا و تا ردهیعطق فلا لا ىك قلا كنس هلک ذخا ردندهلک



 هشت رس
 | ناي نم نابه وب نم یه وهلاش رول وا انک ند دک نال وا بسنلا و تاذلا لوهح ها دد قت تالذک ناب ن ال
 ضرفقنم و عطقنم یلسز نکل ید اندند ال وا مالسلا هلع مدآ ترضح "یه هکیدبد رلضمب هوا الو وه فرمیال یا

 ناب و نابهو رایدلیا فاضم هدنسهک ئ ادنک 9 رلیدلیا هنانک ندصخحم لوهح اقلطم هدعب یدل وا

 شات نو یا "ی یو فلوم * رلیدلیا هنانکه لا رانا ندرصصت ناشنو مان ی هصالخ ردهغلابم ندرانا حد

 لامعتسا ا ورقم هب دم اهفتسا ءام ردبحت هک a و4 هلصف ,r ف كناه 6 "یه ) یدلیا رکد

 رر دیا لامعتسا دعت لح یک ك نوب یخ د یی را هلک "یشو راب عو یلام ابحاب یایلام "یمهاب و یلام یهان لوقت رونلوا
 (ایهابه) ردف رظنال وا هدندعبام یربخ و عوفرم هرز وا ادا یس هلک ام هدنو و راردنا ر وصت نداعمرب قیر ره و

 رونلوا هّوفت هدننض یسع رو ب وشا كناچ ردندننایاکح رازآ و رج ز ص وص هنعف هود هل د دشت كناب و یصف كناه

  هلیفبفصت تلادو یعق كناب ( ديلا ل مچ ءايلا لصف س روناوا داربا رّکم ربغو ارزکم روک هاب كحراش
 نالوا بکر م ندنسایا لا ها رقم رب ور ند هچکلبب روند تسد هدیس اف هکر د هنسانعم "فک وند هلا ند هیند ءاضعا
 ۱ "فکلابیاهدب دریا رایدلیا دد هلا رادقمهح راو هنشاب زوما ندنرلح وا لراقمر رلضعع ردد وهعم وضع

 هدعب هلی هفخم یاب هدرخ آو یتوکس كلاد یدبا یدب یلصا نطل دب و فتکلا ىلا عباصالا فارطانم یه وا
 | یرسک كلاد و ی كناب رولک ید و هل رسک ثالاد و یصق ڭنەزمھ رولکی دا یعج و یدنلوا فذح اف ءاي

 | ردهدننزو یتف هکید هدنظفل دو هدننزو یعافا رولکی دابا یعملبا عج و رول وا هدننزو لوف که لد دشت كنايو

 | هروک هل وا تفل رون دناید هدنس هششتهروک هنتفل ید هدننز و تف و ردتغل ردهلبا و لاد هک دی و رده اه هک د و |

 | قراس دب عطق كلا ددح هللا رادقم هحنرا و هنشاب زوما ندنراج وا كراقمو ییظفل د هکرد حراش + روند نادم |

 | تروص هلبا فک ت قرستیانج ارز رول وا زاح هدل وا یانعم هسرول وا تقیقح هدو نکل رول وا فلاح هنسهدام

 هل را راتعا یییتاث لوق یسهشاط جراوخ ردقلعتمهل وا یانعم ید د لسغ هدنصوصخ تسدبا یتح رولو

 .نیکمو راق و و هاج یا د سانلا دنع هل لاق ردلیعتسم هنسانعم ناشو ردق و هاج دو * یہا رار دبا عطق ندیکنم]

 ۱ هنسانعم مرح و عنم ندنآ یتالوا قصسم هب هنس رب و اراق و یا ادب هیف تدهاش لوقت ردلمعتسم هنسانعم تنازرو |

 | قالطا هلو و لا منع یا ديلا بحاصوه لاقب ردلمتس هدنسانعم عنم یقسو لظ ندنرزوا مولظمو ردلمعتسم |

 روزورد هدنلزم ید كیرع هریزج هکایوک رونلوا قالطا هنم دالب و هقب رط یا رصلادب ممذخا لاق رونل وا ۱
 | هنسانعم تردقو یوق اذا ادا دیئید | لاق و حراشلا لاق + ةّوَق یا ةيظع دب هب لاق ردلمعتسم هنسانعم تّوقو |

 ۱ بال وو ناطلس یا د هلع كلام لوقت ردهنسانعم 4 الوو ناطلس و هن رده یا هّلادب مالا لوقت ررلیگتسم

 |موقلا لاق رول وا قالطا هتعاجو هکلمیف یا هد یف رادلا هذه لاق ردهل رسک كيم هکر د هنسانعم كلمو

 د دفلناهشپ و الکا یا ادب دشا وه لاق نوجغیدل وا تل آ ردلمعتسم هن انعم لکاو ةعاج یا ةدجاو |

 , هندخا لاش ردیلبم هنروصت یکیدلیا قیفصت و برضاب بیلقت هلفسات دوخاب بورصا ینلا نالوا مداناتداع ق

 | هکر د ح راش»ردهنسانعممالستسا ودایقنا و هایغب یا هدیاح لاق ردلمعتسم دنسانعم تایغ و ددم و مدن یا د هيلع

 ثیدح هنم و مالستسا ودایقنا نع یاده د نع ةي زا ا وطعا 9ثیدح یف اولاق لاق و ردطاغ یس هح مالتساءهداروب

 ڭم روس لا ەد وتنا رج هکر دهه جد یمانعممالتسا نکا دانم هل ستسمان یاد رامعل ید هذه هنع هللا یض رناغګ ۱

 دڳ ضرالا فهلا نیم دوسالا رسا هل ثید این و ةياهنلا ناک ردیلعف درو نم لعف ارز ردهنسانعم كلیا سمو ۱

 "لجو ع هلل دوسالا رجح ا ناکف هد لجرلا لبق الجر اص اذا كالا نا هلصاو ليو لشمت مالك اذه لاق |

 لامكلا ةفصب یلاعت و كرابت هدب نا یا کنیم ه دماتلکو چ رخالا ثیدا هنمو مليو تسي ثيح كلما نیا ةلزم |
 كلذريغو نبولأو ديلا ةفاضانم ثيدحلا و نارقلا یف ءاح ا و نیعلا نع صقت لاعشلا نال امن ةدحا وىف صقنال

 ىلاعت هلوق هنمو رددنسانعمتراقحو "لذو زاحلا و ةراعتسالا ليبس ىلع وه امناف ىلاعت هللا ىلا ح راول ا ءاعسا نم

 یکیدلیا كنرب همدا رب و هم یاد وذل هنا لاقب ردلمعتسمهنسانع تمعلو "لذ نع یا د نعةیزااوطعب تح |

 ناسحاو تبعت وبشا لع هعنطصا ناسحا یاد یدنع نالفل لوقترونل وا قالطا ه هلبج و » همرکمو ناسحا
 هلبرسک تالاد و یعق كنءزمه رولک ی جاو هلبسنک كلاد و الق تاکرح كنالوا یاپ رولکی دم یعجج هد ران
 لامعتسا !رهاظ رلیدلیا صیصخت هنعج كناسحاو ناف ینیدایا و كنهحراح ییسهلک یدا راضعب هکرد حراش

 ضرغ ی هنس لوا نعل ضرفو ةافاکمو عید ال الضف یا د رهظ نع هاطعا ترعلا لوقتو یا ردندنلسق

 هل وکی کیا ن یران وبقلوا عب نیفلتخ ین یا ندی منغلا تعت| لاق و ردکعد یدرب و قرهلوأ یسح سضوع و

 مال لصف ]و

 ا



 ا ٩۰۸
 | یالطا نوت گیدروش وده هطرو یبحاص او رد وززآ هناوهش دارم کروند هنسوززآ وهدار [تنشوقشغ یا
 اوا ااا رهو زول ها وفا یچ هرکه ناب كحراش» اهتدارا یا سفتلا یوه عبتتال لاق یدنلوا

 یوه ه وهلا رول وا ردصم هنسانعم كلا تبحت ه هنسنر یوهو ه وهم یاهاوه وه لاق روند 0 ۱

 یک هلال كنهراب نالوا ندنسهب رض كننرم قار نم هدنز و "تع هلبعص كناه ( یوهلا) هبحا اذا عبارلا ب تالار

 شوق یسهلوقم باقعو نیهاشو اهاق تحف اذا اب وه ىوهت ةنعطلا توه ل لاقت د هنا قلچا ا

 دیص ىلع تضقنا اذا باقعلا توه لاه رد هنسانعم كعا بولیزوس ی رک هقعاص روا هنسنرب هب یعاشا ندنرقوب |

 نوجا قلا یهنسنرو طقس اذا " یشلا یوه لاق ردهنسانعم كعش ود هب یعاشا ند رفو هنسنرپ و هربغوا

 ازم لا رده تیام بسا لیو تعقترا و تدا یا هلیدب توه لوقت ردهنسانعم قعاز وا لا و قلث وص لا |

 هب یغاشا ندرفو جد وب هل رسک كنهزمش (ءاوهالا تام یا نالف یوه لاق ردهنسانعم كل وا و تبه اذا حرا

 تدا اذا هلیدن توها لوقت رد هنسانعم قلت وص لا هنس رب و طقس اد یثلا یوه الا ر درام كعود

 6ءاوهنالاژرول وا هنسانعم قم وص لاه هنسنر هکر رول و |یدعتم هباء اوهاو یوههدانعمو هکر د ح راش*تعفتراو

 لفغ ىلا ولع نم طقس اذا *یثلا ی وهنا لاق رد هنسانعم كن ود 4 , یعاشا ندب روو یجدو هد زو لاعفنا |

 لاق رد هنسانعم كش ود هب یعاشا ندی رق رقو هد رانو هدننز و نایذه (ناوهلا) وهدنرنزو "قغ و غ( "یوهلارل

 قهتبچ بوغآ ی رقو هدننز و غ یوه ضعبلادنعو لفس ىلا ولع نم طقس ادا انا وهو اوف وااو ۶ یشلا یوه |

 عفت را و دعص اذا ابوه لج را یوه لاقیف ردهن_سانعم كا هب هبکنا و هشنا هدننزو یتع یوهو ردهنسانعم

 لبا لجرلا یوه لاق ردهنسانعم قمتتچ بوغآ ه یرقو هدننز وه وک (ة وهلال ردحا اذا انوه لجرلا یوه و |
 تس ود و بحت ردلعاف ےسا ندنسهدام یوه نالوا ا تک هدنزو یع(یوهلاژ عفنرا و هدعص اذاءّوه

 ناریح و هتشکرس دوخاب قلاچ ینروعش و لقع كمدآ رب ناطیش (ءاوهتسالا) بح یا وه هلوه لاق رد هنسانعم |

 ۱ نیطایشلا هت وهتسا یذلاک یلاعت هل وق هنم و رد هنسانعم كمروتسوک شوخ ۳ یسوهو اوه دوخاب قلت ۱

 | رونل واقالطا هب هکر کج ی واهلا هاوه هلتن زوا هت ريح و هتماهتسا وا هلقع وها وهب تبهذیاب الا < ضرالای
 | ندنساعم ,دح راش »اینا دن اعم نهج هل رعت فرح (ةی واهلا ) وزش رعت فرح (تیوام)
 | هل وق هنم و رد یشان ندنغیدل وا ن مصتم نص وے هلفر ءتف رح و ینبم هنغیدل و | ړع ید جت ندشر ہت فرح ردذوخأم

 هتعاسر ند هک هلا هحوتفم یان (ءا وهلال وهدننزو "یتعو هدننزو "غ ( یوهلا )نهج یا چب واه دما یلاعت

 (یوهاةراد )و( یوها ةقوس)) وهدننز ویرحا (یوها ) ةعاس یا ءا وهت و یوهولیللانم دیره ین لا رود

 | هبهزم ۵ و ه هشص یابنعب هرخآ فرح هکر ول وا هاکر دفرح رب ند هسوم#* فورح (ماهلا )9 والاه ردعضوم ررپ
 | لوشورون د همدا ق ج اونو هلص ویصق كناه (ةاهوهلا لر ونلقهدایزهن رخآ و هنل وا كن هلکرب ورونل وا لادا هغلاو
 ۱ هبل وایرب كجهر دشلبا قانا و قج هشیابلا الصا نوح ا هسک كج هدا لوزن هنا هلغل وا شیککك م رد هب ویق

 ۱ هب ویقو هروقچ ن ردكب ییدهدنز و همنغ (فیوهلا را اهیلاح دعبل اهلزات لجرا عضومال و اهلقلعتم ال ءاه وهرب ل اه |

 | هتسانعم كمهدلروک قال وق وات ود یا ابوه هنذالمعسلاه روند هن دل روک قالوف هدننز و ییغ "یوهلا) روند

 رد رها لعف ےس |هلیسان هرز وارمسک كنهددشمیاب و یصفكناه ( "یه)لیود اذا وه هنذآ توهلاه زول وا ردصم

 فاک جد 9 یک یزهلک لاهو ك لدن ورو ردکعد لوا كاج هدشلا كغدل وا لغتشم هک نسانعم تنا اف عرسا

 | (نایهلا ) روند اوه وایههدنعچ و هشت هکر د ح راش + تناایف عرسا یا لج راب كيه لوقت رول وا قحال باطخ
 هلا ديما هفتساءام ریبعتوب هکر د ح راش + همام یا هل ايهم لاق ردهنسانعمناش ولاح ورما هد دشت كناب و یصق كناه

 | ارادم همدآ و هدننزو ةاهابم (ةا واهم ال رک ذیساک رول وا هنانک ند هسک ل وهج نايه و ردع ومس ند رع هدناونع و

 | كلا هجوت و لابقا اار هدننزو ءاسک (هاوهلا) ءءواه لاقبف رم#و هاراد اذا ءا واه لاشب رد هنسانعم كلیا
 هرکر رونلوا لامتسا ا ود نم رانو و رد هنسانعم رابداكمردن ود زو بور و ەك ۱4 هنر ءا ولهکدنت رد هنسانعم

 بصعتد وخاب راکتا ییهنسنر مدار ,الثم ردص وصخ هنعقوم كلتا هلماعمهلتدش هعفد رب و بوروتس وکتعالم و قفرآ

 رد و "یشلاب لبشنآ وه وءا وللا و ءا وهلاب هلءاع لا یک ت معا قییضتو ددشت 3 هاکو تع الم و تلوهس هاک هدکدلیا | )

 وههکهتن رد هانک ن دش قمدرفم رد ربع هد دشت و ینیفحم كنا و یرسک ك ناه (یهآ) یرخا هداشیزو ة رهن الییا

 یهیتح یا لاذ تلعف هاتح لاق رونلوا فذح ءاب نالوا هدنرخآ رولوا هاکو دنهی ھ لاق رد هبانکن درک ذم درفم

 نایهو هل دب دشت راب و یحقكنابو كناه < فن ۍهآ) یهذایا +اک | وهنمهذا یدعس راید + رعاشلا لوق هنمو تلعف

 ی تست



e~هی 40۷  
 0 حدقو مدیمدآرب ویذهاذا ایقهقهب لج رلاقه لا رد هنسانعكلئوس نایذه و هزره هلبن وکس كفاقو یجب كناه |
 | كمك دنس هسک كن هنس یغیدل وا نوتفم لکوکو قاب هل وانت اذا الف قه لاق ردهنسانعم كليد بودا
 هدسفا اذا هاقها لا ردهنسانعم كلتا داسفا هل رسک كنءزمه (ءاقهالا]) افه اذا هداؤف قه لاق رد هنسانعم
 ةاهابم (اک اهلا نورا یا ءاکها مه لاق روند هرامدا ناریحو هتفشآ هلصف ڭنەزمھ (ء6ھ الا )ى وا ولا

 | ی واولاد# هلقع رغصتسا اذا هاکاهلاق رد هنسانعمقموق هنر قجاو هلا بودا افصتسا یتلقءكمدآ ر هدنز و

 لواهو و هعزاف اذا هالاه لا ردهنسانعم قققروق بودلکلب هلبا هنسن جت روق یمدآرب هدننزو ةاهابم (ءالاهلا)

 | هغرالآ و هتوا ردندننایاکح را زآ و رج ز ص وصخ دنع تآ هل مصق كفلا و ىح كناه (اله )لرد ولقم ندنسهدام

 ۱ لا رونلوا قالطا هنسیداوتالدید ان هکر دیفدا موهدننز ونایلب وذ هل رسک كنهددشممالو كناه(نایله وذل ردکم د

 ةالاهم نایلهوبشاو رارولوا فرصنم اضعب و رد رف مصنمریغ ران و و یرد ال ثیحیا نایلهیذب و نایلب یذب بهذ

 هکدتن ردن د هص وصخ بیک ارت نمت ی هغلابم رانو و ردکعد یدل وا دب دبات هلکمک هرب عجقروق یصاح هکر دندنسهدام

 (نایمهلا )و هدننز و یلص (یمهلا )و هلن وکس كم و یه ك ناه( یم تین ایل یدنل وا لیصفتءدنسهدامنایلب
 ریاصیتشاب یدنکز وکو لاس اذا یناثلا بابلا نم انیمه و ای و ایم عمدلا و ءاملا یم لا ردهنسانعم قا هلناصف

 لاق ردهنسانعم كف ت وش وق ند ر هفمالتوا راناویح واهعمد تبص اذا نیعلا تم* لاش ودتسانعم كک ود راص
 بوزآ هلبحق كناه (یماو هلال طقس اذا “یا یمه لاق ردهنسانعم كمش ودءرب یمه و یعرلا تند ةيشالا تمه
 هکر وند هنغاب لی وا رس هل رسک ك ناه( ناي« اهلاوض یا لب الا ما وهنموه لا روند هراهودشل واهدنک ارپ

 هدنو و رددآعاشرب نايمه و اهئاعو یانایم#ا ین مهرادلا لعج لاق روند هنسهسیک ها ورونلواریبعتروقچوا |
 یدل وا بهاذهنسل وا لیخد كنو یرهزا روند هفجراغد هدیس راف نايمه هکر د حراش » ردهدزنابز هلثالث تاکرح

 ردحاتفتسا هک هکر دتغل هدنظفلاما هلبصف كناه (امه) رددآ عض ومر هدننز و ناشغ ( نايمه رد زعم ضعبلادنع

 ام لا رد هنسانعمققا ردتغل هدنظفل یمه هلن وکس ك ی٣ و یصف كناه ( و4 + ی وا ولاء اما یا هللا و امش لوقت
 تق ویاونهیضم لاق ردهنسانعمنامز و تقو هل رسک ك ناه (ونهلا) ٤ی وا ولا یمه ف ةغل | ومه وهب عمدلا

 ییعما هلکنا یتعی ردهنسانعم یش هدننزو خا هلیفیفت كنون و یصف كناه (نهلا) ردیعما كن ردب هلق ر و

 یاتهکرونل وا ریبعت هلا هنسن نالوا فرح هنسن هدیکرت همام ندنو رونلوا هانک ندسنج مسا ره تاکیدلنا رکذ
 دارا هدلح نالوا بسانم ريغ دوخاب نجهتسم یع ر صت یژنکا هکرد ح راش + كئيش یا كنهاذه لاق رد هيقوف

 البقا نانهابو لبقا لجراب یا لبقا نهاب لج رال ءادنلا یف لا و یک وخاو خا یدا ونه یلصا كنو و رونلوا |
 رولوا یک یراهلک تف و تخاو و ةلب وط تنا ةنز ىلع ىلبقا تنهای لاق و ىلبقا ةنهاب ةأر و اولبقا نونهای و
 ةهسنه یورب وریسب یش یا ةونه اهلصا ةنه ةرغصم ةبنه ثیدلا ىف ءاج و هلتاصف روند تا ونه و تانه هدنعج

 ةءارقلاو ریبکتلانیب تكسي ل مالسلا هيلع ینلاناک لاق هنع ها یضر ةرب ره یبا نع ثیدح ایف ءاح ینعب ءاه ءایلا لا دناب

 | سپ ةهسنهلاش و ةنهریغصتوهونام زلا نماالیلق یا چ ةہنه ماقا هنا ثیدخ ا یناذکو هک ةنه  هبسحالاق چ ةناکسا

 | ىو زول زافا هلا وسنو رون دنا ونهو نانه هدنس هش كنس هلک نهو رونل وا هبانک ند هنسن هج زا كى یرغصم

 هدن راتر وع عضومكناوسنو لاحر هکلب ردلکد صوصخ هنا ون هکر د ح راش + اهجرفیا ةأر لا نه لاق رول وادا رم
 ملکتم (تینه ناب هلناصف ر ولکت اونهیعج رونل وا قالطا ه هیهاد هدننز و ةانق (ةانهلاإ) رونل وا لامعتسا

 ۴ یواولا# ردف رصتمندنسهلک نهو وردکعدمدلشیان ومدن |ن هکرول وا هنانکن دنسانعم تلعف قر هل وا یطام

 طبهن امیاة وهلا یف طقس لا روند هر روقچ نالوا نرد ك دوخاب روند هر هبکناو روقچ هدننز وة وق (:وهلا))

 هلل د دشت ل واو و یك ناه (وهلا )رد هنسانعمه وه هدنز و هلام ر (ةء| وهلا اهنم ةضماغلا ةده ولا وا ضرالانم
 ل وکه لا رب هدننز و ءام (ء| وهلا )4 ینابلا#4 هنسانعم ه وکر ون د ه هجاب و هبناجیا ه وه یف دعق لا رد هنسانعم بناح

 ندا رتو ءام و یتاشا ندران "هرک هکر دندنماسقا هعب را رصانع قیقصلا دنع هکر د ح راش + هنسانعم وج ر وند هنسارا |

 اقلطم بویل والوغشم و ولم هلا هنسن ر ءا وه و * یهتنا ر دکر هم و فیطلوفافش و بط رو راحو طیسبمرجیرقو
 همدآنابج ققروقو مهد وقعال یا هعءاوه ممتدنفاو یلاعت هلوق هنموح راشلالاق+ر ونلوا قالطا هرب نالوا یلاخوغ راف

 هیفئا (فیوهالا) وهدننز وه وک (ة وهلا )و هدننز وام (ةاو هلال نو غد ل وا یلاخ ندنأرج یلق رونل وا قالطا

 هل رصق كفلاو یصفكناه (یوهلا) ردترابع ندننب ءاع و ضرا هکردهنسانعم ءا وه هد ران و فی واهلالو هدننز و

 نسحیوه و؟یسیوه هذخا لا رولوا لمتسمهدرشوهدریخو وردعما رد هنسانعم قشع روند هغلن وت هب هنسن رب



 > 40 رس
 كساغال تح هتهضنا ادا ملا تیذها لاق رد هنسانعم كمروشب هجن وا | رهم یتا هلل رسک كنءهزمه (ءاذهالا)
 هب هنذذهاذا 1 رغبات دلار ليلقي هنسنر هدنزو وزع( وهلا )4ی واولا#

 ا كلیوس زّوس نایص هج اص هکردتغل هدنظفل یذه وذه و ردطلغ یمن فیسلا توذه هدارو

 هباصعو رددآكغارسمف یکیا هل سمک كناه(ة وا رهلا )+ یواولا #4 تيذهنةغل اوذهمالکلا یفتوذهلوقت

 هلنیترسمک رولک یرهوهدنزو "یتعرولک یرهو هلیصف كواوو كناه رولکی واره یعج روند هتسد وچو
 ردهنسانعم قمروا هللا اصع هدننز و لعفت (یرهتلا) و هدنزو ورس (ورهلا) اصلا یا ةوارهلاب هب رض لاق

 هدنظفل وره هدنزو یرج ( یرهلا )۶# ینایلا 9 ةوارهلاب ه رض اذا هارهتو اوره هورهپ هاره لاش

 كنارو یع كناه (یرهلا) ةوارهلاب ه رض اذا ایره ه رهپ هاره لاق ردهنسانعم قمروا هللا اصع هکردتفل

 ریبک تبب وه و یرهلا یا ماعلطلا لقن لاق رولک ءارها یعچ روند هرابنا كوي نالیغب ییالغ یربم هلینوکس
 رددآ هب رقرب هدنسهکل واسراف و ردیدآ هدابرب هدنتلابا ناسارخ هدننز و ةاصح (ةارهآ) ناطلسلا ماعط هيف عمجت

 كمدا بوث شفلوا ج مچ هدنرهش ةاره هدننزو هلعفت ( هب رهتلا ) هدننزو "ی صع روند "یوره هدنتبسن

 لاقنرردا یراص یاوثا یژک ۱ هلغل وا هو یراص العا هدنا ارز ردهنسانعمقمایوب 4 یراص یو جوار

 ءارهلا داعم هنمو روند هن یحناص یوره بول هدننز و داذش (ءا رهلا ۷ هرفص وا ایوره هذا اذا هت و ما

 لاق ردهنسانعم كلتا رسم و زط تولوک هنلاقص كمدآ 7 هدنز و ارام (ةاراهملا ةي ورهلا باشلا دعبل

 ا لیسف روند هننادف امرخ هدننزو ءاسک (ءارهلا» ردطلغ یسهصسد هرظان هدارو هزناط اذا لزاما

 (یطشا ناوزهوا ) راس اذا اوزه وزهبلج رلاازهلاق ردهنسانعم درک زو وع( وزهلا)# یواولا#
 لصق كن هزه (ءاسهال )۶ ی واولاه۶ رد هسک ر ندنسیشا وح ال لادبع ن ماشه ند هوما ءارما هدننز و نابصم هک

 (ناشاهلا) + یواولا # نوریخلا یا ءاسها مه لاقب ردلکدعوعصم یدرفم روند هراهنک شلوا ناریح و كند
 ( وصهل )ډی وا ولا هحزاماذا هاشاهلاق ردهنسانعم كلغا هفیطل و غال هلا هسکرب هدنز و ةاهابم هلبا هه نیش |
 (ءاصهالا) رکو "نسا اذا اوصه وصهبلجرلا اصه لاق ردهنسانعم قمدجوف هلئوکس داص و یصق كناه

 هدنن زو ةاهابم (ةاصاهم ا) ءا شالا یا ءاصهالا مه لاق 1 وند هرامدآ نالوا ددشو "یوقودنت هلبصف كنمزمه
 داض ( ةاضاهملا ) # یواولا و هبلص رسک اذا ااف لاش ردهنسانعم كلا درخ بورق ینالب كمدآ ر

 هتمکسا اذا ءاضاه لاق ردهنسانعم كلا قاف “ا و لزه تونس و یبدآ ر هدننز و ةاهاسم هلا

 | ردهنسانعم هباوذ و فاز هبرسک كناه (هاضهلا# رون ده یناسنا تاماج هلبص# ك نە زم ءاضهالاإ هب "فسا و

 هب یمراذا اوطه وطهب هاطه لاق ردهنسانعم قم آ هدننز و وطخ (وطهلا 2 یواولا # روند هراج قحناقو

 عقو لاق ردهنسسانعم قعشروا هلتدش د وخای ردهنسانعم عارص یعشوط شروک هدنزو یده (یطهلا)

 نو هدننزو هیغال هللا همم نيغ ( ةيغاهلا 2 # ینابلا + ددشلا بارضلا وا عارصلا یا یطهلا امن

 هدننزوهوطخ (قوفهلا )و هدننز ووفع (وفهلا) ی وا ولا# ءانع ریا ةبغاه ةأ ما لاق روندهنوناخ كشوکو
 عرسا اذا انا وفه و ةوفهو اوفه وفهب لجرلا افه لاق ردهنسانعم كمك هلتعرمس هدننزو نایذه 6 ناوفهلا )لو
 . كجروس بولاق یعایا كمدآ ر و قفخ اذا هیحانح راطلا افه لا ردهنسانعم قج وا بوفاق داتق شوقو

 لو هدننزو وع .وفهو وفه و عاج ادا دز افه لاق رد هنسانعم و لز اذا لح را افه لاق ردهنسانعم

 هت وایرب هداوهیتسهراب وب لی و بهذ اذاا وفه وا وفه ةف وصلا تفه لاق ردهنسانعهقمزوت بوغآ ه اوه ىسەراب

 تن هنسن یغیدل وا قلعتم لکوکو اهب تبهذ و اھتکرح اذا ةفوصلاب ے را تفه لا ردهنسانعم قعانبوا

 لاق ردهنسانعم قلوا كانرط بونیوسو “ىلا رثایف بهذ اذا داؤفلا افه لاقب ردهنسانعم كمك هدرا

 ءامع لاق روند هروم نرب و قلارا بوکید هرکرب بوغاب هرکرب هدننزو اصغ (افهلا) برط اذا لج رلاافه
 یفاوق (یفاوهلا)ل رون د همدآ فیفخو تسج هلن وکسكناف ویصق كناه (وفهلا) فكي مث رطم رطم وه و افهلاک
 | رومب هلرصت ك ناه (ةاغهلا رد هبفاه یدرفم اهل |وضیا لبالاف اوهنم اذه لا روند هراهود شمزآ هدننزو

 | لصتم ینعي ندهمهرو ردلکد هنسانعم هرظن یک یمه و كن رهوج هسخوب هتسانعم هرطم روند هنسهناد

 [ قج یا ءافها مه لاق روند هزامدا قجا و نو هلصف كن هزم (ءافهالا) روند هرادقم رب ندرومب ناغاب

 ثكمردتا ليم هنسوهو اوه یدنک ه 7 یمدآر هدننزو ةاهابم (ةافاهلا ردلکد لبعتسم یدرفم ارهاظ

 .(قما) ردطلغ یره واو هداروب هروک هننای كحراش + یثایلا ٭ هاوه یلا هلام اذاهافاه لاق ردهنسانعم
3 

 (كناه)



0 
 ا یدنهبنا لا یدهب نرم ما عش نا" قحا الا ید فا ‡ یلاعت هلوف هنم و حراشلالافیدل وا رو کما ا

 | هن وا یکیوک ینیک ءادتهاو یدتها یا هش یده هلو نم یدهب نا الا یدتهبال یذلا ما یا ةي . الا

 اا كلا مدت هراس و هبلا اهفز یا اهلعب لا سورعلا یدتها لاق ردهنسانعم كلتا دریک بوردنوک

 | لول یرغوط (یداهلا) و هدننزو ودع ( یدهلا) اهلئا وا یف راص اذا لیلا سرفلا یدتها لاقب ردلعتس
 | فید كمدآ رب هلیسهین رغصم (ةيدیهلا) دشر یا داه و وده لجر لاقب رون دهدشرمولیلد یحروتسوک

 | ( اهلا اهیلع ناک تلا نعی هلاح ىلع یا هتدیه«یلع وه لاش ردقو یاو روند هنریسو ناشو لاح

 ردءعحار هب همعق ری اهلثم یا اها ده یدنع كل لا رونلوا قالطا هنندننأم و لثم كيش ر هلیسهیب رغصم

 |رونل وا قالطاهنتهح و ت ید هوا ین ردو تار كبار نوک للا و الت رک تا (دهلا)

 اتوار هلب وکس كرالادو یرسکو یف كرااه (فیدهلا لو (یدهلار) هتهج یا ةثلثم هما ةيده نالف رظن لاقت

 ی هتش رط راس یا هتده و نالف یده یده لاش هنسانعم شورو هار روند هنتهر رط و ٹالسمو تربس

 مدقتمیا داه وه لاق رول وا قالطا هن ال وا | مدقتم و یرایاندرباسو یدنل وا ر 1 3 عدا تیاده (یداهلاز

 هنلئا وا كندصک لیلا یداوهو رولک یداوهیعج نوهغیدلوا مدقتم ندهرناس اھا روا را وب و

 روهظ ادتا بولوا هدنرلکوا كنسیروس هود لبالا یداوهو هماوا یالیللا یداوه یف مان لاق رونل وا قالطا
 هنم رخو هلسعا یا مهسلا یداه هاصا لا روند هننرغ قارزعو قوا یداه و ردنرابع ندرله ود ندا

 هنغ(فیدهلا روند داول د کا هکهتن روند هزوک اندا نا رود هدنجا لا راز وکو ا نالىشوق

 هلیدهمدوخاب نوح اداش را هتبحم و تفلاد وخان وچي دنل و |ع دقن هدن رک اتاحاح ىا ر هناغمرا هدننز و |

 : رواکیوادهو ردتغل هد هل رسک وا و هدنوب رولکیواده و ایاده یج هل وا نوعی لدرا و مدقم ندنبحاص هنا

 | نافمرا همدآ رب هدننزز و هلعفت ( ةيدهتلا لو هلن رىىكڭ نەز ادهالا له فحاامیه و ةیده لسرا لا هل رمسک وا و

 تا دریک بوردنوک هنفرط داماد لک ءادها و اهفحا اذا هی دهلا هل یدها لاق ردهنسانعم كمردنوک

| 
| 

| 

 | هقّرفاذا *یشلا یده لاق ردهنسانعم ققغاط هدهتو هيلا اهفز اذا اهلعب ىلا سورما یدها لاق رداضاا
 رو نشنال ءاده الا ۳-1 یبکو طف و قبط نوبت هفرظ نانل و | لاسرا هب ده هدنګا هدنن ز ورې (یدهلا) ۱

 ردنا كما ماعط هژیش رط هناف رام هدننزو ءاسک (ءادهلا) ردقل وا هلا دم نالوا باوص هدنو هکر دح راش

 رخالا و ماعطب اههدحا ءاح اذا ءا ده نالح رلایداه لاق ردن رابع ندکفلافص ایچ تنوووتک؛ولردر یر ره

 اهلعب یا سورعلا یده لا ایر ام قملو ه وکیوک ینیلکر ولوا ردصم ندینالث ءاده و اعم الک اف ماعطب

 دیلی فیعض یا ءاده لحر لاش روند ه هسک نادان ولئدالب فبعض ىلقع ءادهو هيلا اهفز اذا ءاده

 هنسانعم س ورع لاه روند جد هده روند هنلک و هنسانعم رسا روند هعاساوط هدننزو نع( یدهلا)

 مرطا یلا یدها لاق هلینوکسكلاد و یصق كناه روندیخد یدهاک او روند هنابرفنانلوا قوس هش رش مرچو
 هش هکرد حراش هلکلیا مس ر هلبناونع امف یدهلاک هدارو فلوم × ةکم ىلا یدها ام وهو ابدهو ایده

 e یلا یدهاام یدهلا هد هراس تاهما ارز ردعقاو هطقس هدهرابع ابلاغ ردلکد مولعم یهجو كن ربیع

 | طقاس ندخل مالقا ن هوکیا هلم وق رم ناونع جد هداروب هلغل وا تدثم هلت رابعامبق یدهلاک ةمرطا وذ لحرلا و

 ( ةيداهلا )روندو دنا دا ع وعقوو تمرحو "ع هژنوکس كلا دیوار یغ "یده س ردشل وا |

 ! هدنن ز وادا }5 ادهلا)ل رونید هبابق شمیچ ۳ بوم وت هرڪا وصو اصعلا یا ةيداهلاىلع اکو لاق رونلوا قالطا ناصع

 هدننزو هم ره( دیدهلا ا ردلدیم ندهزمش ءاه روللوا ربعت قلندا وآو تاصو و قآ ردى 1لا ا

 هدننز و لعاف (یداهنلا رز ردندنآ وسن "یاس | هدننزو هيم” ( هده)ل و هدننز و هننع (هدهر) رد دآهدلب 1 ا

 یداهت کو د جرم + اهتیشمیف تلیامت اذا ۃأرملا تداهت لاق ردهنسانعم كمرو قر هنلاص هلبالیامت هف ۳

 رواوا هل سود زکیبحم هکزسهدناآدها ه دهزکیرب یر نعرا وبا اوداهتاغثیدط ا هنمور ولکه د هنسانعم كمشله ده |

 لیاع یا نينا نيب یداهد ءاح لاق رد نشان كم رو قرهروا e هبناح یکیا هدننز و ةاهابم ( ءاداهلا 1

 كم وسز وس لوقعمأن وه واب وهزره هلناصف 6 نایذهلا لو هل وک كندمتم لاذ و یھ كناه 6 یذهلاپ ۶ ینابل اب

 (ماذهلا) ءریغ وا ضرل لوقعم ربغب ملکت اذا ینثلا بابلا نم انیذهو ایذه لجرلا یذه لاق ردهنسانعم
 ار وب مالک یالوقلان تب رو دەر وم نت و ۳ یر



 هک هو -
 ا روند همذآ التم هربصب فعض اات لعاف مسا (یهنلا) ردییاه یدرفم كنوب ءابهلاب تیتتساد

uهلق هدننزو هباصم (تءابهلا) ردتعاج ر هلی وکس ا (وبهلا) رصبلا فیعضیا ہم " 

  صوصح هنبسق تآدلبرسک ناب و ۳ كناه (یھ) ردشل وا هعق ورب مان وب ردآ ضرار هدندروب نافاهغا

 قنوم روند هم وصعم كچ وکه لاب ددشتو هلنیتصف ("یهلا) رونلیوس هدننعط كعشا هکردندننالک رازآو رز |

 ردمالعف هلیسانهرز وا ی (تاهإ# یایلا ¥ روند هنغوبق جاا هدننز و همام (ةیاپهلا ژردهبیه

Oلامعتسا راب ص ییسهغیص ادعام ندرضاح ما كنو هکر د حراش * طعا یا لج راپ تاه لوقت  

 هدننز و ةاهابم 62 اناهلارل یاهو اوناه و اناه لوقت و رلیدلیا لامتسا یسیلاها هربح قعا رلیدلیا هناما بويل ۱

 تایطعع ال اام یا كيتاهاام لوقتو E یا هایاه لاقت ردهنسانعم كم ر و هنس رب همدآرب ® ةاطاعم

 وچ یوا ول * ته یا لبللا نم ته یضم لاقت روند هتفورب نددج ك كناتو یک كناه (یملا)
 یا هوتها *یثلاتوته لوقت ردهنسانعم قمربف توضأ هلق یهنسنرب هلنوکس كناتو یعف كناه (وتهلا)

Eهمدارب هدنزو ةاهابم (ةاناهلا یلجر ائطو  Eهاطعا اذا ةات اهم هاناه لاق ر دهنسانعم كمر  

 قجاص قاربط هژرصف هثلثم یانو كناه (ناشهلا) و ینابلا رد ییرصت كنسهدام ةاطاعم قیرصت )تورو

 هاتهاذا باشه هشم بارلا یه لاق ردطلغ یره وح هلا هک نیش هرزو | یاب كحراش + زدهنمانعموتح |

 كل متشو مد هلبا رعش یهدآرب هدننزو ءاسک مال و هلن و 1۳ كج و ىف كناه (وعهلا) # یواولا ٠#

 ردذ وخ ا ندیح فورح ددعتو و رعشلاپ هش اذا ءاعخ و او هو یاشلا هاه لاق ردهنسانعم

 | هت وچه یا ةاحاهم هتیجاه لوقت ر دهنسانعم كلا حدقو وجه یني رب یرب رلرغاش هدننزو قاهابم ۶: اجامل ارا
 ریبعته وجه همام هکردهنسن نالوا وجه هدام هدننزو هّوجا (ةّوصهالالو هدننزو هیفث !(دیجهالا) یناسهو
 وا اهلا ام نوجاهتب رسم او جا ےن لاق یبک دیصق و هعطق نالوا مظن هدننمص ا

 لوقت ردنرابع ندکلیا دادعت ود لادو مج و ءاب فلا یفورح هکر دهنتسانعم كلتا عیطقت هلرف ورح یظفلر

 تفایفو لکش ءاجش و اهددعت یا فور اجه عت لوقتو امتددعو اهتعطقاذا ءاجه ظفلا فورح تیجه
 هدرانو هدننزو لعفت (یجما لو هدننزو هلعفت (ذی1) هلکش یلعیا اذه ءاصهیلع اذه لاق ردهتسانعم
 یما كب نوک هدننز و هوادع (ةواح1#) اهتددعاذا اهنیسو فورا تیجم لوقت ردهنسانعم فورح ءا

 ه دعب روق هدننز و ءاصح (ناح#) رح دنشا اذا سمانابابلانم ةواصم انمو وج لوقت ردهنسانعم قملوا

 رعشلا تم ا لوقت رد هنسانعم قلو هوحم یرعشر هل رسک كن ره (یاههالا) هنسانعم عدفض روند,

 یتیرب یرب هکر د هنسانعم نوجاهم ردلعاف مسا عج ندنسهلک ءاجها هدننز و نودتهم (نوجعما) ءاسه هتدجو اذا

 كيج و یصف كناه (یعهلا) + یابلا نوجاهلایا نوجهلا مه لاق ردرعاش نالوا لغتشم هللا وجه
 زوکو فشکنااذابارلا بابلانم ایجهتیبلا یجهلاش ردهنسانعقلوا قچآ بویلوا ولاپق هنسنرب هلینوکس

 هل مصق كفلا و ىع كناه (یدهلا) 4۶ ینابلا## تراغ اذا ربعبلا نیع تیجه لاق رددنسانعم قمتاب ورجما

 |رولوا رکذمو ردشومو و ردعما هکروند هکطا تلالد هلو یغوطو هنسانعم داشر روند هکعک هلو یرغوط
 رول وا قالطا هزدنوک یدهو داشرلایلع ةلالدلایا یدهلا هللا لس لاو داشرلالع یا یدهلایلع وه لاق

 هب ولطم هدننز و هدف هده + و هل رسک ك ناه ۸ اده هو هانوکس تلاد و صق كناهینه هو ده و هنسانعهرابن

 ةیاده و ایده و یده هبدپبءا دهلاش رول وا ردصم هنسانعم كلنا داشراو تلالد هقىرط نالوا ندنناش كلعا لاصیا
 یا یدهف هاده لاق رول وا هنسانعم كفلتیاده و قلو تیاده هکرول وا مزال هدانعمو و هدشرا اذا ةیدهو

 | قی رطلا هلا ءادهلاش رول وا یدعتم هب ینا لوعفم سغنلاب هللا هظحالم یتسانعم قیرط تئارا هدام وبشاو یدتها ۱
 | یدمت مال ا قیرط ع ولتو لا ماده لاق رولوا یدعتم هلبفرح ىلا هلیسهظح ام قیرط تراشاو
 بوللت اده و لا اا تو لقا C8117 و «دنزو لعق (یتهتا) هل هاده لاقب نول وا ۱

 هکرونل وا لامعتسا قرهیلوا عواطم و یدتهاو ید هاده لاق ردراع واطم هکردهنسانعم كقک هلو یرغ ول

 ۱ | یدمال و یدنمالو اینالث قیرطلا یدهمالوه لاق رول وا هنسانعم كف هلو یرغوط و قلوب لوب یضوط هسفن
 ۱ ادهم ن ریال ةددشملا لادلا و ءاهلارمکعم اه سک وءابلا ج یدمال و ةددشملا لادلارسسکو ءاهلا و ءايلا جا

 ۱ | هلی هق كاتب ون واماغدا هلاد ءاتی دما یدنمیلصا رد هلا هددشم لاد و یخ ك ناه و كناب هکیسهلک ی دېس هدارو |

 | دنس ەرىك ك ئاھ هروک هب یعنچ واو یدل وا روسکم ءاهنوجا نینک اس اقا هروک هب یعینکیا یدل وا حوت ءاه

 (عابا)

| 

۱ 



 ات س
 هدنلنومو روند نابلوا هدنسهشاو یک نولعا رواک نولواو یک یلاعا رولک یلاوا و هللرسک كمالو نما

 تاسل وو هلرمصق كفلا و یعص لواو روند یلو هدنعج و روند نالو هدنسهشن و هلص لواو روند الو

 او هلاق روند هغلنغرو نالوا ندکما و مر هدننزو اصع ( ینولا )۴# یابلا ۶# هدنزو تایربک روند

 ةف یا ءانوو ینو ه لا هلا "دم ردتغل ید ءان و رول وا دض هلغل وا هنسانعم ترف كلکش وکو كالتسسو بعت یا

 اتف (انولا) و هلرسک كواو (ةیو لاو هدننز و ءاسک (یانولا )و هدننزو "یلص (یتولا)لو هدننز و یر (یولا)
 بابلا نم انوو هاوو ءانوو ابن وو اینو یني لجرلا ینو لا ردهنسانعم قلوا باتو تسسو كشوک هدننزو
 قمهغص یکی كمو و هوکرتاذا موقلاهانو لا رد هنسانعم كلا لامها و كرت یمدآرب ساو فعض وزنف اذا یتاثلا

 نامرد یی و فیعضو تسس یناویحرباب یمدآرب هل رسک كنتءهزمه (مانمالال هرعشاذا "کلا یو لاق رد هنساتعم

 ردهنسانعم كلا روتف و لساکت وریصقت هدشیارب هدننز و لعافت (یناوتلا) هفعضااذا هان وا لاق رد هنسانعم كلا

 a) ةانولا) ج ةرتاف یا هاو هقان لا روند هب هقان هدنالگ و تسس (فباولا) صق اذا هتحاح یف یناوت لاه

 شآ یشمو دوعقو مایق هکروند هتروع رازق هدننزو همنغ (ةيالا)و هدننزو ةانق هلبا هزمه ( ك
 كفلاو یرسک كيم (انیلا) یشلاو دوعقلاو مايقلا ةيطب ةملح یا ةيناو ةاناو ةانو ةأرما لاق رولوا کو
 ره وک هدیسراف روند هنس هدامو لصا و هن ره وج هچ رص و هنسانعم اف رم روند ه هلکسا هام و هل مصق

 ادرار رس دایر دوش لوف له روند واز ر اولا )و هدنزو هنغ ( ةیولا )زرد هنیکیآ

 ها روتف و ریصقت بول ماقا و دج هدشیارب هسیک رب هدننزو هلعفت (فیولال رددآ عضومرب و روند هلاوچ
 وو هدنو و ردند هلال زدفرح و نداصهفورح (واولا) لملایف دع ملاذا لجرلای و لاق ردهنسانعم كلشیا ۱

 رک ذ هدهنیل فورح یاسقا لواوو ردبکرم ندواوو ءایو وا و رداع هکیظفل واوو قرهلوا یان روند ځد
 هدننز و یمن (یه ولا )۷ یثابلا ۴# ردنرابع ندوا و چ وا یلصا شفخ الادنع هکر د جرم » یلاعت هّلاءاشنا رول وا

 ردصمو قشیا یهو بوثلاف لاق رولکه یهواو هدننز و "یلص رولک یهو یعج روند هغترب نالوا هد هنس رب

 "قشناو ق رخت اذاسداس لاو ینالا بابلا نمایه و یهو و بوثلا یهو لاقب ردهنسانعم قلت ر ب وزب هنسنر رول وا
 قغناب نکس ولوص دش یرومغل دولب و هطابر رسا ادا ءاتسلایه و لا ردهنسانعم كعش وک یاب كن هنسنرب و

 مدآرب واد دش قشنا اذا باصسلا یهو لا رول وا شعاشو یبوص بولبترب یک مولوط دولب هک ایوک ردهنسانءم

 لاق ردهنسانعم قل وا فبعض و نوکش ود قلاص هست ر و قجاذا لحرلایه و لاق ردهنسانعم قلوا قجا و نو

 دنمونت و یراو ةر دیا ةرببک ةيه و تیار لاق روند ه وا هنادرب هدننز و هنغ (ةيهولا) طق اذا لجرلا یه و

 نت كارو هب هجرف نالوا ءدنفلا را غاطییا هدننزو هیموز (ةیه والا روند هه ود قانابرق نال وا

 ردکعد یهزو بح ردبحت هلک هلن وکس كناب و یحصف لوا و (یو) روند هلایو هبه روډ هعلک هبه رد نال وا هدنبید

 ددشم و ففخم یم هک یو هکر ول وا هاکو اب یا هلی وو د زا كى و لاق ر وند ځد كىو بول وا قحال باطخ فاکو
 هد هنسانعم لی و نعپ رول وا هانک ن دنسانعم ليو هلبس هلک یوو رول وآ لخاد ردند هشم فو رح هکهنس هلک "ناک نالوا
 لوصفمندنس هک "ناک یم . هک یو هکیدید هب وییس هدنتبآ هک ءاشب نمل قزراا طس هللا "ناک و وبشاو رولوا لمتس|

 البو راضعب و ردبحت یعج رم هن .ردکمد یکدمروک ن س هکر د هنسانعم را شعب دنعو رول وا مسر قرەلوا
 هانک ن دک الهو ليو ا ورضا ا هکر دهتساتعم عا لوق ىلع یدا "نا کالب و یلصایتعی رد هنسانعم ۱

 یو اولا ءاهلا لصف و ردشلنا لیصفتو ح رش هد اب لعف ےسا یضر عیش ید یهداموب هکر د مجرم +رونلوا

 یک ق توت لوق ىلع روند هزوت هدننزوءاعم (مابهلال رد هنسانعم هربغ قل ولز وت هل وکس كنابو ىح ك ناه (توبهلال
 هدرخ شلغاط هن زور و بوغآ هاوه و ناخدلا هبشیام وهوا !رابغیا ءابه راص لاق روند هزوت ناغآ هاوه |
 هکر دقج هل وا ون هدرخ هدرخ نالوا رم هدنچګا وا هلسمشعاعشوب هروک تاپ هد اصب كفلؤم * روند هغارپط

 ردءءابهیدحاو رول وا قالطاهرامدآ لتعلالیلق ءابهو رارداریبعت هرذاکا هماع رولیکح یغوط هه رب و هب هجاب ۱

 قجاقو عطساذا اوبه وب رابغلااپه لاق ردهنسانعم قا زوت هاوه هدننزو وم (بهلاژ رولک ءابها ییج

 قمت ز وت زون هل رسک كن هزم (ءابه الا تام اذا لجرااابه لاقت رد هنسانعم كل واو فاذا لج رلاابه لاق رد هنسانعم

 ردهنسانعم قمز وت ز وت هدننز و لعفت(ی هلا )ر ون ٩ هنغا ربط را نم( یاهلا )ءابهلا راما اذا سرفلا یها لاق ردهنسانعم
 هلی ڭكناه (یهلاژ ردکعد یدلکقرهزوت هرکی دلک كل رهکلس ینیرالا ییعب هد ضش یا مت ءاح لاق هنم و

 ةياهیا ئه موج لاق روند هبکاوک شلوا ددان بون الباق هللا نامودو زوت نعي شع رو هزوت هدنزو یر

 (۱۲۰) * ثل *

 کا ءاهلا لصف ۰



٩0۲ j=هک  
 | یک هباقن وهراما هنسانعم قلهاشداب و تلک اح و كلکب ردعتا هلبا مسکو هنسسانعم قلوا یلاوورپما ر ا
 | هیلعابلا و هتلعجاذا ممالا هّسل وا و ام فرصتمو ىلاو هشیاربیدآرب , هللرسسک كنهزمش € الیالا 9

 | | خدو هدننز و هلعفت (ةىل وتلا هبلعیص وا اذا ےتیلایلع هال وا لاق ردهنسانعم كلا. بصذ یجو اور یمدآر و وا

 | قعوط زو هفع روقامرخ هزات و هل وا ى عع الا هتل و لوقت ردهنسانعم قلق فرصتمو یلاو هشیار یار

 | كمروچ کا هب هنس رب و لا ذخا اذا بطرلا یو لاق ږدو ا یانعم هکر د هنسسانعم

 |: وا هخرالا ندا لوقلع كنود رو بودا ضازعا نددنسش رب و ربدا اذاپراهیل و لاق ردهنسانعم
 | تام هلال ّوا نمو هما لا دقع عسلایف ةيلوتو یأنوا ضا اذا هنعو "ییثلا یو لا ردهنس و ۷
 | دقعلاب هکلمام لقن وه و ذیل وت هعاب لاقت ر رد رابع ندکلنا عبو هیجوت و لقن هرخا ةدايز ر ریغنم یعاتم یعیدل وا

 0 اکلم یاءال و هبحاص وهلا رد لاو تالم ۰ ى هل وا و (ءالولا)) ةداب زربغنم لوالا ناب و لوالا

 | ىة كي( ىل و٣ ا) ردذوخأم ندرلنو قتع ءالو هکرد د حراش + ةبارق یا ءالو امهنب لاق ردهنسانعم یا 1

 ۱ لوقو رونىدةالوم هه راج هنسانعم دبع روند هلوف و هکلام ئا هالوموه لاق رد هتسانعم كلام هل رصق كفلاو

 روس د هنبحاص مدمه وراب كمدآ رب و هنسانعمقتعم روند هلو شل وا دازا و هنسانعم قتعم روند دمدآ ندیآ داز زا | ۱

 ۱ | فیلح و هن دهعمش كمدآر و هنسانعم راح روندهوشم وق و یکهداز یاطوهدازع یونی نشكنهسکر و 1

 ۱ روت د هنس هج وع وهنا یاهالوماذه لاق رون دهنلغ وا كمدآرب وردندنوةالاوملا یوم هدضلارف روند هندهاعم و |

 E ریبعت ناک هکروند هنلغ وا یشادن رق ريق كمدآرب و روند هعانر وا و كىرشور روند هنلبزن و نام# و

 ۱ | روند هنس رم كمدآر و یکم ووحاکن یل وردت رابع ند هسک نالوا یت هالو هدن روما هکر ون دهنسیل وكمدآر و

 | روند همدآش شش وا ماعذا و هنسانعم نم روند همدا ندا ماعلا و ردهتسانعم صان و نعم و هب "ر یا هالوموه لاه |

 | روند هداماد وهعباتیا ءالوماذه لاق روند دنهباتكنهسکرب و رون دهنب و هنتسود كمدآرب و هنسانعم هيلع منم

 | برقو و رولک یلاوم یعج كنظفل یلومو مهدیس یا م هال وم وه لاقت روند همدا ناشیذ و دیسو هنسانعم رهص |

 | ندنپباشم هنسهرمزیلا وم هکد هنسانعكفلالومهدننز و هول رانا رد نخ ندنسدام لاو نالوا هتسانعم

 | نعب یا وم هدننزو ىلىت( یلوقلا)یلاولا هبشبیاةیول وم هب هیف لات نوسل وا هسرونل وا رابتعاهانعم هن ردت رابع

 | لعفت 6 یلوتلال ةداسلا یا یلاولاب هبثق یا ایلومت ل وغ وه لاقن ردهتسانعم كل دیلقت و هبشت هرابکو ثاداس |

 لاق ردهنسانعم كلتا هدهع ارو او هذحا اذا ءال وت لاغب رد هنسانعم كيدا تسود یدار هدنزو

 | هدننزوتاصح (ةالولا) ردا اذا اب راه یلوت لاق ردهنسانعم نان وز وح هسکا ارو دلش اذارمالایلوت ۱

 | اچو سکوی واو( ةيالول ال وهدننز و ءا( ال ولاا وددت ول( وثلا) رز 2 ولا) 7

 رد | هنسانعم هب رقرولوا فصو هلو وبا رقلایاةیالولاو

 | رد ەنسانعم قلق هجن درا رب یر یی هنس یکیا هدننز و لادج ( الرا وەدتزوقاهاب-(ةلاولا) ي رةىاتيلوراد لاقي ١

 | دن یاو لا ردهنسانعم قاق هغرالابوریا ندنضعب یر اضعب ند اروسوعباناذاءال و وةالاوم ن الا نیب ىلا و لا

 ۱ | نا رهشهبلع یا وت لاق ر رد هنسانعم قمل وا هحدرایرب یرب هدننز ولعاش ( لا وتلا )اھ بم و ضصعب ن نعاهضعب لرعاذآ

 | كنالاب د ورک اهدننز و هبنخ(ةيلولا) لا قذخاا ذا بط رلا یلاوتلاق رد هنسانعم قلش اب هغم ر وقام رخ هزات وعباتناذا

 | طفح نوچ ا نامههاطاتحا كنا وسن و رون د هسالپنالیاب هننل آوتلکت لوق ىلع ر و لکه نت رص كن هاد هکر وند هنس وتلکت

 | دمالایبع یلوتسا لا ردهنسانعم قوا غلابهنن اكنادیم(ء ءال تس لار واک اال ویعج روت د هماعط وداز کک

 ا درست ر هلبصف كنم مه ال ی وا ردندن و یسانعم ب بلغت و زادتقا هکرد د حراش + ةیاغلا غلب اذا

 براقم هکلهمبهاد اک|یتعب تاذک لی وا وه وا لاق و ثلکلجم ام كب راق یا ٹال یل وا لاقت رونل وا دصق دیدوتو

 ۱ | یضامندنس هلکء الان واندنسانس برق س رول وا ا دوخاب رددیامد هکر دکعد نوا عفاوو لزات یعب |

 ۱ هنسانعم ردجا ویرحا نس هلک یل واراضعب ردندیرع تار واح و هرز وا ناب .كحراش * رول وافوذح یلعافبول وا

 ۱ | رول وا كعد ردتیلا هلهج و ره اكس كاله د وخاب باقع هکرلیدلیا لی وأت هللا كالهلا وا باقعلا تال ىل وا هلا لجب

 | كد خیل عاشا یتلاح كغیدغلش وخ اکس یلاعت قح ردهدناز مال هلغل وا ههرکتام هللا كال وا لصا راضعب و

 ۱ لوق یلع و ردلعفا بولقم ینداندنظفل نود هکمتن ردلعفاتولقم ندنسهلک لی و یس هک ی وا ضعبلادنع ورول وا

 | واو *یهتارول وا كعد نوسل وا نهج كفجهرا و تبقاع یتعی رانلا كابقع هلغل وا یلعف ندنسهدام لؤي لاآ

 | كنهز رم وک وایعجب یرحایا اذکی یلوا واوه لا ردرا راعتسم ندنسانعم ت رقاهکر ولک هنسانعمازسو قبال كی ح
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 رطاا یا یلولا طقس لاق روند هرومب ناغاب هدنبقع كر وهرب و اهنم هم رف یا یراد لو ءراد لوقت رد ر 1

۳ 1 

۲ 
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e هما e 
 اب رونلقاص هنسنرب هلکن آ هکر ونید هثیش لوش هلیئالث تاکرح كوا و (ةیاقولا لو هلبرمسک و
 | یلصا كنو هن رذح اذا هتشا لوقت O i A قفقاص ند: سڏ ر هدننز و لاعت دا (ءاقنالاال 4 قوام وه و

 ارد هتسانعمقغفاص هدرلن و هدنن ز و ءاسک € اقتلا و و هدنز و هبنغ (فیقلا )و هدننز و یده ( قتلا یدا تیقنوا

| 
 | ردلدب ندوا و ءا ردواو یلبصا هدکران و هروک هاب ثحراش * هل رذخ ادا ءاش و + دیش و ق هفتا هتبف ر لوقت

 ةیاق و و هلءاق واذه ل

 , ردعما هدنزو یوعد (یوقتلاو ردط وسيم ثحم و هدهبفاش ردندم وه وم لاعتفا هروب نم رداصم شعبلادنع و

 بلق هوا ویناب نوجا قرف ین تفص هلا س ایدنا ایت یلصا كنو رذطایا یوقتلا لها وه لاق روند دغغتاص

 ند واوءاتەروك ها كحراشو × ید وا بلق ءوا وا هل رال وا تفص رو کیک یر هل ایدص و اب زح رلیدلیا

 | یعج رون دهمدآی حاصاوقهدنز و "ییغ نا را هاقع یس نا لهایا هک یوقتلا لها وه یاعت هلوف و ردلدیم

 ادد شت كاوا یر كفو كنەزمه (فیف والا قرەلوا ردان هدننزو ءافرش رولک ءاوقت و ءابقنا

 | قاوا یعج روند ید هنزو نالوا مهرد قرقو ردینزو لاقثم یدب ندنازوا هلیفذح كنءزمه (ةیقولا و

 یهو ةيقوو ةيقوا نم کا رو لاا باش رولک ایاقوو هلیفیفض و هلدشت كناب رولک قاواو
 تا فلومو * یک هک حط ۱ رده وعفا یزو كنون هکر د حراش + امه رد دذا اذک و لیقاثم ةعبس

 اش هنمو روند هیج ديا تنایص بوتقاص (یقاولال یدلیا لیصفت هدنسهدام كکم نص وصخ نازوا |
۱ 0 
0 
 | (ءاقون اروند ه قاو جرس ځد و هدر و چ ( قولا ةا دخ وند هشوق نانل واریبعت کرک قاوو ۱

 | عامه یاقوملج رلاق رونل وا قالطاهرداهس وریلد هدننز و یظعم (یقولال رد لج ر رب هدننز و ءاسکو هدنن ز وهام" |

 | طبس هدن زو یده (قتلاوا) رددآ عضومر هدنن زو "یع ( قتلا ردندح هکر دسانا ناهدنزو ءاس (ءاق و ۱
 (ةيزانمرالا ةيقت رد رهبنک ك راتاذ مان نن یسیع ن نج رادبعو نسخا ندم یرای وار رک یش مان "وللا

 | | رق ەدننزو ءاس ک (ءاکولا عین الا رد ناب یک ناس ومات هيف ودج | تش يقو رد یظنل | ةعيدب هاشور |

 .كفاکو یصقل واو( یکو لا )طاب "ابیا ءاکو لاب ةب رقلا دش لاق روند هغاب قج هیلغاب ینیرازغا كنسهلوقم مولط و 0
 | IDK اهدش اذا ایکو هیکی ةبرقلاکو لاق ردهنسانعم قلعاب ینا كنسەلوقم هن رق هلن شا

 ا انما لاسماو لحو اهاکو ییعع غوت ةد رقلا یکوا لاق ردهنسانعم یکو هل رسک كند ی

 ٠ ردهنسانعم قل وط یک مولوط هل عاب یسهدوک بوروج ناوبح ۶ اکتسالا) لح یا نکواف لثس لاق ردلهعتسم |

 جرضال ناک اذا نطبلا یکوتسا لاقب ردهنسانعم قلوا ضبقنم نطبو امن تالتم اذا ةقانلا تکرتنا
 یصقالوا و( یلولا)۶ینایلاو# التما اذاءاقسلا یکوتسا لاق رد هنسانعم قل وط یسهلوقم مول وط و 4 رقو وا منم

 هیلی هالوو سداسلا بابلانم ایلو هیلی هیلو لا ردهنسانعم قلوا نیش كب ه هنسن ر هلئوکس كمالو

 فساد کروم دست نوا بيرق هیشر لرو تراش ام یانایباع لوک + برق و هنمانداذا یناثلانم |

 تنایص و ظفح ندقععاب ییتص كتا هلغلوا زود یسوتلکت ینعب ءاقولانب یا قاو حرس

es (9لوو ریخج وارو 0 وا هچهرکصن دن روا  isلاقیرولو  

 اصن ىا روا لاق رد ا و هم دص و هبت یاهیل ووه لارو هد رو تیما

 ابقاعتم لر دیبا للضآ ینجا هن ران كن هنس هدایز دوخاب یکیا یسهدام یلووبشا هروک هنن اب هدرب

 نیدلا ثیحنمو ةبسنلا ثیحنم و ناکلاثیحنم روك ذم لوصح هلرهج و هراعتساو ردعوض وم هن رااوصح |
 هلرسك كواو (ةيالولاإ) رونلوا لاسعتسا هدتببرق داقتعالاثیخنمو ةرصنلاثبح نمو ةقادصلاثيح نمو |

 قلوا راکدنوادخ هکر د هنسانعم قلوا فرصتم و طباض هسأرب هلتهج تردق ه هنسنر هلبصف لواو(ةيالولا)لو |

 رد ردصم هلبصتف#ل وا و ضعبلادنع و هرماتلماذ| سداسلابابلانمةيالو و ةيالوهیلع و ىلا لو لاقرونا وا ربعت
 هطخ هل رسک واو و رد هنسانعم قلواریصن ونیعم همدآرب و قل وا قیدص و تسودهکندنراهدام یل ونانل وا رک ذ
 رونل واریبعتتلانا و تبال و یخدهدزجالطص ا ردت رابع ند هنسسم ضرا نالوا هدنتیلوت تحت كنسلا و هکرد هنسانعم

 لا و ءرصن اذاهیلع و هيل ووهبحا اذا حاب ذیالو هیلو لاقبف ردهن رلانعم قلهاشداب و تالکاح و كلکب تالذک

 ةدحا و ةيالو ىلع موقلالاش و دلبلا ىلاو وهف اناطلسوا اریما ناک اذا دلبلا لوو ةطخ ىارسكلاب ار ت

 هل هالو هکیدید هبوبیس هکرد حراش + ردرتیگب ترصنو نوع هنر یر ییعیةدحا و دیا میکلاو حاب



 هلیهحو لاصدسا ین ورب كنهسکرب ءاعلاو كفزر قیبضت یزاح و كيلع "حشیفد همنا یو a یا كيلع

 | ردهنسانعم كم هلیهج و لاصیتسا ینورب دوب (ماعیتسالاال هبعوا اذا: هعدج یعوا لاقب ردهنمانعم کمک
 روند هلآ دیدش و زولیو روند هدایرفو ویرغو ه هطاع هدننزو اصع (اعولا) هبعوتسا اذا هعدح یعوتسا لب

 عجب و اظفح روند هباق هللا هزمه لدبم ندوا و (ءاع الا) و هلعط و یرسسک وا و (ءاعولا) دیدش یا امو سرف لاق

 هسخو روند هدانرف و و ض (فیعاولا  فرظلا یا 1 لاو ءاعولایف هلعح لاق زولک هبعوا يج ردندنسانعم |

 لوقتو توصلا و خارضلا یا ةيعاولا تعفترا ساسالایف لاق ردلکد هاتماس یک ی مهو كن بره وج |
 دیلا و یا ےتبلا یعاو وه لاق ردهنسانعم یعارعو یلاوو ظفاح (یعاولا) مهناوصا یا موقلا ةيعاو تعم

 "یعوموهلارول وا فص وه هيكل :نالوادنمروزو یوقظ وفح ندکلک و بوليرو هدننزو یه رم( یعوملا 2
 روند هن دایرف و وی ض و هنس هطاعش كسان هدننز و یر (یغولاآلو هدننزواتف (اغولا )+ ینایلاوچ هقن وم یا خسرلا

 ةیع و لاق روند 4 هنست هچرادعمر هدنزو هرم (فیغولا) ممبلج و وص یا مع و و موقلا اغ و تعم“ لوقت ۱
 لاق ردهنسانعم كليا هلظفاحم بويللا ضقن یناع و دهع هدننزوماضم (ءافولا) ۴# ینابلا + هنم ذبن یا ریخنم |

 نالف تام لاقن هنمو لاط اذا *یشلاقو لاقن ردهنسانعم قلوا نوزوآ هتسنر و ردغ دض ءافو قب دهعلبق |

 لاق ردهنسانعمقلوا رفاوو مات ونآوارف هنسنرب هدننزو لص هلی واو 6 یفولا#) رع لوطب یا ءافو تناو |
 لاق ردترابع ندکلک رار هدنزو مامت هکردهنسانعم قلوا لداعم هلاقثم مهردو کو 7 اذا ايفو "یشلا فو

 كما تاعاصو هظفاح بويعا ردع هدهع جدو هلب رسک كنهزمه ( ءاغالاژ هلدع اذا لاقثلا مهردلا وا

 فرشا اذا هيلع قوا لا ردهنسانعم قعا هنرزوا كنهنسنر و یفو یتعع دهعلاب یفوا لاش ردهنسانعم |

 رد هنسانعم كلک هل راب همدآ رب و انفا و هاطعا ادا هقح االف ین وا لاق ردهنسانعم ثمر و مال یهنستر وا

 رر مات (یفاولا لو هدنز و نیغ "قولا )منا ا ا تف وا لو ر ردنا اف و دندع وكاک هکایو ۳

 كمرو ماقلاب ی هنسنر دوب هدننزو هلعفت (فیفوتلا) ماتریثک یا فاوو فو لو مهردو لام لاق روند
 | هقح هافاو لا ردهنسانعم هبفوت هدننزو ةاهابم (فاولا) ابفاو هاطعا اذا هقح ۳ لاق رد هنسانعم|
 همدآ ر و تجج اذا ماعلا تبفا و لوقت رول وا شلک هداعیم دعولا بسح هک بوک رد هنسانعم لا ےح و داف و یتعع

 ماقلاب یهنسفرب هدننزو لعفت 6 یفوتلاوو (مافیتسالا) مهتینا اذا موقلا تیفا و لوقت رد هنسانعم كلک هناکمریاب
 3 ضبق نح ور كنقولخ یلامت قح ین وتو ایفاو هذخا یا هافوتو هافوتساف هقح انالفی و لاق ردهنسانعم قلآ
 9 ارهاظ دوخاب اتطاب ارهاظ كحور شن ندکللا ضبقو ذخا لک یتقولخحم هکردلهعتسم هنسانعم كما

 یاو توم لّوا قش ردنرابع ندکلیا عاحرساو ضبق هقالطا بناح بودا عطف ینفرصت و قلعت ندنادا

 دتکر دا لا رود هکل وا ردعما هدننز و ةهاصح ( ةافولا ز هور ضضبق یا هللا هاق وت لاق ردتح هل وا مون

 (عفولا) ردیعما كنهر ونم هندم هدننزو هثدح (ذیفولا) رددآهبرقرب هدننزو هنسح (ةف ولا) تولایا ةافولا

 | ندنفارطاوروند هب هناخ,رکیرلکدلیا حج ج. رکو روند هنغاق روت هدننز ورم (افیلا )ر دعض و مر هدننزو ءاعس

 | قوآردنداعا هدننز ودجا (یفوا)ل هدننزو یرروند دیو هلباه روند یجدقافیم روند هرب هلاوح كسکو |

 ردهنسانعمقلوا مابولک ها رارب هله باسات هدننز و لعافت (یفاوتلاال ردرلیاحص یفوا ییانبهلادبعو رطمی ۱
 یفاولاةنز یلعوه لاق رونل وقالطا هنزو قذادترد هلم ر در ندنازوا (یفاولا) اوماتناذا مولا یناوتلا |

 ۱ هیغال(یقاولا و هنز و هتک ةياقولا و هو کس كااقو یعقدلواو(قول ایل« قبناودةعب راو مهر دوهو |

 برعلا لوقو هناص اذا ةقا وو ةياقوو اقو هیشهاقو لا ردهنسانعم تنایص و ظفح قناص ی هنسئر هدننزو

 0 73 2 اقوول خرق لوقف دل ماالوا اوا هيلع عبزاو همزلا یا كعلظ ىلع ق

 هکردکعد لبق تنایص یتسفن ندناکرح جراخ ندک هدهع بوفاب هنعلقسغا كخايا ردرضاح ما نده اقو هکرارپد

 ظفح یکتولصم یدنک نسادتا دوخا ر دکید هلوا رسم هلقلب ويعم ساسلا نيد نفاص یکیع ید کدام

 "قرو علظ ییصف هرزوا عابشا تالثموب ردکمد نسهلوا لوغشم هنسهاغ یروما ريغ هدعب بودا حالصاو

 اقو مالا تبقو لوقت ردهنسانعم كللا حالصا یشیارب هدننزو "تع قوو قوو یدلیا رورم هدنراهدام
 ایقو افطانم سرفلا قو لاقب رد هنسانعم ققرشاط ىغاا ندکم روب نیلاب راوط "یقوو هتحفصا اذا ایقوو

 | رد هنسانعم قفقاص ینهنسلرب یدو هدننز و هلعفت (فیقوتلا) عبارلا بابلانم اقو افلا نم قو لاشاک ی و یتعع
 نف وا و (ءاق ولا) هظفح و ه "الک اذاهاق و لاق رد هنسانعم كمزوک بوروک ی هنسنر و هاقو نعم هاق ۇلاق

 (هرکو)



 و 4:۵ زوج

 هکروند هرلن دنا ترص نوتلآ هدهناګ رض ردعچ ندنظفل یشاو هدنزو هاصف (هاشولاو هلسرل هکرح و داف ادا ۱

 ههالج و رد هبشا و ین زوم رونب ددمدآ دل ولا رثک یشا ووبهذلل ن نو 7 ا رضلایا ةاس و مهلاه رونل وا ریبعت نیا

 ۱ اخعلا ا ۱ لا رد هنسسانعم 1 کیک قیر ه دن كن وو لاعتفا ا تام ۳
 دا 2

 تو ۱ ا راخو دغر لا اذا یتاثلا بابلانم ایص و یصب ا

 | قلوا لصتم هرخآ *یش هنسنر و ةفخ دعب نزتا اذا لجرلا یصو لا ردهنسانعم قمل وا یحاص نیکمتو راقو

 | ه "یشلا یص و لا ر رد هنسانعم كلتا لص و هرخآ ی 2 یهنسنر و 4 لصتا اذا هب *یثلا یصو لاق ردهنسانعم

 |قلوا كشت هنر یرب یراتوا كرب هلیحف كرلواو هءاص وو ءاصوو هدننزو لص ۍصوو یصوو ه هلص واذا
 زرشک کم زمه (یاصیالا) اهنان لصنا اذا ةءاص وو ءاصو و ایص وو ایص و شرالا تيصو لا ردهنسانعم

 | هاص وا لا ردهنسانعم كمردتا هدهعرد هلشراپس همدار یتسلسیا كنهنسنر هدننزو هلعفت (فیصوتلال و

 | ردع رفتم ندنسانعم لاصت | ردذوخأم ندنویعرش ٌةيصوت و ءاصبا هکر د حراش + هيلا دهع یا هاص وو

 | لصا یدلیاریسق هلادهع ییهیص و هدارو و هلا هیصو هدنسهدام ینظفل دهع ارز ردشطا زاحاو سصق فال وم

 هلو دعب هدعرشو روند e اا میا كشنار , ندمدآ رخآرب هدسغ یدنک هتک ر هدنعل ءایضتا

 هلدکلم رربداذکب نالفل نالف سوا الثم رول وا لیعتسم هلا مال یسهدام ءاصیا وبشا وردن رابع ندبلط ینیساشبا

 لسم هلا لاو ردکعد یدلیا تبص و هب هسک یکیدلیا بصذ یص و یلاموش نوا نالف هکر ددنسانعم هن وم دعب

 هنلام اقلطم یتالف هکهنسانعم هت وم دعب هلافطا و هلامف فرصت هلایصو هلعج نالف ىلا نالف یصوا الثم رولوا

 هبنغ (ةیصولا )و سکو  یصق لوا و (تیاصولا) و هدننزو ءاصح (ءاصولا) ردکعد یدلیا بصن ی
 | یتیاصوو یتاصو لبقلوقت روند هح رمص او هشرابس یکیدلیاكن هسکر  همدآر یتسلشیا كن هنسفر ردرامماهدنز و

 | هو دیصو و ءاصو و 4 یصولا یا هتبص و اذه لاق روند هلام یکیدلبا تیصو كتيم هیص و تاذک یتیضوو
 یچج كنهبصو و ی اا رز وکاضو یج ازا ورود لب رالاد امرخ یرلقدلغاب بوراص یتسهلوقم |

 سندی دنک و تولا هل یصووه لاق روند همدآ ندا تیصو هنسل هدننز و ینغ ( یصولا رولک 7 یصو

 | ۰ هکروند"یص و جد هدش ؤم كنو یصولایا هتاص و یصولالبق لاق ر روند همدآ شغل وا تیص و

 | تیصو هنسن و كلثا بصن یصو (ءاصبالا) زک یعجو هشت لوق ىلع رولک ءایص وا یعج یک لیکو زوال

 | لاعتم یاذخ ریز مکیلع ضرض یا هک کدالول یف هللا مکیصو یلاعت هلوقو یدنلوا رک ذ هکر دهنسانعم کا ق

 ازاجو رده قلرعصا هرزوا ح ورمشمهج و یسهدام هیصو هکر د حراش * رداحنا و ما تیص و ندنفرط |

 رول وا هنسانعم باحتاو مما هتبلا هدقدل وا دراو ندنفرط عراش رونلوا لامعتسا هنرلانعم ماو فاطهتسا
 هلع نم هللا جرو قنا نم زاف دقل »۷ الثم ردهنسانعم رها یرلهغیص رابخا عیج نالوا ییصتم یبلط یانعم کد 1

 اوصا وتلا رد هنسانعم كلا تیص وهن ر یر هدننز ولعافت (یصاوتلا) ی کی رش دح وچ ساثلا بویعنع هسع

 محبت رد هیماهفتسا فلاهداروب مهرخآ ےھل وا یص و ایا ةي الا ەە وصاوتا لاو اضعپ مهضعب ادا

 هدندنع راضعب ردیدآ شوقرب هلبرمصق كفلا و ىح كنهددشم داص و د وا وو كناب (یصو) ردنصتم ییرقن و"

 ندقلفاصهدبلق هکر دهنسانعم كلر زا یز وس و قاقاص یی هن سا ر هدنن ز و یعر (یعولا) ۶ ینابلاوع ردیشوف هجا آ ۱

 هدندب وهعچاذا هام و لاق را رک روداو يالا بابلانمایع و مالکلا و*یشلایع و لا ردت رابع

 یراص و هن را ناقاندتحا رج یعو و منع یلعآرباذا مظعلا ع و لاق aT بولوکو ا هج رک! كيکقیص 1

 كنيس بالک لوق ىلع روند هیتلغجو هدایرفو وغو ةدملاو ج ۱ یا یعولا هنم لاس لاق روند ه وص |

 یلاملوقت رول وا كم دراجان ویر ورضهلغل وا ص وصخ هبفن هکر د هنسانعم قارتفا و ولخ و ردص وصخ هن را هطاعش |

 یخدوب هدننززوانف (یعولا) هن ود ك سامال یا تلذ نع تل ع وال لاق ردهنسانعمكسامتو تردق و دیا یعوهنع
 هظفح ذآ ءاعوا لاقم ردهنسانعم كللا ظفح یجدوب هل رسک كنهزمه (ءاعبالا) روند هناغوغو وغو هلی
 ردلهعتسم هنسانعم كما قبيضتو لخ هدنصوصخ قافناو هعج اذا ءاعوا لاق ردهنسانعم كمردکیرب 1

 یعوا وام وا لا ردذوخامندنآروب رم یانعم هلغلوا هنسانعم قلفاص بو وق هرګا باقر یهتسنرب لصالاق |

 هللا یع وبف یعون ال ءامسال ‡ مالسلا هیلع ینلا لاق نع هک كيلع هللا یعویفیعوتال ٭ تیداهنم و هیلعرتقاذا هيلع



AEA = °هک  

 اوا او فا هنا هب هتسا هلل مصق كفلا و یعض كم (یسولا) هعطق اذا هاسوا لاقب رد هنشانعم | ۱
 هیلصاییمهروک هر مامادکر درا رد عف کلوب ءا رف ماما ینزو كنو ه قلع ام وه و یم ول اب هسأر یس وا لاق

 سن وفلا یس و مور دیم ارفح ر هدندرو هعی رىب یس وم و یدلیا رو م هدنسهدام سوم یل صفت رول واثنؤمو بول وا
 ردعض ومر هدنس هلکسادنه رګ (یس وم ردن ل رول وا نیسک ی که زسا هکر ون د هنب رانک كن هغلغ وت نالیکه شابهدکنج

 | ايت سالا]) ةيد رةغل ىه وهاسآ ن غلءاسا و لاق رد هنسانعم كلا كل راسك غو راب همدآ رب هدننزو ةاهابم (ةاساوم ا
  دتیسأتسا لاق نا باوصلاو ینساو هل تلق اذا هتیسوتسا لوقت ردهنسانعم كسلا قلراسکغ و قل راب ندمدآر |
 هر حالا | وهنش كنس هل وقم شاق وز هلی وکس كن هم نیش ویحۀ ل وا و( یش ولا )9 یابلا # هتیسا آ و

 | یشوو روند ی ده ول هج الاه ر وکه نایب كح راش + هشقن یا بولا اذه یش و نبا لوقت ن وسا وا هس رول واندکنر |

 ردصم هدننز و هدع هش ویش و و هدنرف یا فیسلا یش و نسحااملاَس روند هن رهوجنالوا هدنن وص كق فا

 ندکلنا رظنوخ ون نم بویلشتن هللا را و شقت ل روک 5 رد هانم كليا ونال ا ا قوی الا
 ۱ ار و كاا اللا بابلا هةن ةيشوايج وشي بوقلا یشو لاقب ردنرابع
 هنسانعم كلبا تیاعس وز هدننز وه اتک هاش و ویش و وهف بذک اذا ۱ مالکلا یشولاش دن رزم وقتا

 | هنسانعمقلاف وج یی رذ و نسل تكمدار ر و 4 یچس و هلع "ادا 2 ةیاش وو ابش و ناطلسلا ىلا 4 یو لاق ردا عتسم

Nلاق رونل وا قالطا هندعمزافنال وا قیبهذ یشوو اوژک اذا نالفون یشو لاقب ردثعاب هبایادتنز  
 یول قشراق هن ول لا دارم هکر وند هن ول كنهنسنرپ هدننز و هدع هش و + بهذ هف ندعم نم یایشو هرج |

 یلاعتهلوق هم و ح راشلالاق عال نب هنولیاسرفلا اذهةیش نسحااملاق رونل وا ریبعتهجالا كردعجهلوا |
 رکفال هرهساال یا + هتیششا ال لیوطلبللا * نولو امنول راس فلا نول اف سیل یا هک اهیفیشال #۲

 رکف لاعا نوجا هدامنالوا د وصقم مرببدنو یأر هدنآ ےب نکل ردوز وا دک د چ رک ینعبهرت دا نادراامریبدت و

 هروک های كحراش + مطا باکئراو لمح یرهس بعت بولاق ندوش وا هدننمص كلعا هشیدناو نهذ لاغشا وا

 | ردماللا صوقنمو لبقتسم ملکتم سفن ندنب هلعافم دوخای لاعفا هروک هنفیدلوا هلیتم كنهزبه یسک شال
 | هکردهنسانعم كلا شقن هکرولوا ندیال هروک هنرصقو ردهنسانعم قمراقبج یتشقن دوخاب كما شقن

 بويل هجالا یب دصک هلا رکف لاعا هدقلزس وشوا هک بوک ردکعدكلا هظفحالم ورکفت مدبمد هرچا هک دیسیکیا
 ەز و یک اتا وبولو ا هاشاو لصا هروک هنشیدل وا ندهلعافم هکیدلاقو رول واراشنا یتشقنو بوداشقن

 اد وتف نیکو هروسکم نیمه یس هلک شا هدنل وقاهش مصتهج وال و شاةغیص فرعتال و كل وم و × رول والدبم

mee, 1۳امد یرو زم مالک راضعب و ۱  

 (یثالاو رول وا كعد هطاراتف رک هنتجز قلزسوم وا دص ی رب نوچ ا هدام لوا یلاعتقح هلکلیالج هنعقوم

 | یا 4 سرف لاقت ا ا ناو ها لی ا هدنز و یلص هلی كنهزمه

 | نیا یا یشالا نسح سرف لا روند هضاب نانلوا ریبعت لی هدنغابا كنآ كلذک ةرغ ةهبح ىف یا

 لاق ردهنسانعم قفلهجالآ دلکع رس ریقاحماج لاقص و حاص هدنزو لعفت (یشوتلا یدا "یشو یلصا ا

 | كلا روهظ یک شوق : اجاح یرتاب ادتا كرب هلبرسک كنهزمش (ءاشیالا) ةيشلاک رهظ اذا بيشلا هيف یشوآ

 ۱ | قلاب هلو یکی رامرخ زاتى ولوایرفروف كنجاغا امرخ واهتننل وا جرخاذا ضرالاتش والا رد هنسانعم

 از اذا لج را یشوا لاقب رد هنسانعم قملاغوچ یلام كمدآر و امطرل وا یؤراذا ةللا تشوا لاق ردهنسانعم

 0ک نعم جرضنسا اذا لجرا یشوا لاق رد هنسانعم كلیا جار سا یتموهفمو انعم كرعشراب كمالکر و هلام

 ي مترو مهد )نم رسب ديف دج واذا ندعلا ىشوا لاق ردهنسان انعم قو نوتلا هج رادقم رب دیه وا

 هدنعس و هلغم ردشوق كي یتآوقفر هج رسا اذا “یشلا یش وا لاق رد هنسانعمقم راقیچ بوکچ هل وهس حاب هاب
 یهنسفر و یرطا نم هدنعام جرخا اذا هسرف یشوا لاقت Dy ی مو نالوا

 لاق ردهنسانعم طا ذخا یتیرادقمر ندهنسن نالوا هدنادیمو هلع ا یشوا لا ردهنسانعم كليب ۱

 هأر :اذا ضیرلا ءا ودلا یشوا لا ردهنسانعم ققلغاص یهتسخ ءاودو ۰ اذا مهاردلا یف یشوا

 روند هنغلق وج كلام و هلام قوح ردعما ندنسهدام ءاشیا نالوا هنسانعم لام تک هدنزو ءاع (ءاشولا)

 لاش ردهنسانعم قمت راقیج هرهاظ یتسهام كنکر کو نالوا هدنسهدهع رک ثب یئآ دو (ءایتسالا) |

 ا ا قلقا او ر بورا نوچ ا لاسرا هلع رب یمدآر و هاش وا ینیعع سرفلا یش دونسا |

 ( هامداا )

۱ 



 سوگ AV روی

 0 اهیقنو اهمصش کف تنعماذا لبالاترو لاق ردهنسانعمقلعاب كيلبا و غاب بوروع هود و تدقنا اذاةیروایر و

 اترووایرو یروو دنزلا یر و لاق ردهنسانعم قمقیچ شتآ ندقامتج هدننزو هدعه رو هدننزو ع یروو یروو
 یرو لاق ردهنسانعم قل وا نوغل وط قبصعع یکیلیا كنهدوک و هرات تح رج اذا عبارلا و یاثلا تابلانم دبرو

 | رو هتنناتمم كم ردنلکلیا بوردنلغاب لزوم“ یی ود هل رسک تنءزمش (ءارالا) تا اذاعبارلا بابلانم ابرو 1

 دا دی زلا تیروا لو ردهنسانعم قم راقیج شنا ندقابتج ۹ و اهقن و اهمصت و1 ادا ۰ نعسا لب الا اروا لاش

 | ردنیعلازوم#*4 را رز ردلکد ذوخأمندنلنفل ه رود و روند هتلع نال وا ضراع ه رکعبینآ(تیراولا) ءرانتجر حا

 .ولشتآیراوو روند هنغاب چا نوغلوطو زوم هدننزو غ «یرولا )و (یراو )هر ادا ةی او هتناصا لاق
 اج ی ر یارا و كسم لاق روند هکسمالعا كب ر ولهحا ر بت و رانلا هنم ج رخت یارا و دنز لاق روند هغامتج ۳

 | بوتر وا ی هنسفرب وهران ا اد ا اولو رد هنسانعم قم راقیچ شتآندفامتچ هدننزو وهل عفت( ةي روتلا )ل

 هدافخ هدر بویلیا ع رصتو راهظا یرخر و ییدرفالر و هافخا اذا "یشلا یّرو لاق رد هنسانعم كلك

 ردهنسانعم كلبا راهظا یربغ هدرهاظ بودادام ی هنسر و هءارو هلعجاذا ریثنا یرولاش رد هنسانعمقموق

 دا رمدیعب یانعم اداقعا هب هیفخ دن رف هل وا دیعب یرب و بیرقیر بول وایت ح) ال د ه انعمیکیا کد سلیا کد ظفل ر الثم

 ۱ |لاظمو ثداوح نالوا دج وتم هنفرط ب ودیا ت رصن همدآرب و هریغرهظا و هدا را یا اذکن ع یر و لاق یک كما
 یو ڪمن رصب هلا هدحومیابهدارو هعفد و هرصناذا هنع یر ولاقت ردهنسانعم كلتا عفدندن 1یتالاح لوا

 هدننز و ەر ةي رولا)ل تیزوا مع نزد زلا تی روتسا لاق رد هنسانعم قمراقبح شتآ ندقامقچء اریتسالا  ردطلغ |

 | دنع له لوقت یک یرهدرخ نوط واو قوم و هرواجم روند هنغرت /وطشثآرتاس و هواق هدننز و هدع (ةی رلاال و
 یسوم نده بتک رد هلعفت ند رو نم یانعم هلک كن ا روتلا# ةبطح وا هقرخ نم «یروتامیا هه رودیرو

 . نو بدل وارو و ءایض بیس ردعا دوخ ام ندسهداهدنر ر هی روتر دیم" | باتکن ال وا لزات هنن رتمضح مالسلا هیلع

 بولوا یی رعنویفوکو رد هنسانعءءایضورون ردرلبهاذ هنسلوا ب رعمندینا ربع هال ژ کا هکر د ج رتم+یدنل وا قالطا
 یدنل وا بلق هفلا و لیدبن هب هک یسهمسک كنار نوچ ا فیفخ ردندنسهدام دنزیروردرلبهاذ هنغیدل وا هلعفتیئز و

 كنات راربد اروترفس راد وهم الاح ردینبم هنغیدل وا ریظن هنسدک ةاموم شیلات و ردهلع وف ینز و هدندنع نو رصب و

 رد هنسانعم كل یک ب وتر وا ی هنسن ر یخدوهدننز و ةاهابم (ةازا ومل ا) ردبلاغقل و لصالا اربع هلهج و و هلم
 همنغ (فیلا لرنتسا اذالجرلا یراوتلاق رد هنسانعم كم یک هدننز و لعافت (یراوتلا) هافخا اذا ءارا و لاق

 ندنردک و ندنرفص هکروند هب وص هلال وب یکیدروک هدنفو یکیدلیالاستغا نوعا رهطتكن وتاخ ضاح هدننز و

 ةرفصلا رم لقاریسیلا "ون *یشلا وه و لاستغالادنع ئاغا ءارتام یهوقیرت تیار تلاق لاش رول وا نخ ولقا
 كفل وم * قلمنا "یا یاوه یرولا "یا یرداام لوقت ردهنسانعم قولخم و قلخ هدننز واف (یرولا) ءردکلا و

 كج هلکو شمک هلتهج و ردهلیس هقالع یراکدلیا زس یض را هج و هکرد هنسانعم افخا و زس هر وک هناي هد ر اصب |
 (ءارولا )و و قرهلوا بم هل الت تاکرح كواو (ءار ولر ونل وا قالطا هلال وا هدن رق ورمص ع ر بویغ وا قالطا هقلخ

 كفلخ یا كءارو وه لاق ردنددادضا هلغغل وا قالطا هتهح واو هتهج هسکا ردندفورظ قرهلوا دف ره

 هلغم وا هنسانعم زس بول وا ردصم ءار و لصالا ین ییعیرد ه انعمرب یسیکیا ارب ز ردلکد نددادضالوف ىلع كمادقوا | ۱

 دز هلغل وارتاسرکب هدنلاثمرکب ءارود زالثم رول وا هنسانعم هسک ارولوا فاضم هلعاف بول وا دارمتبرتاس هعفد رپ |

 یسنرما هلتهج و رول واهدنکوا كد زرکب هلفل وا روتسم دز هدنلاثمد زءار ورکب ثالذکر ول وا !هدنشهسکا كرکی

 هندل ودل و كمدارب ءاروو رول وا تهجنال وا یراوتم ندنس همش اف سب ردلکد د ودعم نددادضا ندنغیدل وا

 (یزولا) # یواولا # هدلودل ویا ءارولامهنا وه لاق یدنل واالطاهلغلو هدندراتا وادل و رونل واقالطا

 هل رسک كنهرم* (ءازالا) عقجا اذاایز و "یشلا یز و لاقب ردهنسانعم قفل وط هنسنر هليل وکس كازو یصقل وا و

 ردهنسانعمقلروماچ یتسهروچ كن راودهناخو هدنسا اذا هرهظ یزوا لاق رد هنسانعمقمایط هب هنس ر یهقرا

 ۱ یزوتسا لاق ردهنسانعم كمر و هقرا ۵ هنسنر (ءاریتسالا ) نیطلا امناطیح لوح لعح اذا هرادل یزوا لاقت

 ا وط وزانقط قبصعص یسهدوکو روند هکشادالج نکو د شاط وز واب هدننزواتف (یزولا)) هیفدنسا اذا لبا یف

 بصتنم یازوتسم"یشلاق روند هصصت و ه است دم E صارا ۱(یزوتسلا روند هرودوب

 زودسلعر لا هوا را تسجا رسد زا ویأر لرخا بول وا لماع هل یدک شه کر وتردد یا ردوو
 لوسک و هعلحاذا اذا هسأر یسوا لاقت رد هثسانعم لا شا تل سک تن زه (یاسبالا) ۴ ینابلا # هنر دیس یا



e (4 زی 

 |هنمو ردتغل هد ا دم هدنو رد هنسانعم عارساو هلو هنسانعم تالم روند هب هتشرف و روند هشتآ و رهدیس

 |ءاع وو احو یح یو لاق و رد وصنم هرز وا ءاغآ هلا رعم لعفو و عارسالاو لا یا احولا احولا مهلوق |
 هثعد اذا هبلا یوا لاش ر رد هنسانعم ا را یهسکو همدآر هل رسک كن ەز (ءاعالا) ع رسما ادا ۱

 ردهنسانفم قلوا *لانفوخ بوشود هشیدناو فوخ هبلقو ملایا هيلا هللا یوا لاق ردهنسانعم ماهلاو

 لج زا وت لاقب ردهنسانعم كليا ثعرم ءدنزو لعفت (یج و) فوح اه عقو یاهسش تحوا لا

  (هاصتسالاعرسم لحمیا "چو یش لاق ردهنسانعم كیاجولتعرس و " ریت هدنزو غ ("چولاز عرسا ۳

 اردو یک )دا دای وسا لا ردهنسانعم طا قیوشت و كب رغ ناب واچ نوجا كمردنوکه ر رب یمدآرب |

 | لەت (ةيح وتلا ررهفتسا اذا هاحوتسا لاق رد هنسانعم كلیا بلط نب ارداو مه كن هنسنر و اس

 | كنم یانو حق واو (یخولا) # ین ۶ هلع اذا هاحو لاقب ردهنسانعم كلعا لیحت هب هسکر هدنزو
 لاق ردبا دصق سکره هکروئد هلو دقو هدصق اذا ایخو هیځ لاق ردهنسانم كلتا دصق هلی وک کس
 هدننز وتع رولک یخ و یعجج روند هل و نال وا یادتعا و دصف کرد هاو دضاوو ادقعم اش رطیا ایخو ذخا ۱

 | (ةيخ وتلا ادصق راساذا ایخو ی لجرا یو لاق ردهنسانعم كع رو لدتعم وو ا کرولک جوو
 یر ییدن سنو و هل ههجو اذا مالل هاو لاقت ردهنسانعم كلتا نییعت و هیجون هشيارب یمدآرب هدننزو لس

 مهربشا اذا موقلا یخ وتسا لاق رد هنسانعم رابضتسا (ءاضتتس الو ین اذا هاصر خو لاق ردهنسانعم قلث ۱

Eری تا دیدلا)  ینایلا چچ ها رحم اذا هاضر ی" وتلاش رد هنسانعم قل  

 , هقحیا لمتقلا ةيد ىدا لاق رولک تاید یعجب ردیساهب یاق روند هاه وخ نالیرب و نوجا لوتقم هلیفیفح
 : دولا ردض وع ندهف وذح وا وءاه یهدنرخآ ید یدو یبصا ردردصم لصالا ف هروک هثناب جای |

 هدب لمتقلا یدو لاق رد هنسانعم ثمر و یساهب ناق هنئرا و نوڪ ا لوتقم هدننزو هدع (ذیدل الو هدننزو دعوا

 | نوجا یعاشف روغو و برق اذا الا یدو لاق ردهنسانعم قمردشلع یشیا ر 9 یطعا اذا ةيدوایدو

 ؛ لوپلادعب یدوو برضبل وا لوسيل ىلدااذا ريعبلا دو لاق رد هنسانعم ققثراص یت 11 نوجما عشا ه ی داب

 | بج و ال یدولا لاق رک سم 5 میش ناو یتغروند جد "ید و روند هزغج وص ولتج وز هج و وڌ ناقبج ند ردا

 | هنمجرخ اذا ایدو لج را یدو لاق هنسانعم كلک یدو ندمدآرب رولوا ردصجو لوبلادعب ج رام وهو للا | ۱
 ءادوا عج رونل وا ربعت هرد هکرونید هرب قرا و قجآ نالوا هدنراقلارا راربابو راهبن و راغاط «یداولا)یدولا

 دن کان ندر یک رنخمام رد هتسانعم نالبس El نیو هکربد حراش*رولک هادواو ةادواو هدواو ۱

 كما دیدات و مادعا یمدآرب و كله اذا لحرلا ید وا لاق رذهنسانعم قملوا كاله هل رسک كن ەز ) اد الا

 ید وا لا ردهنسانعم قل وا قرغتسم هغا ر و حالس دیک و 4 بهذ اذا تولا 4 یدوا لاق رد هنسانعم

 یدو یتعع لحرلا یدوا لا رد هنسانعم كلک یدو لویلادهند رک ذ كمدآ رو مالسلاب رق اذا لحرلا |

 اله هدنزو یف (یدولا)ز ۵ :رفایا قع یدوتسا لوقت ردهنسانعم كلنا رارفا ییقح كمدآرب (ءادبتسالا) |

 | یدرفم روند هن رانادف امرخ كچوک كچوک هدننزو غ( یدولا) لالهلا یایدولا هاصا لاق ردهنسانعم |

 (ةیدوتلا)یدنل وا رک ذ هکر وند ځد یدو هکدتن روند هزغج وص ولتج وزل ناقیچ ندرکذ لوبلادعبو ردهدو
 لوش رول وامما هدوتو ید ولا هنم چرخ اذا لجرا یدو لاقب ردها قمعیج قد و ندرک دمدنز و هلعفت

 | رودو و رولک یداویعج راردیادن بوراص هلکنآ یتسدم كن هات ود نوسقآ یدوس هکروند هنسه راب جافا

 | كواو(یذولا) 4۶ ینایلا # روند هنالسرا هدننزو نسح(یدوم ا) ریصقیا ةیدوت لجر لا روند هب یثک
 هدننز و هرم (ةیذولا رز هشدخ ادا ايذو هذ ههح و یذو لاق ردهنسانعم قلمرط هل و ۹۹۹ كن هم لاذ و ىف

 لاق روند هب هصیقنو بیعو روند ه وص هجزآاو ضرمو عج ویا د ةیذو هتذخالاق روند هبیزصو هل ی ضا

 هب یذآتام یاةاذوهتاصا لاق روند 4 بنی یو شو مدیر و یخ ایه وفا 6 اذولا)بعیاةیذو هیفام

 هن رانالوا ثداح هدنف وجیشان ندض مر اب ندمرو كناوبحو ناسنا هلی وکسكنارو ك واو(یرولال# ینایلا
 ۱ هفوج ی لاش هلوای دوم هفعص وقنبراو ناقبولوا ثداح هد ورچ ا هکر وند 4 هراب دیدشلوش دوخاب روندهکرچو

 | نال وا ثداح ندهراب یتسیرجما كمدآ رول وا ردصم یروو عا هنم ءا ددش حرف وا فوطاق چ یایرو

 اس قو امن رک آف و تا رو یر فوج ملا یرو لا ردهنسانعم كلا دابرب ن را

 ا رانا ترو لق ردهنسانعم كفل ولع بوناب شنا هدنز و هدع هرویروو هت ر باصا اذا الف نالف یرو لاق

 (ابرو)



 وص هعاب ندنسهل وقم طوما قاربط هل رسک كنا (ةاهنتلا ردهب رقرب هدنساضف نیرحم هدننز و یده ( یه )

 | تللادع و ءدنز و ىر( یول )و۲ ین ایلاو# e وا ولا لصف ]جیم رونل وا فرمصء رخ تعم نا 6 روند به

 | هأو لاش ردهنسانعم كلنا هدهعرد ی هنسنرب و هدعو اذا یناثلا بابلا نعایأو "یثلا ىو لا ردهنسانعم

 (یولا) ییظ و یم هوی یا اذکی وی لوقت ردهنسانعم نظو مهوو روند هرثک ددع نادسأر یأواو دن اذا

E NSور هن( تولا یک اف ز ردن زوم هاء و  
 اذن و ةعصقو ردق لاقت هدننز و هرم روند هاو روند هغانج و 4ب هرحم شیک و E روند هب وا

 | دن داقراذک راکندبا طفح وهرادا لزوک یت روماو روده هقانولنرفلوب وروندهلاوچلوب وّةعسا ویا ةيأوو
 لا ر ردهنسانعم كلا لوبق دعو كمدآرب هدنزو ءاکتا (ءانالا) اهتیبل ةظفاح یا هی و ةا ا لاقت روند

 .(یءاوتلا) هدع وتسا یا هادا لاق ردهنسانعم كسلا هدع و نادفدآ 7 )ء ايال دعتا اذا لح را یانا

 هلو وکس كنات و یصف واو (یتولا) 4 یابلا# وعقجا اذا موقلا یماوت لاق ردهنسانعم كیکیرب هدنن زو لعافت
 کرد هایم اتو ەز و یخ هلا هثلثم یا (یٹولا)ډ# یال اچ رده و یدرفم هنسانعم تاسج رون ده راکم وک

 a هرم ص( ةو ملا )اویا یو هل صاغم لاه ر ونلوا ریبعت یزص هدیکرتروندهعج و نال وه دلصافم

Eu OERولا  ینو اهبذخووم یا ةن وم یهف لوهحا ىلع هد تبث و لا روند همدا شلوا  )| 

 نوای وک م كمداز هیسک ك ئر (یاشالا) ردکعد رایزص ردعچ ندنظفل یو هدننزو یده هلع او

 | یفتسوا ناویحنم هبکر هب سنا اذا لج را یوا لاق ردهنسانعم قلوا دابر بونص یک دوخاب نا ویح |

 | هدنز واضع( ىس ولا ) 9۶ ینابلا## ةبزرلابیا ةءانلاب ه رض لاقت رون د هز رکو هغم وچ ر ومد هل رسک ك ی (تءاثیلا ا |

 دشا ندنآ دوخاب قل وا هدونسرف تونشا ندکع رو هدر درس نقلشاط دوخاب ندکع رو نلات یا ۲
 ردنواتبما ندشل زا هراب هراب: یرتا بولیوص یربررد نشاط هکر داهنتسانعم یل ا

 هدننزو یع (یولا  یولا هباصا لاشو هنم دشاوا نح اذا عبارلا بابلانم اجو یشالا یو لاش

 (یوتلا )ل یک ءارج ردءایجو یتنوم روند همدآ شع ريب توقا هه رشا یعابا هدننزو یتغ (یولاژو |

 كنهرمه ءاح الا ۱) یو ییعع سرفلا جوت لاق رد هنس انعم كم رب تونشآ قال یدو هدنزو لعفت |

 لاق روا كمر وو ایجو هتلعج یا هتجوا لوقت ردهنسانعم قمر تودقرشاط یعایا را

 قغاص هيج واو ل اذا "ىلع لجرلا وا لا رولوا دض هلغلوا هن انعم كلتا لح و هاطعا اذا هاو

 داصلا چ وا لاقت ردهنتسانعم كود اب انا ولو و دابصو ةبح والا عاب اذا نالف تب وا لاق دد از ۱

 لاق رد هنسانعم قلاق ندقمزاق بوبلت اثات هرب یعیدصاب هلغل وا دک تولار ک كد : یرلقن رط تیر قا اذا |
| 
| 
 اذكر ء جوا لاق ا نلکج ورک بول وا غ ع رافندهنسنرب و طب ملو ا یا یهتآ اذا رفاخا تج وا |

 و یا هاو هات لوقت ردهنسانعم و نسنعفنم و ريخ نمار هشبا نکات و عزا و ترا اذا

 هانلأتس لوقت ردهنسانعم قلوب زستعفتمو ريخ یهسکرب جدو هلن وکس كيج و یحصف لوا و (یولا) ایجو | ۱
 6(دیح والا هتتصخ اذا هّتسح و لوقت ردهنس انعم یصخ كمه اوا دادو یا یتاثلا بابلانم ایج و هانمج وف |

 هنسانعم راغص موکع روند هن رلکوت دقرا كجوک ردعج ردهدنز و ءاسک هک ن دنظفل ءاجو هدننزو هدوا

 (یج ) هدنعربخالیا ی ولجر لاق روند هب هسک نالوا ندنلسق تاداج زسنعفم وریخ هدننز و غ( یولا) |

 هل وکسكن هلم#* یاع و یف كل واو ( یعولا) 3 ینابلا# ردبعسا كندج "ییاکصلا نرقمن نام هدننز و یسیع |

 هنسانعم هعبرس تراشا هروک هنناب هد راصب كف وم» راشا اذا ایح و ىح هيلا ی و لا ردهنسانعم كلا تراشا |
 هراشالاب هلحراوح ضعب و هللوص د رح ندسکرت و هلمالک ضیرعتلاو زمرلا هج و ىلع موق رم یانعم و ردع وض وه |

 سیافن هقشب ندنوهدراصب و رونلوا لامعتساهدن ر ره كران و هلتهجو رول و تروص هدهلتاتکو رولوا لصاح |

 هتنتک اذا تاتکلاتبح ولوقت ردهنسانعم قمزاب وزاب ی وو +یهتاراردا تعجاررلل وا بغار هلغل وا جد 

 ماهلا و الوسر هیلا لسرا اذا هیلا و لاقت ردهنسانعم كمردن وکی ججا و رونل وا قالطا هاتکو همان شازاب و
 هک اذا هيلا چو لاق ردهنسانعم كوس زوس هجول یک و همهلا یا اذک هبلقق لا و لاقت ردهنسانعم |

 یعجب نوسلوا كرباس رکو  كناسنا لرکرون دهزاوآوتوص و روند همالک نانل وا اقلا همدآ رخآر افلطمو ایفخ

 هدننز و اصع (احولا) عرسما اذاایحو لجر لا جو لاق ردهنسانعم كلتا تعرس جوو هدننزو "یلحرولک جو

 یا م وقلااح و وه لاق روند هنناشیذ و دیس كموقرب اوور د زاوا و توص هم رنو هدننز واتا ص احولازاو |

 (۱۱۹) * ٹل +

 4 وا ولا لصف ]ا



e-چک ۹4  

 كنون کیا و ءابلا + نم” یا "ی ةفانلاب لاقت روند هنکلزوعم كن هان ردعما ند روب نه یانعم هل رسک كنون
 ! بابلا نم ايه هاهنپ هنعهاهن لاقت ردیلباقب را هکر دهتسانعم تا قاسیومنمندهنسن رب یمدارب هلبنوکس كناه و یصف

 هنع هاهن لاق ردهنسانعقمروط وریک بویلسا یاسر هکردع واطم هدننز و لاعتفا (ءاهتنالارل هرعا "دض ثلاثلا

 منا *یشلا یهتنا لاق ردنرابع ندقمروط هداروا بویلنا زواګ هکرد هنسانعم قمراو هتاف هنسنرب و یهتناف

 دو هدننز و لعافت (یهانتا) غلب یا یهتناف لثلا ىنا كيلا لاق رد هنسانعم كشن رخ رخ ر همدار و هت اپن

 "یشلا یهانت لاق ردهنسانعم قلوب تیاهم هنسنر و یهانتف هان لاق ردهنسانعم قمروط ا هلل وبق یعاسب
 رکتلانع وین وه لاقب روند همدآ ندا عنمو رجز یمان اماد ندنارکنم هدننزو ودع ( ولا و هتان غلب اذا

 | كنەنسنرب و رونل واریبعتقاسب یوو هغمردروط ورک ندهنسنر ردعسا هدننزو هف غ ( ةا فورعلاب روما
 هکر وند هکترک نالوا هدنشاب دقوا نالبقق هرب و ءرخآ و هتناغ یا هنیبن *یفلا غلب لاقب روند هنماحناو تیاغ
 | یک یدمو هدم رولک ی من یعجج نوهکیدلیا ی ندحابف ین خبحاص روند ۵ هکردمو لقعو رولیروک بیا کا
 aR لقما یا یهلاول وا مهو یهلا و ةيبنلا وذ وه لاش رول وا درفم یک یده یهنو

 "او تیاغ كئیشرب هدرانوم هیرسک كلرلت و

 La را /دوزوب یلقل وشرف ندد هب هت انو رو هنچوا كجاغا یراک درو هننورب كن هود

 دک وک روځ كچ وک كب ءابن و رار د جد ناتدضاعو ناتلماح هنالوا هدنفرط یکیا رونل وا لیمحم كود
 بورابق یکی کرک كوص ءالا ا ا دا م را ندنعافترا لاک لزدنوکر 90 و

 هنس هلوقم قادر و هشیش شل زود ندهجرص لوق ىلع هنسانعم جاج ز روند ه هچ رص ءاېنو ردت

 هدهدابورولوا قشمو ند مرم هکر دنا شاطقآ عونر و هاه رد هءاهنیدرفم ردتغل هد هلبا رصف هدنو روند

 ۱ | یمن لاق ردهنسانعم كمربا هتاهن هنسنر هدننزو هلعفت (ةیبنتلا) ردیدآ قو سنجر و ردیدآ تابن ییاودرب
 اا هیت وی اذا ربنا هيلا یمن لاق رد هنسانعم كمردشش یربخر و یزوسرب دارو ها حلما ى ا

 | كمردشتب یربخ و یزوسرب همدآرب هل رمى كنهزمه ۰ ابنالا) روند هر ینیدل وا یهنم ییوص كنءهرد رول وا
 یسک یبنو نیلوهح یبناو یهنو لثلا هیلایهنا لاقبو هغلب یا رک ذ اک یهنو لثلا یهنا كيلا لوقت رد هنسانعم
  ردردان تفل یدورو قرهلوا مولعم نکل رونلوا لامتسا لوهج هنساتعم مشی زوسس ندهداموب یتعی ةلبلق

 ۱ ردهنسانعم كلنا غالبا هنر یهنسنر و ارب دع یا این یتا اذا لحرلا یہا لاش ردهنسانعم كلک هنلوک وص ءاجنا و

 ۱ و در ر انکی كناهاو یصق و یسنک كانون (یبنا) دغلبا اذا *یثلا یهنا لا

 رواکی منو رولک ءامناو هل رسک كناه و ىح كنهزمه ر ولکۍ بنا یعج رولیکر ا وص هدنا هکروند هر هیبش هلوک
 | یک هیبنت روند هر یتیدل وا یهتنم ی وص كن هرد هلیحصف كنات (ءاهنتلا)ل هدننز و ءاسک رولک ءاهنو هدننز و یلص

 یمن و بهن ةقان لاقب روند هب هقان ل واطو زوم هد هج رد تیاهن هدننزو هنغ (تیبنلا)ل و هللمسک كنون (تیبلا)
 | نوح دا واثعاب هعنم و یهن ندحابقیرب اس و سفن روند همدآ لقام هدننز و ةام رم (یاهنلا) نعسلا ةياغ تغلباذا

 لجرا ون لاق ردهنسانعم قلوا دنمش وهو لقاع هسکرب هدننز و هوالح (ةوابنلا) لقاع یا ةاهنم لجر لا
 ی €( یهللا ) رولکءایمنا یعج روند همدآ لقاع هدننزو غ( "یبنلارل ةاهنمناک اذا سمانا بالا نم ةواهن

 ءایهنا موق نم یهن وه لاق ردشغلوا لالعا هکهدننز و نوع رولک نوهن یعج روند همدآ لقاع كب دوب هدننزو
 نم كامنو لجر نم كيهان و لجر نم كېن اذه لقعلا یهانتم یا عابالا یلع رسکلاب هن لاق و نین نم هن و

 هکر دتاغرب نالف نعپ كبسح یا هنم اهن و هنم كيهان و لجر نم كهن لوقت رد هنسانعم كبسح یعو لجر
 ةفلابم لوا لاثم ردنا عنمو یهن هللاح ناسل ندتعجارعو بلط هراس ینس هلغل وا یناوو یفاک هلهج و ره اکس

 هک تلاث و ردلعافهسا هکی اث لاثمو ردب واسثنوم ورک ذمو عج و درفم هدل وا لاثم هکر د ح راش +ردردصلاب فصو
 دیم” ( هين إل رددآ سرفرب هدنن زو ةاصح ( E CE ردیضام لعف

 باطن | نیرع تالذک ردیسهدج كنهعدخ ترضح هکردیعما یدلو "ما كنهسک مان یزعلا دبعن دسا هدننزو

 یدنک هکایوک ردهنسانعمكللا تجاح كرت هدننزو انف (یپلا) ردیعما یدلو "ما كن راتضح هنع هللا یضر

 | ینع یهنا اه نارا بالا نایت اهنع یھت ی دن اع بلط لاق ردشغ وا یهن ندنتهج یسفن |

 امد ھی كنون (ءاهنلا) رددآ وصرب هناصت (ایهن )و هل رسک كنون (ایهن)ل رفظب مل وا اهب رفظ اهکرت یا
 رده رقر هدرصم هل رسک كنون (ایربد) اهژاهز یا ةأم ءان لاق ردهنسانعم رادقم هکر دیفدا مو هدنزو

 (یبم)



 > ۳ مس

 | دو هدننزو هلعفت (ذیفت )تاغ هنع بهذ مه اصاف ءامر اذا دیصلایم لاق ردترابع ندکل اک وا
 | لوقترد هنسانعم كلعا دانس اووزع همدآر یجالکوربخرب وداز ا ادا *یشلای 4 لا رد هنسانعم قمرا بونلتکرب هنسفرب

 باستنا كلیا تدسذ یتسیدنک هب کو مدار هدننز و لاعتفا ءا الا ]) هن وعو هيلا هتعفر اذا ثیدطا هبلا تمن

 اردن دسانعم قم وف هلعرخآ بولاق ندلحرب شوفو بسا ادا هبلایمنا لاق رونل واریبعت نولتبسز رد

 هر هق شب بوقلاق ندنرب شوق دود هدننز و لعفت ((یفت اور 2 ىلا هعضوم نم عشرا اذا یزابلا ی ۶ لاقت

 نالوا ندنناش كمویب بوترآ هکز دبحاض ءان تّوف ( ةيمانلا إل یا یعع یزابلا یت لا رد هن اتم

  كنعصآ مرکل | ةیمان و قلطنا یا + هللا هيمان ا ولشع ال و ثیدطا هنم و ح راش |J لاق * ردیهلا قو لح دا مرد رل هن سف

 | هلنامص یجا هدنزو "یکرت ( یمن الا ر ددا كن وص فورعم ر هيمان و رونلوا قالطا هنغوبح نالوا و )هعلاص

 الغ یزد روشی ها یکی را مس و ید واه هودو قدصب روند هنس هل وقم فالغ شل ردل وط

 | اصح رواکی م یعج روند هب هجن رق قفوا هدننز و ةاصح 2 املا رددوخأام ندوشح هکر دهیشح نالوا باوص

 ؛نریکا كالا هدننز و هسنغ فی غا ) ردولهزغ یر و ول هصیص+یرب رول واقالطا هرعاشیکیا (نایمانلا#) هدننز و

 6 یما )رول وا قمو هلغلراص كلام هن رارز وا هکر ديل تللم|یکیالباقم هنر یرب یغیدریص ندقرقج كن هبک
 و ینایلا# روند هروقنم و هلو ردو يخ تاور تمل هکی دنا وا رک هدننهدام من هدنز و" ییع

 كنون ( تسلا) + ئابلا # ردیتا رد كثد و هیقق مان "یتاهفصالا دوج ن د رکب وبا هدننز و اصع (انن

 ردن رابع ندکلا باقدقع ەل رشابماک ا کردم اتم تا منع و دصف هب هنس رب هلیفیفګ و ید دشت كناب و یر

 | موزا ردلهتسم هنسانعم كللا تنایص و ظفح بویلنا عياض ی هنسنر و هدصق اذا ةي و ةن هوش "یشلا یو لاق |

 |لع لرکو رفس لرکر وند هما رمو تع نانلوا هجوت و منع هو هظفح یا اب الف هللا یون لاقت هلیس هق الع

 ا دیا دعب قلوا قارا و هبف بهذ یذلاهجولا دصقیا ة یون لاق نوسل وایسهلوقم تجاح و
 | لعفت (یونتلا) هدصق اذا ءاوتنا لا ردهتسانعم كا دصقو مرع 4 هنسنرب وو هدننزو لاعتفا (ماوتالا

 تهج و تم” نانلوا دصقو منع دو هدننز و اصع (یونلا) هدصف اذا ها ونت لاق ردهنسانعم اوتنا هدننز و |

 | ةي هنع یون لا یک هی ردهنسانعم قلوا قاراو اهبف بهذ ھهج یا ةدیعب یو یون لاق روند هما رمو

 یون لاق ردهنسانعم كا لّوح و لقن هرخآ ناکم ندناکمر و رونل وا قالطا هارسو هناخ یون و دعب اذا یون و |
 "یتع رولک یو و رواکء اونا یعطبا عجب روند هکدر کج هکرولوا عج ندنظفل ةاون و لوح اذا رخآ ىلا ناکم نم
 مالسالا جش رددآ هرقر هدنرابد ماش و روند هب یس ندا ناتخیراربق یو و هلندترسکر ولکی ولو هدنزو

 | ءلد رکج رول وا زد یون رها هرتو هدنساضق دنفرع و ردنداروا هح ور هللا سدق "یوونلایحم ًارکزوا ۱

 رثکد وخاب رد هنسانعم قعشلفاربا هل رسک كنهزم (ءاونالا) ةاونلا قلا اذا یون لجرایون لاقت هنسانعم قم ا

 | لاق ردهنسانعم كمر وت یتشیا كمدآرب و هرافسا تژکو ا دعاب اذا لج رلایونا لاق ردهنسانعم قل وا رافسالا |

 | تدقع اذا ةرسبلا تولا لاق ردهنسانعم قلغاب هلدرکچ هوبم راسو یغبروق امرخو اهاضق اذا هتجاح یون
 یونا لاق رد هنسانعم قمردنلواط ییهقانو ةاونلا قلا اذا لج را یونا لاقب ردهنسانعم قم آ لدرکج و اها و

 | یون لاق ردهنسانعم كمروت یتشیا كمدارپ جدو هدننزو هلعف ( ةیوسلا ل ةي وان اهلعج اذا ع نعسلا قافلا :

 قمآ لدرکچواه او تدقع اذا ةرسبلا تّون لاش رد هنسانعم قلاب لدرکچ یعسق ءویمو اهاضق اذا هتجاح |

eندد ادعاو یدنل وا رکذ هکروند و رام نشر هایم (ناونلا) ةاونلا قلا اذا لجر لا یّون لاق | 

 | ترد لوقیلع روند هنوتلا هبقوا رب و ةرشعوا نیرمشع یا ةاو هنم ذخا لاق روند هددع نوا لوق ىلع یمرکی
 هدننزو مهرد قج جوا دوخای هدننز و مهرد جوا دوخای هدننزو مهرد شب دوخای روند هنوتلا لو کسم هناد ۱

 ,مهارد ةسجخ هتنزام واربناند ةعب را یهوا بهذ نم ةي وا یلعیا بهذ نم ةاون ىلع اهج ور لاق روند هنالوا

 ۳ هرد شب هد هابنو ردذوخأم ندنسانعم لدرکچ انعموب هکر د حراش » فصن و ةئالثوا مهارد ةئالثوا ||
 جا هلم كن ون( ىلا ردیدآ هعلقرب هدنن زو لاح وان ال رد هلبق رب هدنن زو انف (یول ونال رد رغم هد هلن وتلا نالوا :

 ندا لکا کدرکچ امرخاماد هدننزو هپ ( ةت ول ردعضومر دن و نا (نآبن) هنسانعم هش ر وند هنغاپ

 قلا اذا لج رلا یونتسا لاه رد هنسانعم قمت | كدركج د و (ءاونتسالا )یونلا لک اتیا ة و و لبا لاق رون دهرا هود

 | ةياولو ابنى ونت ةقانلا تونلاق رد هنسانعم كمر وع“ هقان هل رممكو ىح كن ول (ةياونلاال و هدنز و ی( لا ])ةاونلا

 | < لا هبرسسک كنو ر واکء اون یعجردصاخ فصوروند ه هقان یل واطو زوعم (یوانلا) و( ةي وانلا) تنعم اذا |



a ٩6۲ زی 

 یهق کنون( بال )ونبدهخا ربط یکی دزوسب ور واص هلراکزور هن ری د راجشا دوب ها( ایل کدیعو

 ی رو و AS افلا )و هلع و"

 هیف و هدننز و هرم دیفن و یک یسهیض را نمرخ روند هنس ونک و هن رک نالق هب وریک كن هنسن رب هدننزو هما

 (یفتلا وی واولا## ر ولپمسدغو نوچ اقع اب شکه ن رز وا هکر ونده هرفس شا روا ندنغارییامرخ هدننز و همنغ |

 هفتن هافن یف ةغل اوفن هوغن هافتلاق ردیلوق نایحوا هکردل وقنم نداتک مان فاشتراو و ردتفل هدنآو هدننزو قن

 لب هنسفر هيض كران ون (تیاقلالو (ةواقلا )و هيصة كران ول (ةءاقنلا)و(ءاقنلا )و (ةواقنلا) #ىواولا# ایفن
 ا للا )ت فظن اذاعبارلا بابلانم ةياقن و ةواقنو ةءاقنو ءاقنو ةواقن "یشلاقذلاق رد هنسانعم قلو اريك اب و

 قلوه لاق ردردان و و هدننزو ءابقنرواکء اوقنو هل رسک ك نون ر واک ء امن یعج روند ه هنسن هریک اب و لاب هدنزوا

 كللبا ناویح و هفظن یا هاقنا لاق رد هنسانعم قلق هریک اب و كاب یه هنسنرب هب رسک كنهزم* (ءاقنالا) فیظن یا

 لاق ردهنسانعم قمنا بونلز وا یک یکرک هلغو تنعما اذا لبالا تقنا لاق ردهنسانعم كمر وم” بویلغاب

 ا 2 ي هنر هدشزو لاضا (مافتالا لو درو لعفت (ونفأ)ل نفس اذا لا قنا
 مسا هلیعص كرانون (ةواقنلا)و (فیاقنلا) و هلیصف رانو (ةاقنلالو (ةواقنلا)لو (ةوقنلا)هراتخا اذا هاقتناو

 هدننزو یده ر واک ن یعج رد هلړمط كنوت هکكنظفل هواقنو رارونل وا قالطا هن راتم و هد زکك ن هنسفر رارولوا

 هلا دمو هلیعض كنون رولک ءاقنو هلبخف كنون ر واک ایاقنیعچج ردهلیعض كنون هن هکكنس هلک هاقنو هلا دم رولک ءاقنو
 ردهلب و ىح كرانون ماعطلاةیاقن و ماعطلا ةواقن و هرابخ یا هتواقنو هتاقن و هناقنو هتواقنو هتوقن وه لا

 (اقلا) ردنرابع ندهنسن یسهلوقم تالضفراس و رادواچ و هجولدیراقدن آ هناب نکرد كاب بویلت را ییادغب

 ورا روند نایقن و ناوقن هدنس هم روند هننغی موق قشمو نالوا یر کو یک کروا ترض هدننزواصع

 یچد اقنلا دی کاو رول واهدرالا موق ردقحر رواج ر , (اقنلاتان ر دزو لصر واک "قو ءاقنا یعج

 کیک یلکلیا اسلطم لوق ىلع روند هنکیک لوف هدننزو اصع (اقنلا )و هدنزو وقح ( وقنلا ) رد
 (قنالا) هخم یا هیقن جرخا لاق هنسانعم خ روند هکیلبا هل رک كنو (قتلا) رولکءاقلا یعج زوند

 ةَأ ما و قنا لحر لاق ردش وم ءاوش روند همدآ نال وا دعا 1 کیلیا هدندوح و هدشزو یوحا ۱

 SO رونل وا ركذ هحوا نم ک او هدننزو هقث ( ةقلا) بضقلا اقیقد یا ء ءا ون

 |: ینایلاو# هلیص كنون ر واک یواقنیعج رونلوا لسغ باوا هلکنآیک نوباص ی هنوکر هدننزو هماج ۱
 ضا شلماب ندنواصاخ هدننزو غ 6 قلا ةملك؛یا ةيقن هافام لاق روند هزوسرب هدننزو هرم (فیقلا)
 هدننب دحا لبج هلا هندم و هنسانعم قدرط روند هلو هدننز و مظعم ( لا دانم یراّوح روند هکعا |

 ا رددا روا یوایقنلا ظفاحا نیعم ن ی ۶ رددآ + رف رب هدرابا هل رسک كنون (ایف) رددآ عضوع ربا

 ۱ و E ردهنسانعم قع وب گاف هذنز و اه نالا ) رده رقرب هدننساصف دف وک هلن تنک كنون

 تن ردهنسانعم كمروك بورق یادعا هدننزو هناتک (ةياكنلا) ۶ ینابلاو ءاقل هتل یا ءاقن

 ةح رقلا یکن لاق دوام كد بور وق یتشاب كنابج ماخو حرجو لتقاذا ىناثلا بابلا نم ةياکن هبفو

 ی. را وكت تیلضالو تیکت ال یا كنت الو تین ترعلالوقتو اه ًاکت اذا |

 ردکع د نس هلو ال وذخ و بوکنم الصابول وا رفلتء و بلاغ هرزوا ءادعا هشيم ردص وةنم یرخآ هلغلوا صقان
 ۱ لاقب رد هنسانعم قمت را ب ونلتکر  هنسنر هدننز و ولع( وغلا ی وا ولاه ردهدننز و ۍه رم ند هناکن یس هلک یکنمو

 | ةرج دادزا اذا باضحلا امن لاق اقا هلاقصو هلاو دازاذا اونو *یشلاام

 هدنزو هیطع (ةبغلا)و هدننزو هضم (ءاغلا)و هدننزو یتع 6 یفلالو هدنازو یعر (یفلا)# یایلا# اداوسو |
 | كمردنلولع كب یشنآ هلفتلاغوج یغرتوط و دازاذا ةيمنو ءان و اب و ایم ی "یشلایم لاق ردتغل هدنس هلک ون

 | بو نس اذا لج رلایم لاق زد هنسانعم كرو اهدوق و عبشاو اهعفر ادا رانلایمت لاق رداع هتسانعم

 | قغلوا دانس او عفرربخ و مالک رب همذآ ر و امط اذا ءاملا یمن لا ردو فامیل اوراق یو ر و

 | لاق رددنسانعم قمرترآ و داز اذا "یشلا یا لاق ردهنسانعم قعرآ هنسذ رپ جدو هلن مسک كە زه (ماعالا )

 هج و لع هعاذا اذا ثیدطایما لاق ردهنسانعم كلتا غالبا و هعاشا هلبهح و یگ یزوسر و هداز اذا هامنا

 باغ ندنهاکر ظن و رارف ندنکو ا كنهسک ندا برص هک ردهنسانعم ثكمردل وا ردم رو یراکشو يملا

  ) eae Eهرکصتدقدل وا (

 هوو دتعف ر اذا هبلاتیدحا تک لوقت زول واىد هدا 9 ا اذا ثیدطا هبلای 3 لاق ردهنسانعم

 ا ی اکیا ی ساق ین ی ی ۷

3 2 ۳ 



 هه 44۱ رب

 ان الف یطاثت ناف ردهنس انعم قعشاوص و قعنارغوا بوشرود هدننعک هنسف رب هلا هسک ر و اوشاست اذا |
 هبذاحت و ءاطاعت اذا مالکلا یطانت لاقب ردهنسانعم قملوا هرز وا شک اشک هدزوس هلل رپ یر, و هسرام اذا
 نوتاخ یکیا و هلواط و هع زال اذا هاطان لاق رد هنسانعم كلعا لواطت و عازت هلبرب یر هدننز و ةاهابم (ةاطانملا)

 | سلحت نا یهو اماطانم تیأر لوقت ردهنسانعم قم آ یغموب كلپا هنیرب یر نوجا كلبا شرا هو بوروت وا
 * یواولا ۶# رول وا نكر ديا جسفزب ةاطانموبشا و بوللا ىست یتح لزغ ةبك ابحاص ىلا ةدحاو لک عرف نانآرلا
 |تسوا كنعسق هود و روند هوب یهرکد نالوا هدنتلانورب كغاد ود تسوا هلینوکسكنیع و یصقكنون ( وعنلا)
 هدنس ورک ك نغن رط تلذک هنفیزاب كغانیق نالوا هدنسوریک كنغنرط كنق تآو روند دغی رب نالوا هدنغاد ود
 | قلوام یدک هدننزو ءامد (ءاعنلا) ردعضومرب هدننزو هرم (هوعنا) روند هنامرخ هزان و روند هفیراپ نالوا

 | یعس (یعنلا) #9ینایلا## زدیعما یداور هدننزو نالس (ناوعن) تاص اذا ءاعث رونسلا اعن لا ردهنسانعم
 لاق ردهنسانعم كمر و رخ یتکیدلیا تافو كمدآرب هدننز و نارفغ (نایعنلالو هدنزو "غ ("یعنلا]) و هدنن زو

 لاقن ردلمعتسم هنسانعم كلا هعاشاو راهظاییحابق و بونذ كمدآر و هتوم هربخا اذان امن وايمن وایعنهیعن هل ها
 روند همدآ ندا مالعا ینیربخ توم هدننزو "غ «یعنلا) اهرهشی و اهرهظب یا ه ونذ دز ىلع یعن وه
 روند همدآ شغل وا مالعا یربخینوم رول والوعغم نعم "یی و عایا یعنوه لاش رول وایعان صوصح هدب ع

 راو ءا زودرس دوخاب كمنود ورک ب وکر واد وخ اب قعواصیرارباس هود (عءاعتتسالا) "ینمیا یعنوه لاق

 تعجارت وا تمدقتاذا ةقانلاتعنتسا لا رد هنسانعمقل وا رام رات و هدنک ارب راه ود دوخاب قجاف بول 1ینبحاصاب |

۱ 
 ردهنسانعم قمغاج ود نوسلک هحدرآ بوک هنک و ا كن نوبق و ترشتنا و تق رفت وا امحاصب تدع وا ةرفان
 نوا ددشت و ءاضا تیر یر هدکنج سان هدننز و لعافت (یعانتلا) هعبتتل اهامد اذا منغلا لج رلایعنتسا لا

 اضعب مهضعب ضرع مهالتق اومن اذا موقلا یعانت لا ردهنسانعم كعثردلب قیربخ كن رالوتتم هن رب یر |

 كن الف یعل هلا یمن رد صا لعف مسا هدنز و ماطق (ءاعن روند هنن رب توم هل 1۳ام )ااو (ینلا) |

 برع هکر د ح راش * هل وم رخ رهظا و هعنا یا ان زلف ءاعن لاق ردکمد هلا راهظاو مالعا هسک ره ییبرخ یتوم |

 ردا رود كرەدىا نالعا و یعذم وقل انب ولئابقل انب بولواراوسیر هدک دلیاتاف و هسک ناشیذرپ هکر دندنعما رم ۱

 ملکت اذا ایفن ین هيلا ین لاق رد هنسانعمتالبوس زوسقج هنل وا مهف هدننز و یغب هلا هجم نیغ( یغنلا )۶ یئایلا و |
 هکر دیفدام و هد و هل (ةغنلا یل یعع لوت لا یعتا لاق ود بمان يقف هدنز و ءافص (ماغنالا ) هشمالکب ۱

 یقیقح و تععزونه روند هربخ نالیدیشیاهزان و هتم یا هیغن تعم" لوقت روند هزوس فیطل و هدننآ شوخ و |
 ه هنسن رب هدننزو ةاهابم (ةاغ انلا) هنبثتسپ نا لبق ربنا لّوا یهو ةيغن تعم“ لوقت ن زسقل و نیکو تاب |

 كلبا هفیطل و غال ها هب وبح و هاراباذاهاغان لاق رد هنسانعمقعش راپ و هان داذا هاغان لا رد هنسانعم قاچ بوشلش كن

 هب رقرپ هدا ه رصب هلا طساوو رددآهرقرب هدنساضق ابنا هدننز وای( ایغن )اهل زاغاذاآرلایعان لا رد هنسانعم ۱

 توغل لوقت ردتغل هدب او هدننز و یغن( وغنلا)یدنل وارکذ هکردیفدا موهدنز و دین (ف وغنلا ی واولا##ردىدآ

 ایفن هیفت هافن لاق ردهنسانعم قمرا ندنرب ییهنسنرب هلی وکس كنافو یصف كنون (یننلا) + یفایلا# تیغن یف غل |

 یف هافن لاقت رد هنسانعم قلربآ ندنرب رول وا مزالننو نایحییا نع یوم اذه و اوفن هوفن هافن لاقت و ها اذا |

 ایفن بارلا مرلاتفن لا ردهنسانعم قمت زوت قاربط لی هلناصف نایفنو نو هدح اذا "یثلا ن لاقت رد هنسانع» |

 دولبو داقتنالل اهراثا اذا مهاردلانن رد هنسانعم قمرواص هلبالا ی ها نوحماكلتروک و او هنراطا اذا انایفن و ۱

 بولیرآ ندنرب هنسنرب هدننز و لاعتفا (ءافتنالا) هتح اذا اهءام ةباصلا تفن لا ردهنسانعم قمت رقشف رومی |

 "ولن اك راب رد هنسانعم نم شغل وا ییهدننزو غ ( تونل یت اذا هنم یتنالا ردهنسانعم قلوا هغرال |
 هن الع وا یکیدلیا بلسو دحج وید ردلکد غوا مبو هلغل وا را رب ندلغ وا ۷# یرد هکر دن دن وب یرللبا قالطا |

 ین لاق روند هکویکو هفک یغیدنآ هرشط نکر اف كلوح قلو هوبا هافنیا ین نا وه لاق رونلوا قالطا |

 یا ءالا نت اذه لاش روند هنسیدنب رس كیوص نالپ رس ءاملا ينو نايلغلا دنع هب تافج ام یا ردقلا |

 لو روند هنسهلوقهزولومو شاط ندیک بوااقندننل | یغایا نکرروب هاد رفا وا "ین و ءاشرلا نع هنم رباطتام
 روند هغاربط یتیدغب بورواص كراکز ور هن رابد راجشا ع ربا نو روند هناقلق شلروا ندنغاریب امرخ
 یا مکیفن نان لوقت ردلهعتسم هنسانعم دعو نو روندهراکدای نانل وریک بوسک رانک ندنما مظع رکسع و

a 



 | تصن لاق ردهنسانعم قلوا لصتم هنابای نابای و ام دموا هتیصان ضبق اذا اوصن ءاصن لاقب ران ام
 ۳ ادا یا اصن لاق ا اه يراق بووص يمال ندند و تلصتا اذا ةزاهابقزامل ا ]
 لا ك مدآر جدو ر م ۵ (ءاصنالاژ رول وا ضراع 4 یناسنا فوج کروند هعج و هیبش هن وحاس

 هدننز و لادج (ءاصنلا) و هدننز و ةاهابم (ءاصانلا) هتیصان ضبق اذا هاصنا لاق رد هنسانعم كمگچ بوب هر واق ۱
 ییاصت و هن وص یا ءاص) و ةاصانم دترصات لوقت ردهنسانعم كمردشکح بوهرواق یجر یرانلا كنرب یر |

 ردلح یراقدشواق هنر یر هکروند هنفرط تسوا كنهرد یکیا نالوا لصتم هن رب یر هدننزو قتنم (یصتنلا

 تعفترا یا ةيصان لبا لاق روند هراهود نایلت وا هدنفرط یرفو و یرلیا كناع رم (ةیصانلا) ردیدآ عضومر و

 هسا فا رشا هلتبسانمو روند هنیلا هکردیعج كن هیصان (یصاونلا ) ردعض ومر هدننز و ءاسک (یاصذ) یعرملا یف

 دین (دیصنل )4 یابد مفا رشا یا موقلا یصاون مهلاش رونل وا قالطا هسان لفاسا بانذا هکهن رونل وا قالطا
 "یصف هد ر ر هلب رسک ك ن هزم (ءاصنالا)ر ولک "یصاناو ءاصنا و یصنیعج روند هنن رایخ و هدنزکكسان هدننزو

 یبرعت كنس هک یصن هکر د حراش »اصن ژک اذا ضرالا تصنا لاق ردهنسانعم قلوا قوج توا یراکدد

 بونلنوغ و و هش رط هدقد راغاو نایلص و "یصن هنسهزات ر دام م لضفا هدننز و نغ یصنو ردشلواطقاسندرا هذ

 2 ۳ (ءاصتاا) روت ارس او وا فصدویرکنک ك شاو یوا قجادغب دیکر روند لخت هدقدنلتراق
 ردهنسانعم قلوا كسکوب یدازوا نوز واضرا دوخابغاطو هراتخا اذا هاصتنا لاق رد هنسانعم رامتخا كلغدنروا

 هب یشلایصتت لاق رد هنسانعمقعشان ه هنسذ ر هدننز و ل عفت (یصنتلالاعفت را و الاطاذا ضرالا و لبا یصتنا لاق

 3۶ یواولاد# یمصا ون یف جوزتاذا نالفیتب یصنتلاق رد هنسانعم كاج وزت یس ەدازفا رشا كموقرب و لصت | اذا

 اوضن ه و نم هاضن لاق ردهتسانعم قعاللبج بو وص سابل ندهقرا هلی و کس كن همت داض و یصف كنو (وضنلا)ل
 سرفلااضن لاقت ردناد رج نسفنیدنک ن دنا ك ران کاب وکر دلهعتسم هنسانعم كلتا مدقت و قبس هراس و هد ّرجاذا

 اضن لاقي ردهنسانعم كلا هفاسم عطقو هلساذا فیسلا اضن لا ردهنسانعم قمريص ىحلق ندنیقو هريغ قبس اذا
 رد هنسانعمقل وا لئاز ى ركاضخنالوامدلافص ومدشایو هتقاياو دلا هدنز و ولع 7 وضن ووضاو اهعطقاذادالبلا

 دبلاق نوکی هول بهذ اذا |ّوضو اوضن باضلنا اضن لاق ردص وصخ هاضخ نالوا هدلافص لبا شاب لوق ىلع

 وص وهمز و نکساذا ندبلااضنلاش ردهنسانعم قل وا نک اس مر ونالواهدندب واط الار نشا راو لخ را و
 ردهنسانعم قمربص ت ندنیق دوب هدننزو لاعتفا (ءاضتنالا) فشن اذا ءاملا اضن لاق رد هنسانعم كلیا فشن

 تآ راك كنون (وضنلا) ءالبا اذآ ب وغلا یضتنا لاش ردهنسانعم كقکسا ئمابلو هلساذا فيسلا یضتنا لاق

 لب الا نم ال وزهم یا اوضن بکر لاق روند هناویح نالوا لوزهمو قیراو روند تکه چزکلاپ ساشا كتناب وا
 هلغلتا بولنللوق قوجو هنسانعم قیقر حدق روند هقوا هحنا و رولک ءاضنا یعج ردءوضن یثنؤم اهریغو
 لاق روند هناویح لوزهمو قیرآ هدننزو "غ ("یضنلا) روند هسابل هنهکو روندهقوا شلوا دسافو هنهک

 كنویدوخای روند هنسپرق و ندنرب قج هتوط هلا لا كغارزمو رون دهق وا زسکلپ زسن رم و لوزهم یا "یضنربعب
 نالوا هدینرغب لهاکلا یضنو روند هنغلارا قالوق هلا نکچ دوخاپ هنکیک دوخاب روند هنسیرقو هفرط ندشاب
 رد هنسانعم كالا لوزهم یی هاد هلبرسک كنهزمه (ءاضنالا) رون د هنلسانت تلآكناسناو روند هن راکیک هغر وکو ا
 یسابل و ال وزهم هاطعا اذا هاضنا لاق ردهنسانعم كمر و ناویح لوزهم مدار و هلز ھ اذا هرعب یضنا لاش

 ردهنسانعم قمريص علق ندنیق هدننزو وضن (یضنلا) #یایلا# هالبا اذا بوثلا یضنا لاق رد هنسانعم كقكسإ
 (ءاضنالا) هتيلبا اذا بوثلا تيضن لوقت ردهنسانعم كقكسا یسابلو هتوضنىف ةغلايضن بوثلا تيضن لاق
 هتیضتنا و بوثلا تیضنا لوقت رد هنسانعم كقکسا یسابل هدرلنوب هدننزو لاعتفا ( ءاضتنالال و هلبرسمک كنهزمه
 كمردنوسبوکچ ین هنسن ر هدننز ووطخ (وطنلا) یوا ولا# رد.دآعضومر هدننز و قتنم (یضتنلا) هتیلبااذا

 یهنسنرو دعب اذا لازلا اطن لاقت ردهنسانعم قلوا دیعبو هدم اذا اوطن وطن لبا اطن لاق رد هنسانعم

 لا ردهنسانعم كلا شرا یکلپا هزب قج هنلوا مسن و تکساذا هنعاطن لاش ردهنسانعم قلوا مسپا بوی

 اس امرخ دوشاب روند هغوصق نالوا هدد كنغیروق امرخ ا (ةاطنلا) هادس اذا لزغلا اطن
 دوخاب رددآ كن هعلق رب , دوخاب كندعشچ رب هدنآ لوق ىلع روند هنتلایا ريخ ةاطذو رولک ءاطنا یعج روند

 لاق ردهنسانعم كمارو هکر ديف دامو هدننز و ءاطعا (ءاطنالا) روندهنس هضرام ا لرببخ ةصاخ

 یا اب لاق رذهنسانعم كعشد رکس نوجا قبس یی یرب هدننزو لعافت (یطاننلا)ل هاطعا یا هاطنا

 (اذا)



j=مگ ۳  

 رول وا هاد ر هد هچلاق ره رول وادتع ردق هغ ویط هکر وند هن رهط طو است و رددا4ب رف رربهدن راضف نادم و نام رکو

 ۳ رداکد راج كعد اسنلا قرع هدنوب هکیدید هچ را هيلع جاجز ماما هلناصف روند نابسن و ناوسن هدنس هشت

 لا رالا رجشو دحالا موب ردزیاح هللا لج هنتفاضا هصاخ كماع هكر دح راش * زم وا فاضم هنسفن ی
 ۱ رول وا ندنلسق یتفاضا هنسفن یدنک ك ئیش هلیبسح فالتخا دوخاب یتفاضا هنعسا كناعسم دوخاب یک یراکدبد

 ۱ قع وا هدننزوهوطخ (توسنلا) و هلک ككرانون (ةواسنلا) و (فیاسنلا) و (نایسنلا) و (یسنلا) #ینایلا#

 | نایس) هروک هنناب هدریاصب كفلّوم × هظفح دض عبارلا بابلانم ة واسن وهیاسن و اناسن و بس هیس لا ردهنسانعم

 | ندنبلق فعض كمدآلوا دل وا زدت رابع ندکلیا ءار” ییطبض كن هنس نانل وا عادیتسا هنسیدنک مدآ رب یسهدام
 ا رول وا طقاس pA ندنبلفق دصق نع دوخاب ردا تاش ندنتلفغع دوخاب ندنغیدل وا فبعض یسهظفاح ییعل

 ایا هانا لاق ردهنسانعم قمردت وا هلرسک كنهزمش (ءاسنالا) ردریخا مق نالوا بتن یهلا مذ هدنقح
 كناوسن و یسنام یا هیسنوه لاق روند ه هنسن شغل وا شومارف بولیدون وا هليو هلرسک كنون (یسنلا)

 غ( ىلا اهل التعا قرخ نم ةارلا هاقلتام وهو یملاک هاقلا لاق روند هنسهر واګ ضیح یرلفدنا هناب

 یس هظفاح تّوفو مولا ف دعیال یا "یس وه لاش روند همدآ نالوا ربتعمو د ودعم مولا نيب هدننز و

 نافتون وا ی دو هدننزو نارکس (نایسنلا)ل رونل وا ریبعت ناغتونوا هکروند همدا نالوا نایسنلا رثک هلغمال وا

 یرلکدداسن كمدآ رب هلی وکس كنید و ىح كن ون (یسنلا) نایسلا رثک یا نایسن و "یمن لجر لاق روند همدا

 هدننز و اصع (اسنلا) هاسن برضاذا عبارلا بابلا نم ایس هیسق لاق ردهنسانعم قمروا هن رمط طوب نانل وا رکذ
 هدننز و یوحا (یسنالا) هاسناکشاذا عبا رلا بابلا نم اسن لجرلا یف لاق رد هنسانعم قع غا یرمط طوب كمدارب

 قاس هل رک ك نیسو یصف كنهزمه 6 "یسنالا) هدننزوءارج ردینوم ءایسن روند هیشک نالوا ررغآ یرمط طوب
 #3 ین ایل او ردقح هل وا رهط یرلکدد نالا قع كن هماع نم و رددآ رمطرب هدنسغعاسا تلکحا ییعب هدالفس

 اع ریشن لا ردهتالوف یلع ردهنسانعم قلوفق هنسن وبش وخ هل وکس كن هع نبش و یالث تاکرح كنون (ةوشنلا)

 ردلهعتس# هنسانعم قل وا فقاو هنتقیتح بوب وط هجوبا یربخ ریو اهعش اذا عبارلا بابلا نم ةثلثم ةوشذ "ماع وا ةبيط

 تد واعم یرخادعبة رم ی هنسنر ورکساذا بارمشلا نم یشن لاق رد هنسانعم قمل وا شوخ رس و هل ادا ربطنآیشن لا

 یربا یکن الیغم یشا وم ویرخادعب ةر هد واعاذا *یشلاب یشنلاش ردکللا دامشعا دارم هکر د هنسانعم قلق رارکتو

 ] اضغلا ةوشذ نم ءاد هذخا اذا لالا یشن لاقت ردهنسانعم قلوا هتسخ هلقمالت وا ندنراهوشن كن راجاغا هشيم

 یل اعر یشتتسا لاق رد هنسانمم قلوق هعار افلطم دوخاب قلوتف هار شوخ یدو ا 1
 ییعع یشنت و یشتنا لاق ردهنسانعم ءاشنتسا هدننز و لعفت (یشنتلا) و هدننز و لاعتفا (ءاشتنالا) اهع اذا ماعوا

 یک نالیغم هدنن زو هرم (قوشنلا ) رکساذا یشن" و لج رلا یثتنا لا رد هنسانعمقل وا شوخ رس و تسمو یشنتسا

 هت ون ذخا لاق روند هب هارو روند ههنسنرب ردنا روهظ هدنزرط كج لوا لا ندنراجاغا هشيم یر

 ةجرتا لاق روند هبهویم یراکدد ینواق جاغا ثل نسر و ةرکس یاةوشن 4 لاق روند هغلش وخ رسو هتحاریا

 لاق ردهنسانعم قلو ییسهوشن كنجاخا هشيمیربا یک نالیغم یشاوم هلبرسک ك ن هزم (ءاشنالا) اهتنسل یا ةوشن

 هدنر لنز ونارکس (نایشنلا) و (ناوشنلا) روند هن هار هدننز و هغ (فیشنلا)ءاضفلا ةوشن دج و اذاريعبلا ىشنا

 روند همدآ نالوا ردا وج هدنر وهظ ادتا كربخر و نارکس یا نایشن و ناوشن لجر لاس روند هش وځ رس

 (اشنلا روند هفع وط ربخ هلن رک كنون (ةوشنلا) اهد ورو لوا راسبخالا رب یا رابخالاب نایشن وه لاق
 اشن وبشا رولیاب ندنزوا كبادغب ردبراکدتا ربعت هتساشن هدیکرت هکردیعما تساشن هدنرلنزو اعم اضعب و اضف
 بیبح ن دمع ندندندح یدنلوا فذح هلک رطش افیفخت ردب رعم یسراف ةتساشن کیدا ج اشن یصا كنسهلک
 ناوشغنونا وشخنو ناوجخماک | ردهدلب ر هدنسهکلوا ناب رذا هدننز و یرکس6(یوشنال رد وسنم هنلعاشن یئاشنلا
 یسهوشن هدننزو ةاصح (عاشنلا) ردقج هل وا یراکدید ناوعخم هدنفرط ناورش الاح هدلبو ردلکد راح كمد
 (تاصانلا )و( ةيضانلا )غ یوا ولا یک اصح ر ولک اشن یعج رون د هج اغا نالوا ول هح ار دوخاب هنجاغا هشيم نالوا

 هفل ؤم + رد هنسانعمرعشلا صاصق رونل واریبعتنیلآ هکر ون د هلحم یفیدل وب تیابم لرب یکیدت لبق هدنفرط ك وا كشاب

 یرط وا ینبم هنترهش ردعضوم نالو تیاہن یسع لیق ندنسهسک او ندنک وا كشاب رعشلا صاصق هروک

 هنس هقالع تیلح و تیلاح ردزاج قالطا هیصان هلک اکو هجرب نالوا هداروا هروکه ناب كح راشو + رد رداٹم

 رج یتج رپ دوخاب قمهر واق بوشپاب هجر نالوا هدننلا كمدآ ر هليل وکس كداص و یصف كنون (وصنلا) ردینبم



 زی ٩۳۸ >

 | روند هغلشایو روند رو سا روند هنعاب با و دنیا هم یو روند هغاربط شاب نالوا هدرب

 رونلوا بیطت هلکنا هکروند هب هنسذ رب وبشوخ یک روح و هنس انعم راک روند هرباجو للب یا ی هب لا

 هلتبسانم و روند 4 هنن قالصا هدنزو غ ( یدنلا) رولک ءادنا و هدنا یعج ردهنسانعم یدمو تياغو

 ا بولوا زا وآ دنلب و "ی یا فکلا یدن وه لا رونل وا قالطا "فکلا یدن همدآ عرکو - سا

 هدننزو هنسح (فیدنلا هدیعب یا توصلا یدن وه لاق رونل وا قالطا توصلا یدن همدآ نال وا غلاب ههدیمپ
 اهب ید یا ةيدنم ذلک لاقن هلوا ار یلآ ندایح و مرش كمدآ نالوا بطاح هکرونل وا قالطا هزوسس لوش |
 ۱ 0ا ) هما توص رواد مس هل رکو یخ كنو (ءادنلا) نیا
 لاق روند هفلامرخ نالوا دیعپ ندوص (یدانلا) دعب ادا عبارلا بالا نم ىد توصلا یدن لاقب رد هنسانعم
 ار ٠ با ديت كسا مهد هدنزو ناترع (ناتهینلا )مالا یع ةد یا ةيدا لحن
 هلاعفا و لاوقا ندا حضتفو اوسر یمدآ هدننزو تانسح (تایدنلا) روند هنبرارب نالوا بیرق هنبرافرط چلا
 هدنن ز واصع (یدنلا) تایزخیا بایدنم لا وقا وا لاعفا لا هل وا ردل رىب ههبج ندکلهدنمرش هکرونل وا قالطا
 هدننز و یع (یدنلاز "لباذا عبارلا بابلا نم یدن "یشلا یدل لاق ردهنسانعم قلوا كانم بوراشاب هنس رب

 ثداولا یا یداونلا مهتناصا لاش رونل وا قالطا هراکز ور ثداوح (یداونلا) روند هثیش ان شعالصا

 هدننزو هوم (ةوزلاا) یوا ولا ۴ هما وا یا هنایدان تد لا رونل وا قالطا هنلئا وا كن هنسذ رب (تایدانلا

 كن هبجمیاز و ىح كنون و رنلا ) #* یواولا #4 رولپ زود قامقچ ندنا اضعب هکردیعما شاط هقفو و قآ سنجر |
 ردهنسانعم قمالطا و قماریص هلناصف (ناوزلا) وهدنز و ولع ( وزلو هدننز و بارض (ءازنل ال و هلینوکس
 ا ر لاش ر دل صنم هنسانعم كفگچ ه هنسنرب لکوکو هيلع بث واذا انا وزلو ا وزن و ءاز و ا وزن وزني هيلع ازت لاق |
 تدثو اذا را ترزلاقن ردلمعتسم هتسانعم قیا یک ر طاش هتوا یرب ندقلیراشح یمسق كشا و مط اذا هلق

 (ةيزتلا)) الغ اذا ماعطلا ازن لاقب ردلمعتسم هن_سانعم قمانیف مافط هدهرصت و تبثوف تحرم یا حارلا ن
 رول وا یدعتم زساه یرتو ه توازن ییعع هبلع یز لاق رددت ا قعم 19و ا

 كماريهص جدو هل رسک كن هزم (ءارنالا) ا وفا ارش وقف رک از لا رد هنسانعم قمروشآو قاره |

 هنسنر و یدنل وا رکذ هکردهنسانعم قمار هلناصف (ناونزنلا ها زن یتعع هارن | لاق ردهنسانعم قمروشا و

 یمه بلقت هلا اب و فاق هداروب تلفت اذا اناوزت هنع ازت لاق ردهنسانعم قلتروف بولریص ندرخآ *ی

 هدننز و دادش (ءازنلا)لو هاو TEDE هب لاق ES تروسو 0

 رونل وا قالطا همدآنال وا الاچ و تسج ود مم ریش وروسج هنص وصخ هلتف و روش ورش هدنازو هزنتم(ی زنم الو
 ةدحیا ةيزان هعبط یف لاق رد هنسانعم تدح كالربت (ةيزانلا د ا راو رلا لا "یل هلا لاق |

 نیمرطاند و رونده هساکو ه۶اتج دهید وقردابیا ذیزان هنم تردص لاق رونل وا قالطا ردا درو

 لاق روند ه هساکو هغانج روقچ یید ید و هدننزو هنغ (فیرلا) ردیدآ راک رب هدنب رق لحم مان ءارفص

 ردهنسانعم قمش اه یشید نا ويح كلکرا هدننز و ءاس ک (ءازلازلو هدننزو ءامس (ء الا ةربعق یاهیزنو هی زاب ةعصق |

 قلتآ بوبارصص هلتعرس ه هنسن رب هدننزو لعفت (یززنلا) دغس اذا ءازنو ازن ةقانلا ىلع لصملا ازن لا

EEدوخ: هلفت | قوچ كب ناق ندتحارج هدنزو وذح ول ع سس و بثوت اذا هيلع یت لاقت  

 یسهحن قر : هلآ فاق هدارو حراش * فز یا اوز لوهحلا ىلع لجرلا یر لاق ردهنسانعم قلوا

 هباصا لاقب * تا هنم یف هتبکر یف مهسب مر هنا + یرعشالا رمام یبا ثیدح ینو ةياهللا یف هنمو ردطلغ
 ه هنس رود وب و هصف هدنزو هرم (ةو زلال عطش مو همد یرشب هحارج هتاصا ادا ثلد و تاغ هنم یارنف حرح

 كن وت (ةوسنلا ) # یواولا و روند هاش" هدننز و همنغ (دیرلا رددآ كخاطرب هدننآرت ناغعهوزنو روند

 اهظفل ريغ نم كنس هلک أم هلبرمسک كانون (نوسنلا) و (ناوسنلا) و (ءاسنلا) وهلی وکس كنيس و یمض وی رسک
 هک نایلقنا شار زو وطخ (ءوسنلا) هان هک كنبسو یرسک كنوت روند یوسأ هدنتبس ردب رلعچ

 ةوسڏ یاس لوقت روند هد وس مچا 7 هوو را اداة وسن هوس هلع اسن لاق رد هنسانعم كاتا رت یشیا

 2 برع اریز راغ ر بلغا قل وا ذوخأم ندنوب یسهدام هیبت کرد مجیرتم * هنم دعر < یانیللانم |

REEکر روصت هس الموب ر یلوا صوص یادف هکلب نو ما  

 رد هدلب رب هدنسهکل وا سراف هدننز و اصع (اس# ردسرف یرلی قالطاو |



 هو ٩۳۷ زوم

 تو لبالاف رون درد ودندیکدهغرالا هدننزو غ( یصلا) هبناج یا هناحانو هنیحان یفدعق لاش ر اب
 نکر کح وص ود هنلو كن راوط بالودو روند هنسددنفآ وص جارو هدنن ز و ةام رص (هاهلا) زر یا

 هلرعض كم ( اصلا رونل وا قالطا هتعاجنال وا دیعب هن رب یر هلتهج بسن (عاصلا له ) ردنا ددرت نداروا
 | ین هنسذر هل سسک ك نەز (ءاالا )ر ونى دهرلهودولکر وا لوي وهم یا ةا سوق لاقى روند هاب وب ویرا

 هدننزو لاعتفا (ماعتالا) ه هه رض اذا حالسسلا هلیحا لاق هنمو ردهنسانعم كلا هیج وتو هلاما هنناس هسکر
 Ber نر وکیوم A ر هنس رب و "دحاذا رسالا ف یصنا لا ردهنسانعم قلابح بوشلاح هشیارب

 کرد هوصض ی عع هل روق ندوح نالوا هنسانعم دصف هدنز و همنع (نیهلآ ر هيلع دعا اذا *یشلا یف یحتا لاقت

 1 نو ۳ نالف ین 1 ہت 2 لیادشلا یا عراوقلا بم وه لاق هنم و ردکعد هد یکجەدا دصق كنهنس ره

 (تنا) میوان ۴ زلوا "كفنمو رود نددنک الصا ردي ها و یدصتقم یک ملعت هتک

 ۱ ]33۳ لج رااح لاق ردهنسانعم كلنا رانتفا و مظعت و ثالندب ر د وخ بونلکو ب هسک ر هدننز و هوطخ هلا ه۶ یاځ

 ءاضتالا) هحدم اذا ابالف ا لاق رد هنسانمم كلنا ح دم یعدارب و ینعتو رفا اذا ل راف ا رلا ین لا و

 ۱ | كنهزمه € االا) مظعتو رها اذا لح رلا ی دا لاق ا هم كلتا راختفا و ظعت جدو هد ز و لاعتفا

 | ودح (یدنلا و اولا مایل هتوضن تدازاذا لجرلا ینا لاقت ردهنسانعقلواهدابز یتوخحن ورک كمدآرب هلل رسک

 | لاقت ردهنسانعمقاعاط هنسن ر و اوعقجا اذا | ودن ودن م وقلاادن لاق رد هنسانعم كمکیرب بولک ها رآرب سانهدنن زو |
 اوفا موقلا ادن لا ردهنسانعم قلوا مضاح ههاکنیعجج یک ت روشم سلجم سان و قّرف ت اذا "یشلا دن ۱

 سم نم تجرخ اذا لبالا تدن لاش ردهنسانعم قمی هغالت وا ولتط ندقالتوا یثک | یم هود و ىدا |
 | مارک قون یلاودتت قان لاق را و رم ور ول بر اا ۱
 ردهنسسانعكمکير ن واک ها را رب سان دوب هدننز ولعافت (یدانتلال و هدننزو لاعتفا (ءادتنالا) عزت یا
 اودانت لاق ردندنتسهدام ها هک رد دنتساعم قماج هنر یر یدان و اوععحا ادا اودانت و مولا یدتنا لاق

 یدانلا ف اوسلاح اذا مولا یدانت لا ردهنسانعم كلیا نمک ا دقع توروف سلح و اضعب مهضعب یدان اذا ۱

 | زخا ادا لب ,الاتیدن لوقت ردهنسانعم قمراقیح هغالت وا ولتط ندفالت وا یثک | یراهود هدننزو هلعفت (ةیدننلا)

 .بوص هنبهدعب بو رات وا زار رب هرکصندکدجما رادقمر بوروت وک ه وص یرلءهود ضعبلا دنع و ةلنا لا شیلا نم

 دانم یهنسنرب و ءاملا لا اهدر "مغالیلق اهاعر از ۱ لبالا ید لا ردهنسانعم كمروتوک |

 و ی دو کور اید کت (یدنم ا هتلب اذا *یشلا تیدن لا ردهنسانعم كلا |
 هره ود ثاکر وا (یداونلاژ اهت دنت عضوم ی یاانلیخ یدنماذه لوقت روند هغالت وا یراقد رات وا هدنندب قمرا وص ۱

 هدن راکدزا بوربق نوجما فلع ه هود نی راکدرکچ امرخ یونلا یداونو ةدراش یا داون لبا لا روند

 نه و كا هود و روند هتعاج ندا سلجم دقع هدننزو هرم (یودنلا روند هن رلیدنا رهص اره

 هدن رقدلغاط بوقلاق رونل وا قالطا هدلاح یراقدلوا عت سان لوق ىلع روند هنا و نا یرلقدل وا عمق

 "یصق یتعی ردمولعم ةناخرب هدهکم (قودنلا رادآل رک ذیساک ر د هانعمو ځد یدال و یدن هکه تن زغل وا قالطا

 هلا هسک رب هدننز و ةاهابم (ةادانلا) ىدا زرد | هرواشم بولوا عقجم ام اد هدنآ شی رق هکردهناخ یکیدلیا اش"

 13 ر و هرخافوا هسلاح اذا هادا ردهنسانعم هرخافم ضعبلا دنع و ردهنسانعم قلوا نیشنمه بول وا نما

 ردلهعتسم هنسانعم قمتیچ هغچآ بورولپ لوب و هرهظا یا هرب یدان لاق رد هنسانعم كلتا راهظا یار | ۱
 یمدآر و دلع و هآر اذا "یشلا یدان لاق ردهنسانعم كليب ار نوک یر تو رهظ اذا قد رطلا هلیدان لا |

 هدننز و هرم (تودنلاژ و (یدانلاژ و هدننزو غ( یدنلا 4 تخص یا هو هت دان لوقت رد هنسانعم قم اج |

 هدلاح یرافدل وا ع لوق ىلع روند هک او نسل یراکدکیرب زودنوک كسا هدنز و اقتلم (یدتنقا) وا

 سلا وهوا | راهن مهسلحتیا مهادننمو ےھت ودن و میمدانو مھب دن ان رمضح لوقت زف وا قالطاهدنراق رفت رونل واقالطا ۱

 یرانآ ساع هلغل وا قوچ كب تعاجج یتعی مھعسیام یا یدانلا و و برف لوقتو هيف نعقک اومادام |

 ردهنسانعم كلتا و ناسحا 4 هسک رب بودا كادرعاوج مدآ ۳ تو لعفت (یدنتلا) زلیا هطاحا

 لاق ردهنسانعم ەد مارکا (ءادنالال لضفا و یت اذا لحرا یدنت لاق رددوخأم ندبنآ یانعم

 املا رنک هکر و ادب هتلعح اذا هت دنا لوقت ردهنسانعم كملنا كانم یهنسر و دم ییعع نالف نالف یدنا

 هدنن ز واصع (یدنلاز هوص نسح وا هاطعژک اذا لحرلا یدنآ لاق ردهنسانعم قلوازا وآ شوخ دوخا قلوا

 (۱۱۸) ۱ * تل +



e ٩۳زح و 

 نوجا كمروکد زوک ه هنسنرباب همدآرب و ضرالان رز اذا لجرایصآ لا رد هنسانعم قمردشارارب

 ولنادیم ولتعسو هدننزو هباص ( والا ) نیعلاب هبیصیل هله وشت اذا نالفل ىج لاق ردهنسانعم كل رظن د
 | هلیسانعم كم رک بودا املخ ی ره نجس که دشت و ها ولغ NG ةواح انسلوقتروند هضرا

 | هد ز و "ی رم( یمن )ردیدآعضومر هدننزو یضر((یح)ردقلوا هلا هلم#یاح نال وا باوص ردشلناریسفت

 یم < یجما) ردیدآ عضومر هدهرصب و رددآ وص ر هدندرو دساون هیجان رددآ لجرر و ردیعما كحق را

 زف رغت فرح هوجو ردبدآ هرقرب هدنساضق نیرح هدننزومرم هلف رعت فرح (ةوحلا) ردیدآ لجررب و
 هدب وا نال وا یرصب نسح یوارو رع نیرکب قیدصلاوباو د وادن ىلع لکوتملا وا (یانلال ردیدآ لجررپ

 | دیم هکر دف ورعم هلکع د هی نا ردندمالعا كلنا ظعاولا اج ن ىلع و رد رابقل ل راثدحت مان دیعس ن ناګرو

 دغر تدلون زو وح (هلا) چی واول هک ردندح کر د یناهفصالا باوتناهدننز وهبنغهیجن)ردهدننزو

 هنسانعمدصق وهدنلز و "لتع ر واک وک وءاحنا یعج هتهجیاهوحن ىلع وه لاق رد هنسانع:تهج وا رطیا | وحتذخا

 ۱ ةب رعلا و دنم و یدصق یا هبلا ی و ل وقت ءهدصق تدصف یا٥ وک ت و لوقت رول وا مساو یرظ د هدانعموب زا

 ۱ كنو رونل وا اردا ی اهنم و تعم كنبب ع مالکه لکناارب زر دن دنسانعمدصق وبشاد وهعم ن نفنانل وا قالطا وح لع تعب ۱

 ۱ اوح هاب وهوحبهاح لا رولوا ردصم هنسانعم كلا م نعودصقو هدننز وهیلد ر ولکه ب درو "لتع ر وکو ی عج |

 | هتم” ر نکر کچ ییایهسک ناتا قوا دوخای قغآ بودا لیفهرز وا ینایرب هسکرب و هدصق اذاثلاثلا و ل والا بابلانم
 ۱ EER واو یا واهیقش و r aS قاروآبوليكاورغوط

  ءدصقاذاءاصتا لاق :ود هنساتعم كليا تع عو دصف هب هنسل رب و هتم“ رب یجدوب هدننز و لاعتفا اھت ال ) هدرا ذا

 لو یک تآ نیکررد كت یحق هودو دقعا اذا ی هو هو

 ا ىلع نف دعا اذا ریعبلا ی لاق اه اشم كم رو AN قرهناع و هنف زط

 | یطقلا و ةدع رلا یا ءا وصلا هن دحا لاق ردسەمدقم رتسیا هکر وند هکم رک ب ودهراد هدننز و ءا ولغ (ء اوفلا)

 | ةصاخ لوق لع هنسانعم ۍزرونبد همولوط هک نون (یصلا) ناله ردتعاجج رندن لبقدزا (ونون
 | یح فو یګ یف هلعج لاق هدننزو اتفروند ځد احو هدننزو یو روند دی هکهتن روند هنمول وط غاب

 و 0 E ۱ ی

 ۳۳ امولوطنوجنا قاب EE هلت ر وص قلا غا یراضنالا ی ار يارا

 ۱ هنسسینشاچ هدکنآ هک ایوک بوردزوچ ینزغا خد كمولوط رکید رکصندکد روک نينا كنآ | یدردزوچ
 بو هنسهسک | كنوناخ تاّوخ نامه هدقدنوط ینزغا كمولوط یکیا هلبلا یکیا ود نوسقآ غاي نوتاخ یدقاب
 |نوسپا هردیک غاي هسلوا هدنددص عفد نوناخ یدلیا ترشابم هدتسو داد هق شب هلغل وا زسن و طه دیسیکیا

 | یدل وا لثم *نیبهلا تاذنم لغشا» هدنقح هسک نال وا لوغشم تیافبدعب نم یدل وا لئاق هغل را زاب و هر ورضلاب
 | هلا تا"وخ هدننعک هروب نم هدام یرتمضح مالسلا و ةولصلا هيلع مانا رورس هلك همالسا تا وخ نامزدعب

 | هزات عول رب و رولیاب دوس هدنجما بودا قیای هکر وند هیتسد قارپط هلبسمسک كنو ىح و یدنا راررویب هفطالم
 | هل رک ك نون رولکاحن و هدننزو "یتع رولک "یحن و رولکء احا یراعج روند هقوا ولنرمت ولنا و ردیعما امرخ

 | هاب و هیت نیللایحن لاقب ردهنسانعم قعای بویقلاچ یدوس نوجما قمیچ یغاب هدهاب هدنزو جو (یعلا)
 ا هلازا اذا*یشلایحت لاق ردهنتسانعم قل هخرالا ندنرب یی هتسنرب و هضخع اذا ثلاثلا و ینثلا بابلانم ابحن
 | ید و هدننزو هلعفت (نیصتلا) فرص اذا هيلا هرمصب ىح لاه ردهنسانعم كلا رظن "هلاما هندناج هنسئرپ را

 | رد هنسانعمقلوا هغرالا هدننز و لعفت (یعتلا )لا زا اذا ها لاقت رد هنسانعم قالق هغرالا بوربآندنرب ییهنسن 7

 | ندتیم نالوا الا ندهاکرارق هکودهسانم: بناح (ةاحانلا]) :A لارف هلازایا ءا ىح ها لا

 1 مو

EEE ی 



٩۳۰ 
 روند هاه” شلاق شو و هلکملکو دیرومشیورکذ ساک رولکهنمانسیوجن و نوسل وا | عر كرك و س سچ رود

 نیعلاب هبیصیل هله وشت اذا نالفلاڪ لاق رد هنسانعم كلنا رظذدب نوجا كمروکد زوک ه هتسفرپ دوخاب همدآر و ۱
 لا ردهنسانعم قلتروق هدننزو هلعفت ( ها ) جرخ اذا ثدطا اج لاق ردهنسانعم قمتیچ ثدح ندنطب و

 لاق رد هنسانعم قلت روق یخ دوب (ءاججتسالا) هصلخ یا هللا هان لاقب رد هنسانعم قمرتروق و صلخ اذا هنم ین 1 ۱
 ۱ تجاح یدنک ندمدآرب هسک رز و اهعطق اذا ۃریشلا ی سا لاق ا روس ؟ انا و صلخ اذا دزم یعلسا ۱

 . عضوم هرکصف دتحاح یاضفو اهصلص یا هتحاح هنم یصلسا لاقت ردهنسانعم كملنا لاصحا یدوصقم و

 وخلا نم ءالاب لستغا اذا لجرلا یضلسا لاق ردهنسانعم لونلیس هلشاط دوخاب قفقیاب هلاوص یتراهط |
 | طاقتلا دوخ ای ندنسهدامءاهاسا نالوا هنسانعم رش عطق انعموب هروک ناب كحابصم هکر د جیزم» رب حم وا
 | هووک هل وا هلکلنا ریسفت هل راه رابع یذالا ءامل الو ب تلطوا وصل اةلا زا یر بغار و ردذ وخ امندنسانعم بطر

 | یفیدل وا نواب ا تاتعارول زا وجا بلاط یف د زعییعب رول وا ندنلبق باتعتسا و باتعا

 | رولوا هنسانعم بلط وج *هلازا ءاصنسا هلفل وا نوچا بلس ځد كنسهلک ءاحنا نالوا ید نم كنو یک |

 شا وا فراعتم هدر وک ذمیانعمهدعب بول وا هنسانعمقما رارب ,ریکسکر 7 ىنعيەوج نوچ ازىستەر وک 4 ینا ددرت و

 نواز اسهوجوردهجو الا یک جز قمار ار هج روت نمي ئاق ادا ىف رول
 كم امرخ هزات دوخاب كعشربا هام رخ مزار ءاصلس او * یهتنآ رد رقا ندران 1 كد ذوخ ام ندنسانعم شال |

 لاق ردهنسانعم كمر د شم  ندحاغآ اقلطم و هولک ا وا بطرلا اواصا اذا موقلا یعلسا لا ردهنسانعم

 هصلخ یا هنم هللا هاجنا لاق ردهنسانعم قمرتروق هلیرسک كنءزمه (ءاحنالا ) ءانتجا اذا هانلا یجلسا |
 هطشک اذا دلا یا لاقي زد هاش قعوص یردو و اه اذا ة 2 ِ لا دهان یک جاغاو |

 ,hk و تنجا اذا ةللا تعنا لا ی ؛ا لولح یارک دا كحاغا و ترلماام
 | لاصصسا جا دسکرب ندمدآر هدننز ز ولاعتفا (ءاصنالا) هفشک اذا ؛یشلا یحالاه رد هنسانعم كم عا راهظا وا

 كلا راشخاو صیصخ هکلیا شادرس یمدآ ر و اهصلخت اذا هتجاح هنم یصنا لاق ردهنسانعم كا ]
 ةو یلع دعق اذا لجرلا ی منا لاق رد هنسانعم قمر وت وا هرب عفت صو هناحانع هصخ اذا هاصتا لاش ردهتسانعم |

 (نوهلا)لو هدننز و اصع (اهلا)او راست اذا موقلا یصنا لاقت ردنوجما تکراشم هکر د هنسانعم كمدلسف و
 ءار وا وازن لاقب ردشعاب هاج ندن وص لیسهکاب رک 2 هر کر واز هدننزویمرم (اضلا )و هدننز وو

 قیرص كجهزود كنکدو هنسانعم اصع روند هکنکد احنو ضرالانم عفترا ام یا املا و ةوخلاو اصلا ا

 ةیح و ةبحات ةقان لاق روند هب هقان هدن ور وكاچ كب هدننز و هنغ (فبصلا) و (ةبجانلاو روند ەجاغا یسهلوقما

 هننزو من یا عبر یا زا و حاملا زوو ییا دمو ریلتفص ه ودتکر ا هلکن و و دعد سس یا ۱

 یوحنو او هاڪ لا ر ونل واریبعت كمهدلسف کرد هنسانعم كل ونوس ی همدآرب هدننز و یوعد (یوحصلاالو |

 لاق روند هب یدلسف ىکا رولوا مسا یوو ههکن اذا هاح لاق ردهنسانعم قلف وق یتغا كمدآرب و هراس ادا

 حراش *نو زاسلا یو مه لاقب رول ارز تسو هکروند هرادسک ندا یدلسف و راست یایوح و اج مه
 كمهدلسف هه سکر هدننزو لادج (یاحهلا) و هدننز و ةاهابم (ةاحانلا) رونل وا قالطا هعج و درفم هکر بد |

 هرج هافخا قاللبا تابا تیما کرد زای کرد چزاشو ہراس اذا داو ةاعانم اعات لاق رد دتا 1
 (یجلار اوّراست اذا م وقلا جات لا ردهنسانعم قید دوو طاق (یحانتا) ردینبم هندل وا ||

 لقب رول هی یعججردقج هلوا زاره و شادرس هکروتد هندی یدلسف هلمدآر و رونی ه یدلسف هدنزو نخ ۱

 یخ كرانون (كءاجلا كءاجنلا) رد دآ هدلب رب هدرابکتز رع لحاس هدننز و یده (یح) ءراسب یا ةيجوه | ۰
 ءارغا و و ردکعد لوا كاچ لوا كاچ E زعا یک تناسب عرسا عرسا هلرصق و لدم درو

 كاانه و كلذ یدلوا قحال فاک نوچا باطخ صیصخت ردهدنکبس ءاحلا مزلا ردفوذح ابوج و یلعف ردندناب|
 تفرش نال وا یعوزام كفلتروف ردکعد قاب هغلتروق لوا كناچ یسهصالخ ردقو یل ندا عا یک یرافاک ||

 هدننز و ةاصح (ةالا) عرسا عرسا یا رصقلاو “داب كءاجلا لءاصلا لاق ردشغل وا لامعتسا هنسانعم |

 | رد هنسانعم دسحو صرح یا ةا 4 لاق ردهنسانعم صرح و یدنل وا ر 55 هکر د هام قاتروق

 صفت رم هدننزو لعفت (یم (یصتتا) دنسان هک روند هراتم هاو رددوخأم :ندنمانعم هرنفرنو را رها

| 



 سگ 2] ٩۳

 ۱ كلکنوچو قاب ند هنسن ر ز وکه دننز و هوطخ (وشلا لو هدننزو یتع "بلا لو هدننز و"ولع( تونل ی واولا#
 نعشد هکهتن ردن رابعندقم ای بويل وا رقتسم و دو هرصاب ندنغیدل وا ه رکو را د رعد وخ ای چ 9 روقكیهکر دهنسانعم

 ا فنحالا ثيدح فو ةياهنلاف و حراشلالاق *یفاحاذا ةون و اینو وب هسهبابت لاق رول وا هدنتلاح ققاب هننزو |

 تویلسیا ه هنسن نالبر وا حلقو مهلا رظن لو هرظنفاتیا * ىلع تعقوو مينعهانیع تبنفدف و عمرم یلعانمدق «
 هسکر وضع مو امنع "دنراو "لک اذا ةب رضلانع فیسلا ابن لاش رد هنسانعم كمن ود ورکو قمارطص و رک |

 تحق یا هتر وص تدن لاقب ردلمعتسم هنسانعمقل وا فرصنمندنآ زوک هلغل وا تروصدب و نیکر چ كيەنسنراي

  یغات كمدآربو هقفاوب ملاذا هبهلزتمابن لاقم ردلمعتس#هنسانعم قا وازع وا هجان یماوهلرب رب و نیعلا اهابقت رف
 | هشجاب لاقت ردلعتسم هنسانعم قلوا رارقب و برطضم هوا یرب بویم هدا تحارو مارآ هلغمالوا نوفیوا
 رصقاذا فدهلا رع ع مهسلا ابن لاق ردهنسانعم قلوا نمهراو 4 هناشن قواو هيلع نیمی ملاذا شارفلان |

 [ هلوبهدنز و غ ( ینا )اه رتو نع تبناذا ةيات سوق لاق هلوا ولنادیم ندنشیرک هکروند ها : لوش (دیانلا)
 ردیس رافو و روند ههرفس شلروا ندنارپب امرخ هدننزو هبنغ ( ةيبنلا ل اقر ط یا اددسایینذخا لاق روند |

 (ةواسل ار ولوا هدنز رط هلبط رونل واریبعت ریبن اک | هدیکرتیدنل وا رک د هدنسهدام ففن هکدتن هلافر وند هیفن هدنب رعم

 1 ردیدآ عضومر هدشاط هوابنو روند هضرا كسک و هدننز و یتغیبنلا)ل و هدننز وهرغ (عوسنلا) و هدننززو هاهم

 | ردنداعما(ییات و روند هکلکسکو ردعماهدننزو هاتک (ةواسلا )یدنل وارک ذیجد هدناب هزم رنو هکر د د خراش

 رد رلعم!یدلاو دج كنه اعع مات یدعن ةفع ن ةبلعت و یدح مام ن ةبقع نداعصاو ردد ناسبظن یان ۱

 ] ردسبقل كن هسک مان دنرم نم ةعیدو هلناصف ( ناومنلاوذ ) ردیعبات هکرد یهابلازمره نا هدننز و "ی "یینا)ا

 هتسا لوقت ردتغل هد هز وم# رد هنسانعم ثمر وربخ هل مسک كنه زمه (مابالاوردبدآ كنوصر هلاصف (ناونا)

 1 4۴ یواولا ۶ ردضش كنک الس نوینای قیرط رد هدننزواصع هک وفح ندم نب ابن نابلاوباو ها یف ةغل |
 [ هنسنر لصا مز واذا اوتنءهوضع انت لاق ردهنسانعم قرابق بوشیش ندوضع هدننزو ولع هلا هیقوفیان(ونلا)
 ردتفل هد هزوم# هکهتن یکی لوط بوموت كنابچ نایلشاب هفمتیچ زونه هدندب رد هنسانعم قلهوط بوموت
 تان وضع لاقت روند ءوضع شمرابق بوشیش (یتانلا) رولک یتاون یعجج روند همدآ رودوب هلتاصق (ةاتونلا)
 هاکمزا ین ورب ب ور وا كمدآرب ورخاناذالجرلا یتنا لاق ردهنسانعم كل وریک هل رسک كنهزمه (ءاتنالا و مر ویا

 ] «دلئاشو لکش همدآر و هاتا لاش و همروف ناسنا فنارسکاذا نالف یتنا لاق رد هنسانعم قمت راق بوشیش
 | هلتعرسهدننز و لعفت ( یتنتلا هقلخ و هلکش قفا واذا انالف یتنا لاقت ردهنسانعمقل وا نوغی وا هدمشم و قلخ و
 توقلاق بولط هلکرج یک یرک نابچ (ءاتنتسالا ) یا ذا دیلع یت لاق ردهنسان انعم قلت بود واترپ

 | هدنس هدام تو ینو فلوم» رد هنسانعم نوحالم رونلوارریبعت دنول هکر وند هنرفن ىج دخ و هنسهشاط ی >

 اال هسک ره ییدرقالرب هلی وکس كنهثلثم یاو یصف كنون (وثنلا)  یواولا # یدلیارکد یخد

 | یەنسنر و هعاشاو هثدحاذا | وش وشن ثیدا ات لاقب رونل واریبعت كل ناتساد هرللد هکر د هنسانعم قلق عیاشو

 و دا كاا ەتو اصع ¢( اثنلا و هعاذا و هق رف اذا "یشلا اث لاقت ردهنسأانعم قعاب تودبغعاط

 تربت اموهو الا نسحوه لاش نوسلوا میت رک و لزوک رک رونلوا قالطا هنلاح فصو نالوا
 : ۱ هنس دنحاص وص نالیحاص ندیبا نکر کج > وص ندوبشف هدننز و "غ ک قنلا { یسوا نسح نم لجرلانع

 | لاقت ردهنسانعم كعشدبا دایو رک ذ ییهنسنرباب یمدآرب هدنرانب رسک زارب هدننزو لعافت ( یتانتلا ) روند
 ۱۳ الإ یک لوم یدنلاوا رک ذ هکردتغل هدنآ و هدننزو وش ( نلا ) # ینابلا # هورک اذن یا هوئانت
 ۱ | ادیز یتنا لاق ردهنسانعم كلتا تبیغ و لصف دار یک كنهزمه ( ءاثنالا ) توثت ىف ةغل ىناثلا بابلانم
 اه سد وب مهم تو و نهی و باتخا اذا

1 
/ 

 ا ا هکردیمج كنسهلک قون هلیصق كنون( یتاونلا )#4 ايلا نرفتسا اذا لمدلا یتنتسا لا ردهنسانعم قلعو ط |



e ٩۳۲ مس 

 هکردیعما وراد اود هنوکر هل دمو متض كی (ولا) رولکیما ومیمچج رد هنسانعم ةالف روند هاب هه روم
 هنن راهض راه حر ځو واسو هنعاجوا جرو هناثمو لوب مسع و ردعفان ءالطو ابرش هدیک و هلصاش عجو
 ۱ ۳ ناب ضعبلا دنع و ردکو ک یراکدید دسالا لینس و یلبج لبثس ورادو رددیفم

 روند هنشاط لقاچ قا سنجر و هنسانعم ۇلۇل روند ه وجا و هنسانعم بطر روند هبامرخ هزان هدننز و وهس
 كنرف رولوا فافش و قآ ی ک س الا ردا روهظ ندنسیحا و دیعص و ندنراید مور هروک هننای كنادرفم

 :راغاب ندکوک هکروند هولط وهمو رد ريغ كناولس رج وب و راراپ فورظ و یسهضبق قاچ ضعب راردا ریبعت
 | كتعاجح و ندنس هلق سیقلادبع و روند هننال وا رادان ولرهوج لوق ىلع روند هلق زانهج هقفوب و هنسانعمد رب
 | ادددش ه رضاذا اوهم هاهم لاق رد هنسانعم قمر وا كیرولواردصم وهمورون د هدوس نالوا هجوروطورددآیردب

 یهما لاق رد هنسانعم قلفیروط كن هلغمتاقوص قوج هنسهلوقم تبرشودوسو غاب هل رمسک كنهزمش (ءاهمالا)

 |اهاقسواهدحا اذا ةديدملا یهما لاقم رد هنسانعم كیانیکسک بورا وص یا رومدو اطا اذا بارمقلا و نعسلا
 | هدننزو ءوالح (ةواهملا) نسل قطب ذاسرق یهما لاق رد دنسانعمقعازوا نب اب یتکتسوک ی ایا لر اوطو ءاملا
  راصاذا سماخا بابلانم ة واهم نس اوهم لاق رد هنسانعم قلوا یروط ك هلفلتافوص قوجیسهلوقم دوساب غاب

 قلزدلاب رولوا ردصم یهم و روند هغماز وا ینکتسوک كنا ردعما هدننز و یهن (یهلا) رک داک وهم وهف اوهم

 نوجما قلح فرح هدرلنوب ههّوماذا یناشلا و ثلاثلا بابلانم ايهم هیهم و هاهم "یثلا يهم لاقب ردهنسانعم
 کروند هنرفض ناب و سلا یا ةاهلاتعلط لا روند هشنوک هدننزو ءاصح ( ةاهلا ) ردشلوا بقاس 1
 تاوهموهدننز و اصحرولک اهمیعج ردندنسنج هجرص هکر وند هروللب و هنسانعم یه وکو اکر ونل وا ریبعت نالوق |

 هدننز ویدههلیعص كم رولکی هم یعج رون د هنس هفطن كنا ويح تارا هلیعص كی” (اهلا) تاک روکت انهمو ۱

 ءاهم (ماهلا) نالا ةقیقر یا ءاهم ةقان لاق روند ۵ هقان نالوا هقفو و یروط یدوس هدننزو بارح (ءاهملا)ل

 د وا یا ءاهم ےدقلایف لاق ردیسل وا ق قجاق هفرطر بویملوا یرغوط هکر وند هکلیرک | نالوا هدق وا ضعب هدننز و

 ا ةرفشلا یهم لا ردهنسانعم e بودلقفو ینیزغا كغاج هدننز و یبن (یهلاا)  یئایلا #
 لاش ردهنسانعم یهم هدننزو لاعتفا ( ءاهتمالا ) و هلرمسک كن هزم ۸ ( هاهمالا  اهتف راذا یناشلا بابلانم

 هک (ءاهتسالا) رددآوصرب هدندروب یسهلسق سدع هدننز ورینم (یهماژ اهاهم ییعع اهاهتما و ةرفشلا یهما

 ۲ تورطا یف ف وفصلا نوقرخم یا ملا یف نوهقسب مه هنمو ردهنسانعم للا مزه و قرخ یییرواط كنعشد

 تآ ءاهقسا هرزوا یغیدنلوا رکذ هدیرعلا ناسل ردشلنا زاجما كن هد هداموب فلؤم هکربد حراش + مهلع ردقالف ۱

 هدنعام جرضسا اذا سرفلا یهقسا لاق ردهنسانعم كلا جارضسا یکرکس نالوا هدنرادتقا هدهع ك
 * مهمرکیو یعادلل نو بیج مه + وبشا ال عاش مان عاقرلا ن "یدع هک مالک یکیدلیا ءافتک ا كفلؤم سد * ىر ا نم

 هل رال وا روالدو رداېب تیاغب تعاجج نالوا هيلا راشم ییعی ردرصتقم ندنتبب + مهلاف نوهتسب و سیا دح

 ندراروب رم یانعم سپ رازلوا رداق هن رالتفو ذخا لرلنا هسکو بود | مزه و قرخ ینیرارواط كنعشد هدرلکنج
 ردندناوسن ءاعا هل راد دشت راب و یصفل رای( "یال و( هیما) #٭ ینایلا۴ رون دهرکسع هلیع كناب مورد راذوخ ام ا

 فاضم یعما ردیس هبناب كنەدلب یراکدىد نیقراف هکر دن وتاځ ماندوا ندا تنم لد دشت كناب و ىح كيم ( 9 | 1

 قلوادیعب ندهنسنر هدننز و یأر (ینلا) + یایلا + ەچ ن ونلا لصف چ ردشلوا رهتشم هلبا نیفرافابم بولوا |
 نوجا قلوا لیسعنام هنفارطا رداج دوخاب قحالاو تدعبیا ثلاثلا بابلایم این هنع و هان لاق ردهنسانعم

 هقرخ شزاق هدنفارطا ردا هرز وا روک ذم هجوو اهل هلعاذا ةمبخلل یونلا یّأن لاش ردهنسانعم قهزاق قرخ

 هنسهروچ رداچو هتدعبا اذاهنعهت انا لوقت ی دیعبهدنز و مارکا (Ci رکذیساکروندیأنیخد |
 هدننز و لاعتفا (ء تالار هتلعاذا یونلا تینا لوقتو اوئاهل لعاذا ةميللا یأنا لاق رد هنسانعم قمزاق قرخ

 یؤنلا تینا لوقت رد هنسانعم كلغا قرخ هنسیلا وح رداچ ودعبف هتدعبا یا یأتنافهن انا نوقتردهنسانمبقشت هایم ۱
 عض وم هدننز و امتنم( ىتنم اإلا ودعابتاذا هنع | انتلاق ردهنسانعمقعشلقا ربا هدننز و لعافت (یمانتلا هتلعاذا

 ( یونلا ) و هل رسک ك نون (ۍنلا)و هلیعض كنون (یؤنلا) و هلی وکس كن هزم ویصتفكنون (یآنلا) روند هدیعب
 رواکء انآ یعجهلوا شلزاق هنفازطا نوجا كم ریکو ص هن راج ارداچ و قجالا هکر وند هقرخ لوش هدننز و یده

 كنع و رلنوب هلنیت رسک ر ولک “یو هدننز و یلص ر واک ی ءون وهل وکس كنون وی صف كنه زمه ر وکی أنا و هدننز ورابآ
 تيأنف غل اوأن هنع توأن لوقت رد هنسانعم قل وادیعب هکردتغل هدناو هدننز و یأن (وأنلا) ۶یواولاوعردیعج

 ه٣ نونلا لصف زا



< ٩۳۲ F- 

  ۱"يلا زنا ذا لجرلاانم لاق ردهنسانعم كلتا ىنم لازا و هل قق و یا لوهجلا ىلعاذكل ىم لاقت ردهنسانعم قلوا
 ) )۱:1۱ه یهلا ردق انمو رولک ابانم یعج ردرودقم لجا هکر وند همول وا هدنزو هنغ (ةننمل الو هدننز و اصع

 ام هللاق رول واریبعت شهاوخ و كتسيا هکردهنسانعم وزرآ و دصق و ءردقب یا هلا انم ضارانا لوقت روند
 ثککرا روند ه وص نال وادیلوتهدام هدننزو هیمر(ةبنلا )و هدننز ویلا( یم ا )و هدننزو غ ( یم ا) دصق یا

 در هدش ز و لق رولک یم یعجج كنظفل نمو رونلوا ر وصتو ردقت ناویح ندنآ ردغعا ندنوص كنيشيدو

 ام هد هكمو ملا لزا اذا لجرلا یتما لا ردهنسانعم تاطا لازا یم هلرسک كنەزم (ءانمالاإ) یک درب وا

 هقان و اهل واانم یتا اذا جالا ینما لا ردهنسانعم قوق هانم لوق ىلع ردهنسانعم كلک هلحم یراکدید

 كلا ینم لازنا دوب هدنزو هلعفت (ةننقلا) ةنم تراص | اذا ةقانلا تنما لا ردهنسانعم قلوا ها |
 | هللعج یا ه و هابا هانم لاق ردهنسانعم قمردم وا 4 هنسنرب یهدآر و یم ا لزا اذا لجرلاینم لاقب رد هنسانعم
  | ۱جورخبلط اذا لج را یتا لاق یک لج ردهنمانعكم هتسیا نج ورخ یم ندیدنک مدآرب (ءانتسالا) هتنما
 (ینیم)ل ال ما یه ةمنع اهتربتخا ىا ةقانلا تینقسا لوقت ردهنسانعم كم هند بویلقوم ردیلکد ردیم هم هقان و يملا
 هقا را و ءانما خابذ ءامد هدر و نم لح رول وا فرصنم و فرصنم ربغ رواه رق ردن باا وکی دن نو لا

 مدآ نیما لی ربج هد روا نه لح هکر د ورم ندنراترضح ام هللا یضطر سابع نا و ردهیعست ثعاب یقیدنلوا |
 | یم هنارب ندیهلاهاکرد ینعی + نمت × همدآ ت رضح هدماکنه یرلکجهیلیا تقرافم ندنراترضح مالسلا امعلع
 حراش × یدل وا اسم هلن نم ندنسهدام یی و همنما هلکم د مردا یی یتنج جد مدآ ترضح هدک دید هلا زای و |

 هدنبرق 4 سط و ردیعمارخآعضومرب هدنس هکلوادحن نم و ردشلوا عقا و هلا یبرع ناسل هروب نم ۀلاکمارهاظ هکر د
eیتتما لا ردهنسانعم قمن وق هاروا دوخاب قمراو هرو نم لح مان انم هدننزو لاعتفا (مانتمالا»  

 ردذ وخ ام ندنسانعمر دقت هکر ددنسانعم قم واو كاد ی هنسذرب هدنز و لعفت( ییقلا) اهلزن وا ینم یا ادا 7 جا

 | كلئوس نالیو هدارا اذا "یثلا ین لاق ردنرابع ندر وصتو ربدقت هده و سفن ی هنسن ا

 [ ندنالیو أرق اذا باتکلا یی لاقي ردلعتسم هنسانعم قموقواو بذکاذا لجرا ی لاق ردلهعتسم هنسانعم
 | (فینمالا )و هل سسکو یعط كي( ةن هلتفا و هع خا اذا ثیدا نمت لا رد هنسان «مقدراقیچیدرقالهمز ود ۱

 ور وزرا

 i ر چک الثمرونلوا قالطاهمایا نالوا دنع ردقهمل وا رهاظ یتیدملوا بول وا لماح هرکصندکد کچ كنه
 ۱ هنشاب یتلا یتعی ین ةمنمو ردنرابع ندمایا ردق هجن را و هل وک نوا ندنوک یغیدشا هب هقان جک ش ثمال وا هبکم قم

 (ىملا) رولوا نیستم ىلج مدعو ىلج كن هقان هدنساضقنا رتدمو رد ردق ےک شنوا مهم لووخوب نریک |

 نیبتم ىلج مدعو یلج هکرونید ه هقان نال واهرجما ينم لانلوا رکذ زونههدننزو هنسحم (ةينم )و هدننزو نسج

 | ردهنسانعم باج او مازا قلق مزال همدآرب ییهنسنرب لوقیلع ردهنسانعم ةازاح هدننزو ةاهابم ( امار رد
 |هانام لاق ردهنسانعم قلق ارادمو هلطام اذا هانام لاقب ردهنسانع» كمردکشکو همزناوا هازاح اذا هانام لاق |
 ۱ ا طییدنزو یلح (یمت) بوکرا یف هبقام اذا ءانام لا ردهنسانعم كب هنسهسک | كيک ارو هاراد اذا | ۱
 یتراطهن وکر لوق ىلع كل وا هنوکرب هدننز و ةاصح قانلا و هدننزو اضع (انلا) یواولا # رددآ دلبر

 ءانم|یعجج ردشل وا بقاعتم نوح | تفخ ءاب هلناصفرون د نامنمو نا ونم هدنس هنتر ونل وا ریبعت نامطب هدیکرت هکر دیا
 فل ومهکر د ح راش + هلتیتمسکر وک یتمو هدننزو یتعرولک ۍنمو هل رسک كنو ویصف كنهزمه ر ولکی ماو رولک
 قلت التبم هلا هنر یدارب یک ینم هدننز و ونح (ونملا) یدلیا لیصفتو رکذ ځد هدنسهدامنم ینو

 هّوتف (ةونملا) هربتخا اذا هانم لاق رد هنسانعم كمهند بویلقو و هالتا اذا اونم هونع هانم لاقت ردهنسانعم

 یراد لوقت روند هنسوشرف ماعو هنجاع كنهنسئر هدننزو اصع نلا) ردهنسانعم هما و ی

 ةام م( تاما رد هدزنابز هدهلبا دمردیعارنص رب و رددآعضومر هدزاچ هدننز و ةانف(ةانمر) اهاذح یا هرادانم

 ثو د یا نام وه لاش روند هنابتلقو ثو د هلع كيم (ىناملا) روند هضرا هايس یعاربط هدننزو

 | قالطا یوامهرابهذمنندیا ادنقا کا ردیدآقیدنز ریتم وردیبقا عاشر یبحاص هقیقر راعشا(سوسولاینام)

 هکه تن یدیا تهاذ هنسل وا الظرف لعافو رو ربخ لعاف ردشملا روهظ هدندناح قرش هکر د حراش * 2

 |ءدنزو لعافت (یناقلا) + بذکت ةيوناما نا بخت دب نمیدنع لیلا مال کو ردشلنا تراش هد ویا ی



 و ٩۳۱ روس

 | تسففیا ثلاثلا بابلارم ایفمتبغم لوقت رد هتسانعم كوس زوسو ادام وال زاهاماهیف سیلام هیف لو ناوه و
 ۱ زسا اذا عدالا یعمت لا ردهنسانعم قع و بویشوک یمهلوقم نابت“ و نیشیم هدننز و لعفت ( “يلا

 | (وقملا]) #ىواولا# ةن رهیا ةبغام لجر لاه روند همدا جاوتفا نالوا هرز وا نظ ءوس هسان ماد (دیغالا»

 اددش اهعض راذا | وقم هما لیصفل اقم لاش ردهنسانعم كعاهلتدش یتسانا یسیر واب هود هلی وکس كفاق و ی كم
 هکءواقم وهوقم و وقمو هالج اذاهوحنو سلاو فیسلااقملا رد هنسانعمكم رب والج با ا

 كننایص هنص ىا كلام كن و اعم و كن وقم ول وقم هقما لوقت رد هنسانعم كلنا تنایص بونفاص ی هنسنر رد هلیعص كو٥

 ةغلاقمینانسا تیقملوقت ردتغل هدن او هدننز ووقم( قلا )یاب لا رد ردصعمساهواقهر وکه ناي كح راش* كلام

 هنسانعمقام روند هنن راکب لزوک هدننز و هرم (ةبقملا) كلام كتنايص هنص یاكلام كتيقم هقما لوقت وت وقء ىف

 لوق یلع رد هنسانعم قلا قلص القا دودهدنن ز و با غ( ءاکملا لو هلي وکس كف اکو ىصق كم( ىك ا ) #ى وا ول ا#
 یجشوق ونابوچ یژ کا هکر د هنسانعم كمر دت وا هلکم روف وا بودا هدنزرط یروب هلک لا كبشمیک هقلحیراقمرب

 هعباصابكبش وا هیف رفص اذا ءاکم و | وکم لج رلا اکم لا رونل وا ریبعت قلصص و قلصا جد اکا راردا یسهلوقم

 هنس هطرض كنعق هاد دوخاب لدعقم نالوا حوتفمو فوشکموب و ردلمتسم هنسانعم قمل هط رض و ین
 ناشواطو یکلتوکم وب ادلایفصاخ وا 2 ةحوتفم ةف وشکمیهو لا نوکیال و تخت اذا هتسا تکم لا ردص وصخ
 دو هدنزو اصع (اکلا) روند هدعتمو تسا هل رسک كيم (ةوكملا) روند هنا كشوحو یسهلوقم

 هدننزو راز (ءاکملا)رددآ لبجرب فرمشم هرزوا نام لبج و روند ها كشوحو یسهلوقمناش واط و یکلت
 لعفت (یکقلا) هلیصق كم رولک "یکاکم یعج ردا ریفص ایاد هکروند هشوق یراکدد یعینادل آنابوج

 ردهنسانعم قیناق ینیزوک هل راز د تآ و قرعلاب لتا اذا سرفلا یکم لا ردهنسانعم قفلصا بویلرت هدننز و
 تیکم اق ردهنسانعم قفلروسان ندلع ترک لا هدشنزو اصع کلا ) هیتبکرب هنیع كحاذا سرفل | یک لا

 ردیعتا كن هتشرف نالوا لکؤم هرز وا قازرا هللرسک كی( لب کیم لمعلا نم تلح اذا عبارلا بابلا نم اکم هدب

 لیاکیمو ردکعد هللادبع هروک هناي كحراش » ردتغل یخد نیئاکیم هلون یلدب مال و لاکیم هدنوب و مالسلا ةیلع

 هلن وکس كمالو یصق كيم (وللا) # یواولا  رددآ لبجرب هدناع رګ هدنزو هرم (هوکم) رددآ لجررپ

 یمدآرب هدننزو هلعفت (ةیلقلا) ادعوا ادیدش راس اذا اولم ریعبلاالم لاقت ندا هتلی تتلو ووو كم رو هلتدش |

 كشاعا و ه كعتم یاكييبح هلا كالم لوقت ردهنسانعم كم ردنک هج هلی هلکنآ هدب دم تدم بودا عتق هلا هنسفرب :

 هلاطا یا هرع هللاهالم لاق ردهنسانعم كلا راد روخر و دنمرچ هلا رع لوط یعدآرب یلاعتقحو الب وط هعم |

 راد روخرب و دنمرهم هلبا رع لوطهدننز و لعفت (یلقلا) ردهنسانعم تایحو شيع هدننز و یتع ( "لال ه هعتمو |
 یاعتقح یدو لب رم کک كنهرمش (ءالمالا] هنم متقسا یا هیلم و هر نالف ی لاق ردهنسانعم قلوا

 یتدمو ه هعتمو هلاطا یا هر هللاهالما لاقت ردهنسانعم قلق راد روخر و دنمهرمم هلتیفاع و رع لوط یتلوقرپ
 ااغ لب ادوار نقاشا ا كنو ود و تلطا اذا هبغق هلتیلما لوقت ردهنسانعقعاز وا هللاهما

 رظن ه هه دوخاب ندقمزاب هسک رخآرب و رب رقت مدار هکر د هنسانعم لالما و هدیقیف هلتعس و اذا ربعبلا تیلما لوقت

 لاش رد هنسانعم كالا رخ أت و لاما و تانا یا باتکلا تیلما لوقت ردنرابع ندقمزاب بلقلا رهظ نع بويعا
 لوقتروند هتدمرب ندنامزهدننزو هره ربخا و یالثتاکرح كرا (ةولمل الو (2واللا) هلهما یا ملاظال هللا یلما ]|

 ایلم هب ماقا لاش روند هب هدیدم تدم ندنامز هدننز و "ییغ € "یلدا ةهرب یا ةولمو رهدلانم تفا |

 هدننز و اصع OUD بوس دا یاراملانم یلم یضم لاش روند هل وط تعاس ندراهعو ايوه یا رهدلانم

 هکر ونل وا قالطا هنفرط یکیا كراہنو لیل لوق یلع هراهنو لیل رد هشت هکهلناصف (نا ولملا) رد هن سانعم ءار
 ليلا یا ناوللا فلتخاام هلعفاال لوقت ردندنسانعم ارعص هدننزواصع ردالم یدرفم ردنرابع ندنرارخا و ل وا

 اللا ءالمالا هلأس اذا ءالقسا لاق رد هنسانعمكمهتسیا یتسطا الما كمدآرب (ءالقسالا) امه افرط وا راهنلا و

 یک اصحرولک المیعچج هلوا ردنا ناعل بارساحاح بولوا ین تیاغپ هکروند هنابای لوچ لوش هدننز و ةانق

 هردقیایناثلابابلا نم اینم هلاهانم لاقب رد هنسانعم كلنا رب دقت هلینوکس كنون و یف كيم (ینملا) # یئایلا#

 هلا هنسفر و * یبتنا ردع رفتم ندنآ هلا هبعشررب هراس "یناعم ردعوضوم هنسانعم ردقت هدامو هکر د حراش

 ه هنسلر و ه ربتخا اذا هانم لاشه ردهنسانعم قمهنص بویلق و و هءالتا اذا ه هّلاهانم لاقب ردهنسانعم قلق التبم

 قفوم ههنسنر و ردشطنا رارکت ینو فلؤم + هب ىلا یا لوهحیلع اذکب یتم لا ردهنتسانعم قلوا التم



 ا رس
 ۱15 شاخ نهم اعم الا ق یضم لاقت رونل وا ریبعت كلشيا هتوا هکردهنسانعم كم هنسهنوا كنهنسنر |

 | مک تویلغیا قه هب هنس نالی روا ءاضمو تام اذا هلیبس نالف یضم لاق ردهانک ندکلوا لیبس وضموا

 اىي ىلع تيضم لوقت رد هنسانعم ذافنا كقلشيا و عطق اذا ء ءاضم ةبرضلایف فیسلا ىضم لات رد هنسانعم

 | (ءاضمالال ذفن یا دیلع وضع رما لاق روند هيا شلوا هدادرارق ها ذافنا (هیلع وضم هئزجا ادا
 | قلقارجاو مامتا ی هنسنر و هذفنا اذا هاضما لاق ردهنسانعم كمروک هوا بودلشیا دوب هلبرممک كنهزمه

 هدهنالواموسمو ردا یاو درک نانا هدنر ی ی یر لوقت و

 ردهنسانعم مدقت روند هکمع ورايا هدننزو ءاولغ (ءاوضلا) ردوا هلءسانعم یضع یالطا ءاضما

 قالطا هنالسرا و همق (یضالا) ردندنیعبات یشیافلا ءاضملاو ردیسهسنک كنعسق تآ هدنن زو ءاعم (ءاضلاو

 | لچرلا اطملاش رد هنسانعم كم روب هلتعرسبودبا دهج و دج كن هدننزو وطخ (وطلا)  یواولا## رونلوا
 بطرلا لک | اذا لجرلا اطم لا ردهنسانعم كم بورپ وق امرخ ندمقلاص و عرساو ریسلایف دج اذا اوطم
 یرازوک و اشدص بحاص اذا دز اطم لاق ردهنسانعم قلوا مدو رای هللا یمیص تسودو ةسابکلا نم

 بوکج ییا رددنسانعم تم و قماززا بوکچ ی هنسار و هبنیع هد لجراااطم لا E قجآ

 اهسکن اذا را اطم لاش ردهنسانعم كلیا عاجو ريسلا ىف مهبدم اذا موقلاب اطم لاق هنمو یک كمرک
lsلاطو دتما اذا هریغو راهنلا یطمت لا هنمو ردهنسانعم قعازوا بونوسو  | 

 | ردهنسانعم كم رک هدنزو اصع (اسلاو روند هغغازوا بولوسو هکعرک ردعا هدننزو ءاولغ (ءاوطلاو

 | لا رولک ءاطما یعجج هنسانعم رهظ روند 4 هقرا اطمو یطمت یتعع عبارلا بابلا نم اطم لج رلا یطم لاق

 | نایرو قرهناز وا بونوسو كر هنمرک هدننزو همنغ (تیطلاال روند هنمقلاس امرخ و اهرهظ یا ةبادلا اطم بکر
 | هد هاد جهل وا بوکر اقلطم هدعب هکر د حراش + زساه رولک یطعو رواک ایاطم یعج روند بوک با

 | اهلعح اذا ةبادلا یطتما لا ردهنسانعم كمن دا هیطم یهادر هدننزو لاعتفا (ءاطتمالا) یدنل وا لامعتسا |

 ۱ یصت كم ( ولما ) اهاطتما ىنعم ةبادلا ىطمأ لاقب زذه انعم ءاطتما هل رك كنز (ءاطمالا) ةیطم
 | امرخ و رارد,ادن یدمد هلکنا نیت آیات زرا هکر وند هند رج ام رخ قج هیلغاب یدمد نیک | هل رسکو

  مساهروک هتناكحر اش + هکهدننزو غ رولک یطمو رولکءاطما و هل رسک كم رولکهءاطم یعجج روند هنملاس
 | هر (ةوطلا) روند همدآ نوزوم ولیوب نوزواو ردیعما لوک ام غعص هنوکرب هدننزو یکرت (یطمالا) ردعج

 | لثم هلب رسك كي” ( وطم ا ) ةعأس یا ةوطم لبللا نم تضم لا ردهنسانعم تفوو تعاس هدننزو

 | روند هنسهلیئس كن ادغب رسصم و هبحاص یا هوطم وه لاق روا اب هو زا كمدآر و ردهنسانعم ریظن و |

 ۱ روت همراه قلوا لوق ىلع روندهامرخ هزانشلوا هلن وکس كنیع و یصتق كم (وعلا) # ی واولا#
 |( ءاعلا رز روند هفاکش و هغر نال وا هدنغاد ود تل كنهود و باطرالا هعرسسلا وا بطرلایاوعلا نما نوش

 | هنسنرپ هدنن زو لعفت (یعقلا) ت وص اذا ءاعم وعم رونسلا اعملاق ردهنسانعمقل وام كب كب یدک هدننز و بارغ

 | لا رده: انعم قلاب هنتفو روشو "رش سانلا نيبو ددعت اذا ءاقسلا ىعمت لا ردهنسانعم قمنازوا بووس

 ۱ هفسرغب ندنطب جافعا هدننز و اضر(ییلا) و هل رصق كملا و یصق كيم ( ىع ا) ۲ یابلا ۶ اشف اذا "رشلا یعمت

 ا اغ مه برعلا لوقتو رولکءاسا عجب رول وا تنوماضمب روندهدور هدیسراف روند

۱ 
 | هبنکشآ و قسرفبارب ز ردکعد رد رابحاص هافرو ماظن و لاح نسحبولوا هداخرو بصخ یتعب ءب مهلاح تنسح وا

O۱ یا رخ دن زر لار ورزا وا قبانفرفد تادجا وا مو هزاتورت دقدل وا  

 هن وک لوا ار زهلوا هدنسهاثم راوبد یرلقلا را یعد هل وا لصتم 4 یدنقا كسکو د ی کی کتسدءان هکروند هنسب دنقآ

 کز ردباقالطا یدا ولاءاعمارلیدنقآ نالواهرزوا 2ام دا ودارول وا هد ر وص را رج ایدنقآ

 | روند هرب قشمو نالوا هدنفلارا رارب ینأاق و كب هعطق یکیا نانغا و ریرابع ندرلیدنقآ قول وا قول وا

 | هزب رهزب رو هرابهراب (تیهافا ون دهمامط م الو لهس و قشموب (یعالا) روند هام رختکن سنج رب (رافلایعم)
 | یم ( یم ردن وچ ا هغلابم دوخای فوصوم تاو هنسانعم همدم دم روند 4 هنسن نالوا ندنناش قلوا

 ۳ رونسلا اغم لاق ردهئسانعم قلوام یدک هدننز وبا رع ولا هم نيغ (ءاغمل ار 9۶ یواول او ردعضومر هدنز و

 | روند هکلکشوکو هغلقشم و نال واهدنشیم و هدنوک هلبن وکس كنيغ ویصق كم( یا + ی ابل اح اصاذا ءاغموغع

 (یغلا اذهام لوقت روند دکل فص و هلا دماحم یتیدلوا فصتم یهسک رب هلرهجو قیقح و دجاب لزهو

bi هک و را نام اه اد ی یا E 



 زقب ٩۲۵ >

 یا لاق رديه ردصم ندناب اما هدننزو مرکم ( یسملا ) حبصا دض دز یسا لاقن ردهتسانعم قلاق
 و هک روند هغ شخا ردعما نانی دوام ءاتفا هليو یرمنک ك (یسا) 7 دص یس و ءاسما

 هتبنا لاق هنمو ردیلباقم هحویصا روند هتفو یقبدناح ماشحا هدنزو هفتا (تیسمالا) ردعا ندحابصا

 اا هکر دیفج كنم ناسم هش کیه (تاناپسلا)ل هاسلادنع نا یا هاو
 همدار هدننزو هلعفت (فیسقلا ) رولوا لمعتسم یرهلوا یرظ ام اد وب و تاناب ریغم یا تانایسءاج لاق ردیرغصم

 نوسلیا رخ یکماشخا یلاعت قح ییعبریناب هللا اسم دوخاب دا هدلاح هل كداب هن ماشخا وب ینعی تیسما فک

 | كنهن رب هدننز و لاعتفا (ءاستمالا ال ریمناب هللا اسم وا تیسما فیک هل تلق یا هتیسم لوقت ردهنسانعم كعد

 كنيس و یصف كيم (ىسملا) # ینابلا ٭ هک ذخا اذا هدنعام یسنما لاقن ردهنسانعم قلآ ب وریص ندر یتسهلج
 ةقانلا یسم لا ردهنسانعم كلک اب ندىنم هناکی نجر كخغارسقای كن هقان هکر دتغل هدنظفل وسم هلن وکس

 را یسم لاق ردهنسانعم ققلنوز یراوط یکلیسا كناوهو اهجر قن اذا یناثلا بابلا نم ایسم سرفلا و

 | قمهغص هلبالا ینهنسن رب و 4 قفر اذا ریسلا یسم لات ردهنسانعم كمك بو روب هحای هحایو هلزه اذا لاما
 یک قمهربص ت ندنق ردهنسانعم قم راق بورص یی هنسن رب و هديب هح اذا ؛یشلا یسم لاق ردهنسانعم

 هلوا رثا اغصاو تافتلا هندن و حص كدرف رب هکروند همدآ درقم لوش ( یسام اال هلتسا اذا هاسم لاق

 لاق ردهنسانعم قمەصوص هدننزو لاعتفا (ءاستمالا) دحا ةظعوم ىلا تفتلیال ناک اذا سام لجر لاقت
 هچراپ بولیسک دنن دن هنسفر هدننزو لعافت (یساقلا) و هدننزو لعفت (یسقلا) شطع اذا لج رلا یستما

 مهتاصا لا ردقو ید رفم رد هنسانعمیها ود یسامت و عطقت اذا یمام و "یثلا یسع لاق ردهنسانعم قل وا هچراب

 هلا همنطاطسق هکر د حراش * ردیدآ هدلب رب هد هدنطنطسق رب هدننزو اصیصخ (انیسم و یهاودلا یا یساقا |

 هدنساصقا دیفس رګ رد هلذیفحت هک هنیسم نالوا روهشم نکل رولوا هدنفرط یلیا مور هکردهدنش هن ردا
 كن هم نیش و یصق كی (یشلا) ٭ ینابلا # هل وا شل وا رهشرب ځد هدا ر وا هدعسا و هدفاس کر د راج رد هرب زج ر
 لاق ردهنسانعم قلاغوچ یسهیشام كمدآرب و رم اذا ابشم یشع لجرلایثم لا ردهنسانعم كع رو هلی وکس |

 لجرلا یشم لاق ردهنسانعم كقک هلوب یضوطو قتلوب لوب یضوطو هتیشام ترک اذا نالف یشم
 هشی رو و هکع رو ردعسا هل رسک كم (فیشلا) هل نودتهت یا هک ه«نوشعارون ال یلاعت هلوق هنمو یدتها اذا 0
 لاق رد هنسانعم كعرو ید و هدننزو هلعفت (ةیشقلا» ةنسح ةيشم یثم لاق رول وا عو هان و روند

 دز یثما لا رد هنسانعم قلوا قوچ یسهیشام كمدآ رب هل رسک كنهزمه (ءاشمالا) ماذا لجرلا یم

 موقلا یثما لا ردهنسانعم قلوا ناوارف یراشود یرالود كنم رادیشام كمدآرب تلذک هتیشام تک اذا

 ایشم د ز یثم لاق هنسانعم كعرو ردردصم ندیئال هل سک كنات (ءاشقلا) مهتيشام دال وا تژنک اذا

 یثام هلیط كم (ةاشلا) مامن ىا ءاشموه لاق رونلوا قالطا هب ىعوق هدننزو دادش (ءاشلاا) رم اذا ءاشمتو

 قالطا هنع یکو نویقو هود (ةيشاملا ) ةاشو یا ةاشم مه لاق روند هن یعاسو زاغ ردیعج كنس هلک

 راسو هنوناخ نالوا رشک یدالوا هیشام و منغلاولبالا یهو ةربثک ةيشام هل لاق رولک یشاوم عج رونلوا |

 رثکی دال وا كناوبح اب كنونأخ ر هدننزو ءاضم (ءاشلا) دلولا ةرثک یاةیشام ةأرما لاق روند هناویح

 یسهیشام كمدآ رب هدننزو لاعتفا (ءاشنمالا) اهدالوا تژثک اذا ءاشم ةأرلا تشم لاق ردهنسانعم قوا
 ودع( وشمل الو هدننزو وشح (وشملا)# یوا ولا 4۴ یشما اذاموقلا یشتما لاق ردهنسانعقلوا دال والارثک
 برش لاق یک یکمانسو دنوار روند هب وراد لهسم هدننزوءاعم (ءاشلا# و هدنز و یتغ (یشلا)لو هدننز و

 یشقسا لاق رد هنسانعم كلا لامعتسا اود لهسم (ءاشعسالا) الهسم ءا ود یا ءاشم و ایشم و اوشمواوشم

 ءاودلاءاشما لاقب رد هنسانعم كمردروس یرو وراد لهسم هل رسک كنهزمه (ءاشمالا) یشلا برشاذا لجرا

 لجرلا یثمالاقب رد هنسانعم كمر وسهر و كمدآ شم لهسمو ردندن و قالطااشع ه الخ تس هنطب قلطا اذا

 (اوصملا )غی واولا## ردناب رب هړبش اکا لوق ىلع رون د هج واهندنا و ربسهدنن ز واصع (اشملا) ۰ زا ودیحنرا ادا

 ملال یا ءاوصم ةأرما لاش روند هتروع زسیلچو زىنتا یراقلپ واو روند هدعقمو رد هدننزو ءارعص

 داض (یضملا) 8 ینایلا# هنسانعم هریغص *هروراق روند ه هشيش كچ وکه دننزو همام (ةياصملا]) اهیذسف ىلع

 كنامز ردیفدا رم نتشذک هدنتښ راف کرد هنسانعم كمك بوک هدننزو وم” (َقضلا)و هدننزو قع هلا هم

 هدننزو وم“ وضمو هدننزو ءام ءاضمو الخ اذا اوضمو ابضم یضع “یشلا یضم لاق یکی فار

 * ثل *  ) ۱۱۷(



AYA 2سوگ  

 ) "یرلا# كشاذا هيف یزما لاش رد هنسانعم كليا ددرت و كش هد هنسن رو هح رسا اذا ءاربما لا رد هن :دنانعم |

 هلقمعص نس هغ یدوس هلغم اق زیرو هکروند هب هات لوش لوق یلع روند هب هقان ولدوس كم هدننزو " غ

 لوش هدننز و نس( یرمملا ل بلایا دب ىلع یرلاب ردت یهف اهلدل والوا نبالاةزب یغ یا "یرم ةقانلاَم هلوا ر واک

 | تسرد و تسار هدنل و وهلوا زمرویلاصهمشط بودا عج و بذج هنجر هللا یتسینم لروغوب هکر ونده هقان

 [ هعزانمو هلداح هدنز و لادج (ءارلا)ل و هدننز و ةاهابم (اراملا ) مقتسم یا رع مما لا روش د هشیا نال وا

 لاق ردهنسانعم كلا ددرت و كش هدننز و لعافت ( یراقلا) هلداحاذا ءا رم و ةارامم هارام لاقت ردهنسانعم كلمنا

 یک اص ےس یدو روند هنشوق یلترغب راومه و زود ود یرلیوت هلا هددشم یان (ت راما ) ك شاذا دیف ۳3

 هب یتا زوب مای زدب ودو قآ یرای وت ( یرالا) ها ءاضس نیا هی رام ة اما لات روده ه وبح نالوا قا 7 ا

 یللف یغیدنت وط هنلب كمدآ نکحوص ندوبفو روند هي احو دیک كوك نت و روند هب رام هثسیشید روند

 |( رما) روند هو شع رب بویکیا ردق هنفرط جو و روند هنسبجوآ كنشوق قلترفب و روند هلاقشپ
 | یشیدهدماوع ناسلرهاظروندهکنانالوایسیغازوب ولی وز ود وقآهدننزو هبحاص (ةي رامالو هدننز و هنسح
۱ 
 [ رد اشنمكنلثم + ةب رامیطرشولوهذخ + هکردنوتاخرب لاظتشدوخاب مت را تن 4 راموردندن و یریبعت 4 رام هنویق

 ۱ قرف دو راند زوکنآ ا هلغلوا e Î ر و با

 | اره تا بول دیک نخ نوا هاکلبا !دها ه یظعم کى وکلوا هلا ات هنسف ا

 1 | هدننض قدبوشت و ارغا دنص وصخ یلاصحا و زارحا لاح او بیع رت هب هنس رب دعر نم یدلبا قیلعت هرڪا ۱

 | رکا ها لیصحت و ذخا ینآ ن ب هل وا دلتا اتم هلب ام فرح ءاب هدنیبکرت ه رام یطرم یدا وا لثتم رود نم مالک ۱

 ۱ ردهدلب رب هدن راید سلدناهدننز و دنع (ة ملا ردکع د هده سرد ااضتقاكمع رو یجدیییرا هب وک كن 4 رام هدنلباقم

 ا دوس هدنآ ویح هل عف كعم (اارلاو رددآ4 رف رب هدنسارآ هرمصب هلا طسا ووردذآ عضومر :هدهرو نمرابد هتو

 | قوطو كمز هدنزو لعفت ( ی لاو یر < یتغاردندرفم "یرم رولکن دراناد ونس ه هم هکر وند هنن رارمط
 | هکر د هنسسانعم تلیضف هدننز و دنت هلا هع ئاز (دیزلا و # یواولا ‡ ن زاذا هب یرع ل لاق رد هنسانعم

 او یو تمهل یعبدل وا زاتعو صصص كرمدآ ضعب یم هص الخ ردناح ر ار ندا قق و ا

 یال: لعف ندنو هکر د د حراش % صف یا هب نم نالف ىلع هل لاق یک ت عاش * و تحاع“ و

 | لجرلایزم لاق ردهتسانعم كلنا رک هلن وکس كاز ویصق كم( یزلا) Be قاتلا Ee رد هتسانعم ه نع(تی زالا)

 در ابج یا اوت اصعلا کا لا ردبد رقم یزام روند هب هر ابج هدننز و ةاصف 62 ازلا و ریکتاذا ای نم یزع |

 دن وهل عفت ( ةيرقلا) فی رطی "یزعلجر لاق روند همدآ ما ی زظ مانزاو "یغ((یزلا) |

 ۱ نالوا فرطرب و هغرال :)تباوسک راک ندا (یزاغلا» و ( یزالا) هجحدماذا ما نم لاق رد ةنسانعم كابا ا

 : ۱ هنا ورح هاب  یوصهدننزو وسخ( وسلا pe یواولا# ادیعب افل احیا اب زام واب ۱ زام ع نالفدعق لوقت ون دهمدآ

 1 | توسم و یو یاس ها ى ین نچ یوق ونس ینلا هنجرف یحاص هلفع | تاکرا هناکی

 ۱ نرحاذا رابط اسم لاقت ردهنسانعم كلا قلتیج ريخ كشاو هتیقف اهئایحیف كدب تلخدا اذا اوسم ةقانلا ىلع
 ۱ دص وه وءاسم هتننا لوقتردنرابع ندتف و ردو هب رغم عال ندرهظ کروند هنو ماشحا هدننز و ءایم (ءاسلا)

 قره وا تیک ره یعل دفاض الاب هاف حایصو ءاسم حایص یا لاش و رک دیساع شما ءاتسم دتننآ لوعتو حابصلا

 هدهرد یر رح هکر بد ریقح جم * ردوا چد ا حایص هلدفاضا وردندنلسقموب مدو نحب صح یفاوعقووو

 | هدنخابص كماشخا هلغلوا هدنکبس ءاسم حابصین انناب هروک هلّوا لوق ار ز ردرا و قرف هدنرانبب هکو لاح
 ره و حابصر ھ هل وا هدنکبسءاسلا و حابصلایف یاب هروک هب یا و روا وا كعد روک هدنمد حابص نام ی عا

 سشع دا تكلا دع بوتل وا فذح هقطام وا و یدا هام و اعابص اندنأب اا كنو ردکعد رولک ماشخا

 هل ژاسمال قلا وام وشرق ه هسک لوا هدک د لیا ماشو ریطت ند هکر رابرعو + یهتنا دلوی بم هرزوا خت یک

 | لی وورش هلماشخا راب ع ارب ز ردهدنرر دقت ةللاءاسم وح رو هللا واسم انل هاب رایصت و عفر كنب رتدلک ءاسم رار د

 | هماشخا و قلماشخا هلب رسک كنءزمش (ءاسمالا) رردا ه انکن د ر ورس و ريخ هلحابص هکهت رار دا هبانکندردک و

 ( قاق )



٩۲۷ Fe-ی  

 لاق ردهنسانعم كمحا قوج یدوسو "نسا اذا لجرلا یدما لاقت ردهنسانعم قلاحوق بولو شاب مدآ رب

 | لوقت رددتسانمن قمازوا یادیم تورو تلهم هدننض هت ر دمدآر و نا يرد
 :(هادمهل تیلما یا هتندام لوقترد هنسانعم كمر و تلهم یخ دوبهدننز و ةاهابم (ةادامملا) هل تیلما یا هتدما
 ۱ تبا هلن سمک ك م ( ءادیلا) رونل وا قالطا هیداورب هدننزو یف (یدمنا رز رددا عضومرپ هدننز و هاج”

 | هواذع یا ءراد ءاذیم یراد ءادیم لوچ روش د,دننضوشرقو هجا كنهنسن و قد وا رکورد
 |نیلاتسر معنوی (یذلا)و هدننزو"ییغ 6 "یذلا) و هلبن وکس كنه لاذ و یصفكيم (یذملا) + ینابلا ۶ ۱

 | وهو یذلا و یذلا و یذلا نم ج رخ لوقترونبد هزغج وص هج و وق ندیاروهظ هدنسانآ لیبقتو هبعالم هللا اس ۱
 .(دیذلا) رون ده وصناقآ ندنسهلول ضوح هلبن وکسثالاذ و ىح كي” یذم و لبقتلا و ةبع الملا دنع كنم جب رام ۱
 , روند هدنیآ (هرذم) و یدیا روش وامازدزاو مت لکتا وو زمرهاش کر دقلم هډلاود ماش ۹

| 

 | ةأرملا ىا ةيذملاو ةيذملاف رظن لاقت هل سكك ي” ر ولك ءاذمو رولکتایذم یعجج هدننز و هرمت روند د هذه |

 هلها ىلع داق اذا لجرلا یذما لاق ردهنسانعم كلا كن وز هنفرط یلایع هسکر هدنن ز و ءاضما نمال) |

 هغالتوا یآو هج مین دازاذا هارش یذما لاق ردهنسانعم كلا هقفون و یروط هلقناةوصقوج هارشو |

 ردهنسانعم قم هن رزوا بودشوکی نکنید كنآ و یعر هلسرا اذا سرفلا یذما لاقب ردهنسانعم كمرویلاص |

 یآ هدرانوب هدننزو هلعفت ( ةيذقلا) و هلبنوکس كلاذ و یصق كم (یذلا) هکرتا یا كسرف نانعب ذما لوقت
 هاسک (ءاذلا) عزز هاسرا اذا ةي ءاذمو ایذم هیذع سرفلا یذم لاق رد هنسانعم كمروبلاص ها ۱
 بولکه وهش نیفرط هلببس لوا هکر د هنسانعم كمردتا هبعالم هل رب یرب بوروتکهر ر یاسنو لاحر هدننز و ۱
 لاق ردهانعمو جد ةاذام ردردصم ندهلعافموب و ردهنسانعم كلتا كلکن وب دوخاب ردا روهظ یرلیذم |

 ءاعک هداروب ةئايدلا وهوا.اضمب مهضعب بعالی مهکرتو ءاسنلاو لاجرلا مجج اذا ةاذاعو ءاذم نالف یذام |

 هیلع و ءاح لا روند هحالس نالوا ندزوم اقلطمو هنسانعم لسع روند هلاب ( یذالا ردطلغ یه ۱

 مالمو ةلهس یا ةيذامرج لا روند هرج یلمجا ینعب نالوا راو ( ةي داملا) ددح نم حالسیا یذام |

 یدرفمروند هن رار وص هلبصف وی رسک كالاذ (تانایذاملا) رون د هننال وا ض ای دوخاب هيل واد رس هکر ون د ههرز

 ل رابالود یراقدراوص هاب وخای رون د هنجو هر اچ شع هدن رايق ولف رط یکیا كن رایدنقآ وص لوق یلع رد هنایذام |

 هنشاطقامتچ یا رب و قآ سنجر هلینوکس كنارو ىح كو٣ (ورملا) # یواولا # روندهننالوا تبان هدنراهروب

 یدرفم روند هشاط نیتمو كب تیاغبلوف ىلع راررد وا هنب راقامتچ كقت یژنکا رد راکدد یشاط كنرف هکروند |

 هدنادرفم ردیدآ ر جش رب ورمو ةرامعا بلصاوا رانلایروت ةقاّب ضب ةراچیه و ورم ام ضرا لاقب ردهورم |

 روحاممم هدقدنل وارک ذ قلطم ردموسم هرزوا قوا هدنلازم سنج مسا رونلوا قالطا هنیحایر عاونا ورم |

 یوم و روند "یورمهدنتبسن ردبدآ هدلبرب هدنسهکلوا سراف ورم و رد راکدد یزو رایهج وق هکرول وادا رم ۱

 رب اس هلیعسف ناسنا هکر د حراش * ردهرز وا سابفربغ هک هلیسهدای ز هم یاز روند یزورمو هدننزو"ییع روند |

 هدنتبسن ءایشا یسهلوتم بول و هلباز روند یز ورم هدنتبسف كناسنا رایدلیا باکترا نوجا قرف ین كنهنسذ |

 یرلکدد ورم رد ردارب ثالیج یرلکدید افص هکرددآ لبج رب هدهمرکم کم هدنز و هر (قورلا) رون دیور

 یعجج رون د هض را قالبج و ریق هدننزو ةاحوح (ةارورمل ال رددآ لجررب هدننز ونالس (نا ورم رداعسمهلشاط |

 ثمر ودوس هدننزو یرج (یرلا) ردیعما كضرار صوصخ ةارو مو رواکیرا مور واک تایر و مو یر ورم |

 ییهنسفریو زدن اهعرض حصاذایناثلابابلانمای رم ةقانلا یر لاقب رد هنسانعم قم هغص ینسهغ كن هقان نوجا |

 یم لاق رد هن سانعم كلتا راکناینقح كمدآرب و هجرس ا اذا *یشلا یره لاق ردهنسانعم قمت راقیچ هجراخ |

 دوخ اب برق ییا رباب یلارب كنم تآو هب رضاذا طوس ةئامانالفیرملا رد هنسانعم قمر واو هدحجاذا هقح |

 ردکمردشروس بوزاق یر هب رب بوروط هرز وا غیا چ وادا رم هکردهنسانعم كم ردشروسیرب هدنلکش قسغآ |

 علظوا مک نم هلجر وا هدیب اهرم و ضرالا حم لعجاذا سرفلا یر لاقت راردا هدننقو وص و مع یژکا |
 اهنبل رد یا ترماف ةقانلا ی رم لاقت ردهنسانعم كما راردا دوس هقان ناناغص یسم هل رسک كنهزمش (ءارعالا) |

 ةقانلا ةي رم تذخا لوقت روند هدوس یکیدلیا راردا هلفنافص یم هم كندقانهلب مسکو  یعض كم (ةي رم ا) |

 "كشالب یا ةيرمالب ةيرف هذه لاق ردهنسانعم ههبش و كش هلیع و یرسک كيم ةي رمو یرلاب اهنم بلحام یا
 ق راقیچندنرب ۵ هنسنرب یجدوب هدننز و لاعتفا (ءازمالا) لدج یا ةي رم هبفام لا ردهنسانعم عازنو لدج و
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 ردهنسانعم انعم قلوا ددع زوب هنسلرپ هلن رسک كن زم (ءامالا ) رونل وا لامعتسا قرهبل وا عبا هتواقوص وم اباو

 ئام تمم اذا مولا یاب لوقت NE كما غالبا هددع زو یهنسنر و 0 اوراص اذا مولا یأما لاق

 هدننزو ةاشام (عاءاملا ) یدا نووأم یلصا روند هتعاجج شمل وا غلاب هرفن زوپ هدننزو نوا (نوتما)

 ٩ اولا فلا ىلع ىا ةفلاؤم هطراش لاقماک ةأم یلعیا اءاع هطراشلاق رد هنسانعم كلا هلماعم هرز واددعزوب
 توطم ىف ةغلاوتم ضرالاق توتم لوقت ردهنسانعم كم رو هلتعرس كب هلبنوکس كنان و یصق كيم (وتلا)

 بونازوا یاب هدنزو لعفت ( تقلا ) هتددم اذا لبا توتم لوقت ردهنسانعم كمردنوس بوکج ین هنسنرب و
 نیکر چ و دب هلیرسک كنه زم ( ءاتمالا ) بلصلا دم اذاشوقلا عزت فیت لا ردهنسانعم كمگچ لکم رک
 كمدآ رب و ةصبگ ةيشم یشم اذا لج را یتما لا ردکع روب لر هن رک بوچآ ینرالوق دارم هکر دهنسانعم كم روب

 نب یلع ندننثدحم ( یتامنا ل زک و هقزر "دتما اذا لجرلا یتما لا ردهنسانعم قلوا دتع و رثک یشاعمو قزر

 هدننز ووتم (یتلا )۷ ینابلا# رد روک ذم هد هنیلفورح هلب رصق كفلا و یصف كيم (یتم)لردیسهبنکن ج رادبع
 هدننزو ومص (وصما) ۶ یواولا 9 هئوتم یف ةفل یناشلا بابلانم اسم هتیتم لوقت یدنلوارکذ هکر دتغل هدنآ و

 ل والا بابل | نما وحهاسم و هو هاح لاق ردن رابع ندکنادمدبان نوت نوش هکر د هنسانعم كما هلاز ایر ثا كن هنسن رب
 قلبهایس نالوا رم هدنزوب لروح و ها بهذاذا *یشلااح لاقنزول وا مزالهدانعمو و مر بهذا اذا ثلاثلاو
 کل رنک نمد دشم میم و كن همه اجالا ال ردمالسلا هیلع لیربج ةه حو وج را هکرونل وا قالطا هنتر وص

 هربخا ٤ هغص و ردنسانعم قل وا دوان و وح ەنسلرهدننز و لاعتفا ( ءاهمالا ) و هدننزو لاعفنایدبا ءا !یبصا

 طق هکرونل وا قالطا هرومغل هدنز و هرم (ةوحم ال هرئا بهذ اذا یاو *یشلا یحما لا ردلامعتسالا لیلق

 ه هینامز تعاسو روند هس ومان وراعو بدا وصت ةرطمیا ةوحم ضرالا تباصا لا ردا و و هلازا یسوب و
 حراش * رودلا یا ةوحم تپه لاق ردیلپ یطاب هکردیعما روید حر قرهلوا هفرعم زسمال هوحمو رونل وا قالطا

 ترضح ءاعما (یالا) ردیدآ عضومرب هوجو ردا هلازا و وج یاح ارز ردرسغم هللا لام مر هدساسا هکر د

 دیدن و وح ندناهج یتلالض و رفکرات ۲ هلبراتابآ تلاسر تاذ هناشنع یراب ترضح رب ز مالسلاهیلع ردندهب وبن

 هکروند هنسهلوقم زو هر وام لوش هدنزو بارح ( ةاعملا ]ردهم ثعاب یرقدل وا وع هلس و ردشلیا

 هدنآوو هدنزو وج ( ىح ا ) 3 ینایلا 3 رونل وا ریبعتیسهر واج یکلیس هکرونل واور هنسن هیبشاک | و ینم هلکنآ

 هدننزو عدس( وصال و هدننز و "یمرم( "یصصما إل هاحت ىفةغل نیروب زلا نیبابلانم ابحت هیح هاح لاقن ردتغل
 بانتجا ندهنسن ر هدنز و لعفت هلا ه2 یاخ ( یضعتلا لو ینایلا 4۶ روند هب هنسن شل وا د وان و وح ردل وعفم ےسا

 لوقت ردهنسانع كلتا داربا هناهمو رذع و تجرح و تآربتیا هنم تیخ لوقت ردهنسانعم كلا یربت بودا
 كحراش + هننخ* یا مظعلا تا زز بود هناتمم قدر ام تو زوص ابا نیکک و تن زرذیم) یا هبلا تخم
 كلیا راذتعا دوب هلیرسک كن هزمه ( ءاحمالا ) یدنلوا بلق هاب هربخا یاخ یدا ج یلصا هروک هنناب

 ېرږاکد داخ ردن الاحر دند آ هبصق رب هدنع رګ لحاس هدننز واصع (اه) ترذتعا یاهبلا تبحا لوقت رد هنسانعم

 اهن را ند میاد فالتو و یرب ندهدامربیمدآرب هدننز و هلعفت 6 ةيخملا و ردیعقوم راحت هکردهدلب

 هلبرمسک كيم (ءادبلا و هدننزو هفغ 6 ةیدلا ال و هدننز و یتف ( یدلا )+ ايلا # هنع هتیصقا اذا مالانع

 هاهتنم یارصبلا یدم یتموه لوقت و اهتاغ یا اما دیمو اهتیدم و ةایا یدم غلب لاق ردهنسانعم ماجا و تیاغ
 هلا رصبلا دم هدنسهدام ددم فلم هکر د ح راش * رصبلا دم لقتالو رونل وا ریبعت هللا یمربا زوک هدزءاسل ندنون

 هنسانعم هفاسم یسهدام یدمو ردکر ک قلوا هح وج رم تغل یزا وج نکل ردضقانماک | یمن هداروب هلکلتا ریبعت

 ( ةیدملا ) هنسانعع ضم صر وند هوصو نالوا هدنزوب وصیدمو یدل وا لمعتسمهدناغ هدعب بول وا عوض وم
 هن رغب كابو هل رمصق كفلاو یم و یرسک كی” رولکیدم یعجهنسانعم هرفش روند هغاچ هلال تاکرح كم
 هلږسانم و روند هن هنن ولنادیم كبو قارا كب هدننز و رچا < یدمالا  اهدبکیا سوقلا ةيدم لاق روند
 علا یف ةياغ مهدمبا یا برعلا یدما نالف لاقن روثل وا قالطا همدآ نالوا هدهج ردتیاف هدنعفرو ردق و ترع
 رادرم نالیکربا بوق آ ندنغایا ضوح و روند هضوح شمافل وا بصف شاط هنفارطا هدننزو "غ ("یدلاژ

 ( یدملا ) هل وا راقآ وص هلضف ندی وق نال وا هدنتعاک اهکروند هلودج وهقرآ كچ وک ل وشو روند ه وص لابا و
 كکجل وا یرلکدید دمو و رددآ كچل وا هل وکر نت هنن راراید رصمو ماش هدننزو یده هلع نيم

 هریک كنءزمه ( ءادمالا ) رذکچل لا رسول [تاوکم شب نوآ هریک هاب كحراش » ر واک« ادما یعج رد ریغ

 ( مدار )



 هدننزو ةاهابم (ةاهاللا {J اه واهز یا گام ءاه) لاق ردهنسانعم رادعم هکر دبف دارو هدننزو ءاهز (ء اهللا )

 هب هنسذ ر و دع زاب اذا هاه ال لاق رد شست هم هعزانمو هب راق اذا هاه ال لاق ر دهن سانعم قعشلقی هب هنسأ رب
 أ

 یهال لاق رد هاف كڳ هّنتقو ناسک, لد ەم موصعم و هایاد اذا هاه ال لاق ردهنسانعم قماح توراو

 ی مه بلای 0 | هکر دیهج كنسهلک یهال (نوهاللا ) هنم انداذا ماطقل | مالغلا

 تلفع ووهس دوخاب نایسذ هکلب تاؤ ا دصف نعیهانت کو دج 7 دام ردعفا و ہدنش دح همه :اطع اقفسشرلا

 2۳ یرلن 1 یلاعت قح دسر نا شما بوت بسک الصا دوخاب رد رانابلشیا هلی ر ات یا نحو وخاب

 | رديعسا عض ومر هدماس قشمد تاب هلیصف ال (ایهل» رایدلیا دعوو هدعایسم ه یوفطصم قاعر هدنن اب كمالا

 | رونلتفص را هب وب نت هلکنآ رولوا ضاب كب هکر ديما هنسلرپ هات رادقم داو هدنن ز و ءاسک (( هاب لاو ییایلا

  ندنس رد هکر دیعما قلاب سنج ءایلو یدنلوا رکد د هدناب ه زره ۵ ردص وصخ هزاح هرو هنا كحراش

 ۱ دص را نالوا دعب ندوص 7 هدننزو دادش ( ءایللا ) روند دص را نالوا دعب نداونع وارولپ ژوذ ناقاق القا

 ناي هرات ما یول رد" !یداور هکهب رسک كمال ( هيل ل یدلپا و کجا تا ار وصم» یرهوج روند

 ۳ اولا و یک ملا لصف روح یدنل وارکذ هدنسهداملبا ردنعم | كس قم ٹی هک رنک همه الا )ید وا

 نرو ین زر قوت لاسو هغوقو مولول لینوکس كنم زمو ىح كيم (وآلا)

 ]نسب لس یا عسنیل هتددم اذا لوالا بابلا نم او أم ولدلا وءاقسلا ت وأم لوقت رد هنساتعم

 اذا مس یا ی لاق رد هتسانعم قلاب هنتفو روشو و مش سانلانیب و عمدا یا یآعف ءاتسلا توأع لوقت ردع واطم

 رس EG ءاولا)رولکو امیعجروندهضراقرب زالو ین اهدنز وهرم (توأملا) اشف

 ایا ءا والا هتاصا لاقت رد زسانعم تنم و رب هدننز وءا وال (ءاوألا) حاص ادا ءاوموع رونسلا ىأم لاقت

 | قت كر هدنص وصخ هنسنرب هدننزو ین (یأملا )+ یئابلا # رددآ عض ومر هليس هين هشت (نب وأما وذإلةدشلا |
 دوخاب كمنلکح جاغآو قم و غلاب اذا ثلاثلا بالا نم ام هيف یأم لاق ردهنتسانعم كل اصقتاو هغلابمو
 یأم لاقى رد هنسانعم كلنا داسفیاقلا هنن سان و قرواوا علط اذا رها ام لاق ردهنسانعم 2

 لاق رولا نیز و کو دهم نام افلام | غالب ار زاوا لا هسیدنک قمار هسکزو دسفا اذا مت |
 روت د هتعاج شلوا رفن زون مامت هلیسهدایز كمدآ رب هدنز و نویفرع نو الا دش ياد ما یاس |

 لاق ردتغل هده واو ردهنسانعم قلالوب هلکلردنوس بولیکج یس هلوقم یرد و مول وط هدننزو لعفت (یآقلا)
 نالوا سای دو ةمام یا ةءام اما لاق روند هتروع یحتوق هدننز و هعام (ةءاملا) دتما و عسوتاداءاقسلا یا ا

 هدیسراف ردیعما لددع زوب هلیصق تكنهزمه و یرسک كيم ( الا رولوا بولقم سپ هدننز و ةاعم ردقلوا ةّأم |
 یظفل هام هدنو و هلا ئام لجرپ تزرع لوقت رولوا عفاو تفص هیازخا هک نکیا مسا هناذیف ردیف دارمدص |

 هکر ولکن وئم و رولکتأم یعج كنظفل هنامو ردقل وا عوفرم نالوا سابق هلغلوا هلدلباب فص و نکل ردرورح |
 راکنا یریخا عج هب وبیس هکر د حراش + هدننزو یعم هلرسک كی” رولک یو ردهدننروص لاس رکذم مچ
 روده خف ا دمو ولو زویکیا حیف رکاو + یهتا رفلعجج هلک هرزوا نیفرح تان هلفاعجا یدرفم ارز یدلیا |

 نوچغيدلوا لاد هتیعج یانعم رو زم درفم راردا فاضم هدرفم یددع یایدا زود نام رلث دنیا زوتچووا

 روند یوئم هدنتبسنكنظفل هاموردژکا لوا لوق نکلر ون د ځد نیم ثالث و تام الث هرز وا ساي ةو ردداشوبو

 ددع زو ارز رد ذوخأم ندنسانعم هتددم یا دالا تیأم یظفل هلام کرد ح راش + هلی كنءزمه و یرسک ي | :

 هرزواددع نالوا ژکاددعنالوا لّوا هشيم هد ه ددع تابک مو رولوا دا دزمو عسوتم ندنارمشعو داحآ هلا دادتما |

 هدننب ن ددعهګ راو هزوقط نوا یرقو ندرب نواو یک نورشعو رشع ةعبسو رشعةعستو رشعدحارونلوا عدقن
 لقا لدهزو زوقط ندزویچوا 1 | رولوا ظ وفلمواو هج راو هزوب هدعب روا قاب هما وار نالوا ۱
 ینغیدل وازویچاق ثالثنالواهدنظفل ةئاغلث الثمر دن وجا ناییترادقملژکآلقاهدرانآ ار زرونلوا مدقتهرزواژثکا | ۱

 ار هلبیشت ه هرمشع ثالث و هه رشعدحار ول وادرفم هرز واذ وذشیزریم هجن را وه هنامعست ند هن امن الث وردنا نییعت |
 خراب ەرشع كن ەالئارز ىد |قل وا عج ىز نالو|س ايق هدنوب ورولوادرفمیرا ری ران آ هجن راو هرشع هعست |

 ضارعا هلغلوا ندنسهلوقم "کددع اقلطمهکید د هچ را دیلع ماصعو یکلاحر ةئالثرول وا هلیس هغیص عجبیزریم ۱

 فص و یانعم نالوا یسانعم هقتشم ءاعا هرانآ هلغل وا بلاغ ریبعت ندنادودعم هلا ددع ظافلا هدعب ردندنس هلج
 هلیبس یمهبلغ كتیفصو یانعم تی اپن نده دنکبایم قلا اذ ةد ودعم ییکرت لاو 2 رلث رلثم یدل وا یراط ۱

 ملا لصف زو



 سگ ٩۲ زی

 فیقث هدزاج هل رسک كمال (هبل) ردبدآ عضومرب هدنت ماع نا ناتسب بیرق 4 هکم هدننزو هی (هول)
 | رضن یلفسا و یدرو فیقث یفرط تسوا هکردغاطرب هدنارت فئاط لوقیلع رددآ یدا ورب هدندروب یسهلمبق

 ۱ هنر یرب هکروشد هاب رقا و هن راصخ نیش كي كمدآ رب هکرد هنسانعم تابارق هيل و ردندنلخاد یدروب هب وامم نب
 | یداولا ءاولا هتم و روند هب هنسن جاغرو و همروب هکر دیعج كنس هلک یول هلیصف كنءهزمه(ءا ولالالرول وا شلراص
 | هکر وند هکنکد لوش هل رک كمال ( يا ول ردترابع ندنفارطا و اون لدالب و یبضا را البلاءا لا و هوانحایا
 هنر سان هدننز و لعافت (ی والتلا را رارص بوقاط اک | یرلب | هدقدنل وا لیمحم بولیرک هنا كنکند هلو |
 قد نر هد زو دجرحذ (هالوفا) وعشجا ادا هیلع او والت لاق ردهنتسانعم كير بوتقوج هرزوا

 یمن كنس هلبق فیقث هدننزو لاح (تاللا) تیلو یا ار دم تیلول لوقت ردهنسانعم غچ اق بور وچ زو
 یسراف ىلع وا و و رایدنا لئام ک ۱ نوک رشف ردندنسانعم نالبمو فطع هلناصف رد هلءف یلصا كنو و ردیعا |

 رد دآ عض و مر هدند هیحان هن" رض هلیعص كاز( وال ج زا)یدنلوا رک ذه ځد دنر هدام تتلو هال هدامو و ردبت اور

 لصا هکر د ح راش + بعلاذا اوهل وهلپ دز اهل لاق ردهنسانعمقمان وا نوب وا هدننز و وهس (وهللا) یوا ولا #

 وع وهلو وهل و ردصخا ندنا بعل هکرد هنسانعم قل وا لوغشم هلا هنسنندا فرص ندىنعیامو مه یناسنا وهل

 ثیدح ةأرملا تهل لاقت ردهنسانعم قلاق بوت وآ هلکنآ اناد بول وا نوتفم اکا هلفغشوخ كب ندهنسنرب هدننزو
 لاق ردهنسانعم قمان وا هللا هنسنرب دوب هدننزو لاعتفا ماه الا) امحماو 4 تسنا اذا اوهلو اوها لجرا

 ردهنسانعم كلی لاغشا هنسن هدومب یمهلوقم بعل یعدآرب هلرسک كنءزمه (ءاهلالا) اهل یتعع لجرلا یهتلا

 راضعب و رددنسانعم كلا رت یشان ندزح ییهنسنر و ردشللا رارکت ینو فلؤم × هلغشا اذا بعللا هاهلا لا

 یهلا لا وا از هکر اذا "یشلا یهلا لا ردهنسانعم قلوا لوغشم هنعاقسا كنهآو تامغث و زاس هدندنع

 لاق یبکیقاط هدنزابو هدنزاس روند هننالآ بعلو وهل هدننزو یهانم (یهالما)ل ءانغلا عامسب لغتشا اذا لجرا ۱
 هلبا وهل تالا هدننز و لعافت (یهالتلال رد ةاهلمو یهلم ید رفم هر وکه نناب كح راش + وهللا تال ایا یهاللا هدنع

 ۱ هیفئاوهوفنا (ةیهلالا)و (ةوهل ال بعالت و اب. لغتشا اذا یهاللاب یهالت لاق ردهنسانعم قمانم وا و بوشا غوا ۱
 ۱ هوهش (ةوهللا) ه یهالتام یا ةيهلاو ة وهلا منیب لاق روند هغو وا هدننزو همرکت (ةیهلتلا) و هدنرانزو

  هرغو هفرخ (ةوهللا) ردندضب الام رک | روند هتروعنانل والوغشمو وهلم هلیسیدنکز ساه (وهالا) و هدننز و

 ۱ 0 2 و لا لوف لم وب د دک و روند 4 هلغ نالی وق هن زاغ و نوا كمت وکو ا نکر کچ نمرکد هدنرانزو
 هلام یسولط جوارب و اهلزجاو اهلضفا وا ةيطع یا ةيهل و ةوهل هاطعا لاقب هلباب روند جد هیهل روند هننالوا
 | ريناندلا نم افلا و لاملا نم ةنفح ىا ةوهل یئاطعا لوقت روند ه هچئاو هنوتلآ هناد كی ةصاخ دوخاپ روند
 نم اهل هیهل لاق ردهنسانعم كموس هدنس هج رد قلنوتفم یهنسر هدننزو اصع (یهللا) ربغ ال مهاردلاو

 ۱ ("یهللا) هرکذد كرت و لفغو الس اذا هنع یهل لاق ردهنسانعم تم نوت نوت ندهنسنر و هبحا اذا عبارلا بابلا

 لاقن ردهنسانعم كما تغارف و كم نوت نوت ندهنسنرب ید و هدننزو نايل (نایهللا) و هدننزو "ینغ
 | كم یتطابو یرهاظ ندهنسسنرب ی دوب هدننزو لعفت (یهلتلا) هنع یهل ینعم انایهل و ایهل وهلی هنع اهل
 هنس هچراب تا نانل وا ریبعت لد كچوک هدزاغوب هدنن ز و ءاصح (تاهللاز هنع یهل یتعع هنع یهلت لا رد هنسانعم

 یعج ردن رابع ندلحم هج را و هنتناجن تلکرو ردیسد كناسل هکندرب یکیدنکو ت كنا ندغ فقس لوق ىلع روند

 | هدننزو باح” رولکءاهل و هل د دشت كناب ویرسکو یعض كمال رولک ی هلو "یهلو هلناصف رولکت ایهل و تاوهل
 ناسللا لصا عطقنم نيبام یهوا قلا ىلع ةفرشمل املا یهو هتاهل تکتشا لا هدننز و باتک ر ولك ءاهلو

 ىلا ایانلا اهل + تدج و ام بابحالا ةقرافم الول + وبشا عاش "ینتم هکر د جرم + مفلا یلعا نم بلقلا عطقنم ىلا

 | هدنعج رمو رابتعا رص ییاه یهک راشلا هلاقم دقع هدنس هلکاهل ینعی ردرلشلبا دع ندیجاحا یتتی + البس انحاورا

 | ییکو ریدلیا رابتعا هدنکبس اهلالبس انحاورا یلا ةبنلا تدج وام هکرلیدلبا عاج را هحاورا یک و بودا فقوت
 نکل ردلکد هيج وت كج هلک هرطاخ هله و رار د هلد كجوک هکرلیدلیا هّوفت هدننا ونع اهل نالوا یعج كنظفل ةاهل

 یهال و یک ةاشم یشامو ۃاضق یضاق و ةاقس اس ردیعج كنظفل یهال هکردغلوا هلیناونع یهل ییرقا رانو
 . | لها هداج قالطا وهلو بعل هلیسهدارا هلوارعو تکرح هنسهلوقم ایانمو حایرو جاوما ردهنسانعم بعال
 | ایانلا دب روب عارصم مد رصد ضمب و مه ايانملا تبعالتو حایرلا تبعالت و جاومالا ان تبعالت لاقت ردنا

 ردیدآ نوتاخرب هدننزو هحمط (هوهلا) ردعض ومر هدننزو ءار ( ءاوهللال ردموسرم هلیسهرابع انحبا ورا ىلا

 )الا(



 چک ٩۲۳ قم

 كکو و قمرو « هّرکر ردە ءان ندنسهدام ىل 4 ما کد دنمم یاب و كمال (ةبللا ) ههج ربغ ىلع برطضا اذا
 لآ بور وجن هفر ط رب یشاب یدو هل رسک كنز (ءاولالا» هدننزو اضر رول یول: یه ردا

 ةقانلا تولا لا ردهنسانعم قعان وا بولاص هن وا یرب یتفیر وق هودو لاما اذا هسأرب یولا لاش ردهنسانعم

 تک کر و لمراا یولیلاا رص یا انن ولا لوقترد هنسانعم قمرا و هغلموق یتا یرک دیکیدبد یول و تک رحاذاینفپ
 قاربب و هعرز فخ اذا لجرلا یولا لاق ردلمعتسمهنسانعمقل وا فیفخ هلغمت وطزا یراهناد كننیک !نال وا هدالرت

 ندنسهلک ول هدنوب ردهنسانعمقلوا رد امت قوچ وریمالا اول طاخ اذا نالفیولا لاق رد هنسانعم كيک؛د یسهقش
 | اذا لج را یولا لاقب رد هنسانعم كع ماعط یرلکد.دیول و یل اک 1 اذا کز یولا لاق ردنوچ ا تم کز دف صتم
 یولا لاق رد هنسانعم قلوص توا و راشا اذا هوش یولا لا رد هنسانعم تا تراشا هل وای هلبا لا و ةيوللا لکا
 رد هنسانعم كليا ب ولآ هنسنرپ و ی هد اذا هقح یولا لاق رد هنسانعم كالا راکنا ینقح كمدآرب و یوذاذا لقب
 الا یا یولا لا رد هنسانعم كلتاراثاو صم ص هنسفن یدنک ی هنسن ر هلبلغت هراس و هب بهذ یا 4 یولا لاقت

 , كاله و ه تراط اذا باقعلا 4 یولا لاس رد هنسانعم كما دندان بواق ی هنسنرب و هربغ یلع بلغو 4 راتسا اذا

 ۱ لاش ررلمعتسم هنسانعم كيو هتم" نابل وا ید وصقم ینفالک كمدآر و رهدلا م یولا لاق رد هنسانعم كليا

 | قع روق یغلتوا لر و هعفر اذا ءاوالا یول ا لاقب رد هنسانعم كل ءاول عفرو هتهج ن رع هب فلاخ اذا همالکب یولا

 و لاش ردهنسانعم قمل وا یرک | هنسن رهدنن ز واصع((یوللالاب ول راص اذإ تبنلا یولا لا رد هتساع یاو ۱

 هدعموای ول راص اذا تینا یوللاق ردهنسانعم قلوصدوخ اب قع روق توا و جوعا اذاعبارلا بابلا نم یول حدقلا
 یا یول هتدعم ق لاق و هدعم تعج واذا لجرلا یول لاق ردنا ثدحت هلا تن ورو ندالتما س

 قلا نالوا تنم لوصومیسا هکر د هنسانعم یتاللای ولو وعااذا ء رهظیول لاق رد هنسانعم قلوایرکوبهقراوعجو |
 هدننزو ی (یوللا)یدنلوا مس هلی هرکصندقدنلوا طاقساءاب و ءات ید ایا وللا یلصا هکر د ح راش +ردیعج كنس هلک

 نالوا یرکوبیترص و روند همدآ شما غواهنسو غآ هدعم و جتوعم یاول لمر وول حدق لاق ر وند ه هنسیرک |
 ءاولا یعجروند دنن الوا عطقنم ی هت وا ب ونک وتدوخاب روند هغلموق جاغروب ویرکو هدننز و یلا(یوللا روند هآ |

 ءا ولو توطنا اذا ءاول ةا تول لا رد هنسانعم كغ ر وچ بول رویق هبح هدننز و ءاس کما وللا) رولک هوا و
 توتلا اذا ءاول ةيل.ا توال لاه هنسانعم قلرویق بولیراص هرزوا یرب یر رانالبب رولوا ربسب نفل
 هر وکه نایب كح راش + رولکت ایولا یعمبا عج و هولا یعجج ردتغل جد یاول هنسانعم لع روند هغاریپ ءاول واهیلع |

 هکردندنسهدام یول وبشا ءاول و روند هغاریب راس هارو ردقج هلوا یاس و ع هکروند هنفایب کسه ا

 ردلماش هد هنسیکیا مع ورونل وا لامعتسا هدرخ ااه داو ردندنسهدام تیور هارو رولیرود بل راصیسهقش

 هدنسالبتسا نعش در یسهشاط بارعا و ماشح ا نوثیغتسیا وثعب یا *ءا وللا و ءاوسلاب | وثعب*لثلا فو ردندتمالع ارز

 "ل یعجب روند هب هنسن یرک هدننزو رجا (یول الا اردبا دادقسا و هاغتسا هللاسراراا رب هايس هراس لئابق

 هلوب نالوا لوهح و دیعب و ج وعم یا یولا نرفلاش ردقلوا ر وسکم مال نالو! سابق هلتر واح هیهدن و هلیعص كمالرولک
 لاق رونل وا قالطا همدآ نکشلیا زراپچ لداح هموصلنا دیدش و لوه دیعب یا یولا یتبرط لاق روتل وا قالطا |

 لجر لاق رد ءایلیئنؤمر وند همدآدرفنمواهنت اياد بول وارب که رانکندسان و لدا ةموصلن اد دشلایایول| جت | ۱

 بویلتا ادایبروب هل رسک رمال( نایللا) و( یللا )لو هدننز و "یط"یللال رد دآرصش رب یولاو لتعمدرفنم یا یولا
 ردهنسانعم كلا راکنا ییقح كمدآرب و هلطم اذا انابل وابل وايل هند و هند هاول لاق ردهنسانعم كالیاریخات و قوع

 هکر وند هننال وا هدننبب یروق هما هزات لوقیبع هغلت وایروف هدننزو -عط (تیوللا )هان هدحج اذا هقح هاول لاقب

 هدنزو هنغ (فیول )روند هموفمرجت دید یولا خوب هدنزو"یع(یولارول وا شمت وط زوبدفاوص |

 تابنرپ مای واللا ردیعما كشوقرب هدننز و داذش (ءا والا ر ولکایاول یعجج رون د هثی یفیدلقص بویل یک ك مدآرب |

 نالوا هدوهب و لطاب هلرصق كفلا و ىع كمال (یوللا) رولیصاب افت و غاط هلکنا هکرونید ه یغلغاد و ردد ۱

 هلیفذح كنون (و والا )و هلی كنەزم و یّدم كمال (نۇاللا) لیطابالا یا یوللابءاج لاقن روند هلاعفاو لاوقا

 بصل و هلا وا و عفر تلاح ردیعجج اهظفا ریغ نم كنس هلک بذا عب ردیعج لوصوم مسا کرد هنسانعم نیذلا

 (یوللا) ةه وشیا ة ول هب لاق روند هکلهرهچد و هکلنکر چ هليځف كن هد د شم وا وو كمال( ولا) رد هلابی رج و |

 نالوا دیعب ند وص هدننزو دا دش (ءایللا ل رونل وایت هکر وند هنجاغا دوع هل سمک كمال (ةيللا )و هلیعض كمال ۱

 یدلیا طلغ هلکلا دی هلبا صق كفلا و یفخت كنبینوب یرهوج ءالا نع ةديعب یا ءایل ضرا لا روند هضرا
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 ی ٩۲۲ اس

 نآرقلا قلتل كناو 9 یلاعت هلوف هنمو هيلا هاقلا ینعع “ىشلا اقل لا رد هنسانعم ءاقلا هدننزو دیار
 حرط بوی وا رابتعا ندنتلذ و تراقح هدننز و یف( قلا )یلاعت هللا نم ایح و كيلا لی یا چ دج ےہ کح ندا نم ما

 هاقلا لاق رونل وا قالطا هنطس و تللو هدننزو ةاصح (ةاقللا)) ر ولکءاقلا ىعجج روند هب هن- ی طاقسا و
 هکرونید همالکن انل وا اقلا هنادیم نوجا تاحاح هدننز و همنغا هلع كن هره (فیقل الا هطس و یا قیرطلا ةاقلىف
 هدننزو یعس( قلم ا)) "حالا مقام یهو ةيقل بلا لآ لاقت روند ناتسیچ هدیسرافر ونلوا ریبعتزغلو هجمابب
 هنسنره هکر دهنسانعم قمو وا بوتاب هرزوا هقرا (یافلتسالا) روند هنن رلاو مو ماقم كنعسق ناربج هدرلغاط

 مر هرزوا قلوا هدنز و ءالعتفا هدنسهدام قلس ین و فلؤم × ماناذا هافق ىلع قلتسا لاش رولکوو شرف هنن زود

 رولیک|یرغاو یزوبیعب رد دآ تلعرب رولوا ضرام هن زو كناسنا هدننز و هر( ةوقللا) # یواولا ۶ یدیشطا
 یواستمدعهدهلدام تم ق هدکد لیا هبلغ ه هراس رصانع یلخدم كح ر رولیغوط هلبا راجالعیناحورو یناسج

 وهف لوهجلا ىلع لجرا قل لاق روند همدآ شمارغوا هنئلع هوم هدننزو عدم ( وقلم ال رول وا ثداح هلا

 هلک استسا و لوبق یهفطن هکروند هب هقان و هنوتاخ لوش هل سسکو ىح كمال (توقلا إل ةوقللا هتاصایا وقلم

 ءاقلاو هل رسک كم الر واک ء اقل یعج روند هننالوا لالاحو كناچ دوخاب هنشوق لکشوط یشیدو هلوا رولاق هبک ربت

 هننلعهوقل یمدآرب هلن وکس كفاقو یصقكمال (وللا) ردمبقل هنس مان باقع ندهنادغ ون (توقللاوذ) رولک

 كب ههنسن رب هدننزواصع کلا 4۴ ینابلا 4 ةوقللا هيلع تیرجا یا اول هتوقل لوقت رد هنسانعم قمنا غوا
 عبارلا تابلانم اکل هب یکل لاق ردهنسانعم قا وا مواده مدنشزپ لوفیلع ردهنسانعم قلوا صیرح نوکشود

 هروک هنناب ام راه دیدن اف كفيچ ردذوخأم ندکول هکر دهنسانعم كن ال (یکاللا) همزل وا هب علوا اذا

 لا ردهنسانعمقلآ بوریصندر ینعو ج كنهنسنرب هليو کس كيم و ىحق كمال (وللا) + یواولا # ردولقم

 كمدآر و روند هیناسنا تعاج هجنراو هرفننوا ندجوا هلیعط كمال (ةللا) هعجاب هذخا اذا! ولوت “ىشلا ال
E Eىللا ع یئابلا ۶ هت وسا یا هتل وه لا رد هنسانعم ادتقمو هوساو ) 

 رمل أ یایل هتفشبلاقب رد هع دم برعلادنع هکر وند هکلرعما نالوا هدقاد ود هب رصق كفلاویالث تاک رح كمال

 بابلا نمایل ال و امل مالغلا یل لاق ردهنسانعم قل وا یلقاد ود را مدآرب هدننز و یلص( ۍللالو هدننزواصع(اللا)

 رک و نیتمیسیغراق و ردیلن قم ءایل روند همدآ یلقاد ودر" | هدننز و رجا (یلالا ) هتفش تدوسا اذا یناثلا عبارلا

 قنمارقرول وا فصو هبهکآوکوب وقو بلص طی رعد دشیا یلا خر لا روند هغا رنه ولترع"كیعوبق و

 وجا و لا فشکیا یلا رجش لاقب رول وا فصو هجا یل هکل وکو وقو فشکیا یمالط لاقب نوید |
 | قبرا درابلا یثا مالغ لا رونلوا قلا هب وبح نالوا ولقنور هلا باتو بآ یراشید و یراب یا یبک
 | هدننزو لعفت (یلتنا) مقلایا لوهحا ىلع دن ول یھ لاق ردهنسانعم قلوا ریغتم نول هدننزو لاعتفا مال الا)
 | تلقشا اذا ضرالا هب تمت لاق ردهنسانعم كعرو فول ندر ردتغل ردز وم هک ه دنس هدام ولت

 | ىلا لاقب ردتغل هدزوم# یچدو رد هنسانعم كمروتوک بولاج یرغوا ییهنسنر هلزسک كنهزمه ((ءالالا)

 ۱ | یسهلوقمپیاهدنز و "یتع € "یوللا و هل د دشت كناب و یحصق كمال( 7 یللا ) 3۶ینایل اد 2 ةیفخ هب بهذیا صالا هبلع

 | قمرا و هنشابیمرکی نالغ وا و هاو هلنف اذا یناثلا بابلانم اتو لو ايل لبا یول لاق د هنمانعم تکو بورو

 | ته مەديا ر و نرمشع غلب اذا مالغلا یول لاق رولوا رکوب ینیرالوق كراس هلغمراو هتوف لاکهک یوکرد هنسانعم
 | ندهسکرپ هدننزو ناب نالو لو لقاثاذا یمالانع یول لا ردلمعتس# هنسانعم كلیا لساکت بويل ثا مادقا و

 | هراییعیول لوقت ردلمعتسم هنسانعم كما افخاو مک هلتمرویق بوکو نوجما كم ردلبب یربخربای یبیدرقالرب
 فطع اذا هيلع یول لاقب رد هنسانعم قوا رظتنم دوخای كلغا لابقا ولیم كب ه هنسن رب "یلو ها وطیا انایلو ایل

 یرب نفیریوق 99 e هسأر یول لاق ردهنسانعم قلق هلاما بور وچ یرغوط هفرطرپ یشابو رظتناوا
 ۰ زوا راسیدآرب و تک اذا اهنذ ةقانلا تول تاق ردهنسانعم قعان وا بولاص هت وا

 كلکوب بولی رو هنن یسهلوقم بیا هدننزو لاعتفا (ءاوتلالا) هرثا اذا نالف ىلع االف یول لا رد هنسانعم
 اذا مالانع یوتلا لا ردهنسانعم كلا لساکت بولر د ضا هدشیا ر و یوتلاف لبا یول لا ردهنسانعم

 | لئام بولبک | یضولمهفرطر و جوعا اذا لمرلا ىوتلا اف ید دندان قلاوا یرکو یرکا| یمن و لقاتت

 | ىع *یشلایّولت لاش ردهن رلانعم ًاوتلا هدننز و لعفت (یولتلا)) فطعنا اذا یشلایونلا لاقب ردهنسانعم قل وا

 | باس ىف قولا: یولت لا ردلمعتسم هن انعم قفاج هنجاغرو ب ویقاج هنغلی غوط كشعشو یوتلا

 (اذا)



 سگ ٩۲۱ و

 |(افالا) بال هرغل شلت الف» مهبلا ما لیلدللانلق و » ردو موق رم تدب و ردلکد یعجج كياکهسخوب رد مان |
 ذوخأم ندنو یسانعم كما ابا رب هبیخ اذا هافلا لاق ردهن :سانعم قلق دیم ون و بئاخیمدآرب لب نمک كنم | ۱
 رک دیس اک روند ید یوفل روند هب هنس ل اطالو طقس ییعع و هدوهب یک ول هدننز و تف (یعللا) رولوا |

 | اغلب یغل لاق ردهنسانعم قوا ص رانك ۇق هیتر و ۰ س اچ دنسانعم كل اطخ رول وا ردصمو |
 ءالاب یغل لاق رد هن اعم قماق هج زس وص بویمآق زونه بوجعا قوچ ب ںیوص و هب جهت اذا عیارلا بابا نم

 لا روند هب هنسن یتعع و طقاس و هدوهب دوب هدننزو یرکس (یوغللا) تالذعم یورب الوه و هنم کا اذا |

 | دایرف كوش قل رب یرغل ا مالک م هب "دتعی ال امو طلاب یاه لغتشاوا یوغللا ویلا و وغلاب ملکت ۱

 هدنزو امر( افلا لو( تیغاللا لو هدننز و اضع (اغللا) اهطع یا الا ین وفل تععم وقت رونید هن را هطاعشو |
 ًاطخا اذا عبارلاو لوالاو ثلاثلا بابلانم ةاغلمو ةيغالو اغل ىغلو هوة یل لا ردهنسانعم كلبا اطخ |

 غلت :سا لوقت رددنسانعم كليا عاقتسا تغل (ءاغلتسالا) ةشحاافیا ةيغال ةلك لاقب روند هزوس شحاف هیغعالو |
 ارب هدننز و ءاعهلباف (ءافللا ) ۶ ىواولا # زا وا نوجا بلط نیس سپ ةا خانم مهناخل عقسایا برعلا |

 ۱ راض روند هب هنن ریچات اقلطمو روند هنس هلوقم یتنرقو یتنک ود ن رهارب هشیاو زولوم نالوا هدنزورپ و روند |

 ادو لج شالا والا وهو ءافللاب ء ءافول| عم یطر لاق هنمو یک هنامز بابحا فو زغوس رانالوب و زی ندا |

 | رد هنسانعم قلو هلب رسک ك نه زمه (ءافل الا ال یدلیا تدث ی د هد هزم باب ین و فل وم»ریقحریسب سیسخ لکو ضرالا |
 ردهنسانعم كلا ل زا دين دە رکص ی هن نانلواتوفدوخاب یروصق هدننز و لعافت ( یقالتلا) هدجواذا هافلا لاق

 (قللالو هدنرنزو هاتک(ةياقللا)و (ةئاقالا) و هدننز و باتک هلفاق (ءاقللا)ل + ىئابلا + هکرادتاذا هافالت لاق |
 دف رغ( ةيقللا رز و هل دعص كمال ناب 2 وهدنز و “لص €( "قالاژو هل رك هل رمال( ةنايقللا رو (نایقلا) و هلن سک |

 كمروکب وشواق بولکت ساروشرق همدآر هدننزو هحاع-"(:ءاقللا لو هدنز و یده هلی كمال( قلا و هدننزو |

 | ةءاقلو قلو ةيقلوانايقل وايقل و ةنايقل و انایقل و ایقلو ةباقلو ةءاقلو ءاقل هیقل لاق رونل وا ربپعت قعشل وب هکر د هنسانعم |

 | هلغلوا عوضوم هنسانعم هتفداصمو*یشلا ةلباقم هروک هنناب ندیغار تادرفم كح راشو« ءأراذا عبارا تابلانم

 ۱ | كلک تساروشرف زکلاب هکوونل وا لیلحت + یکیا موهفعو اشو ىد هاست و کب واک ت سار وشرق هب هنسنرب
 اترو لقت (یقلتلا) یدلیا ریسفتهب یناث قش فلوم هدارو + روا وا هنسانعم كمروک زکلاب و رول وا هنسانعم
 ییعع هاقتلا و هاملت لاق ردهنسانعم كمر وک بودا فهاصت وشرق ه هنسسفرب هدران و هدنز و لاعتفا (ءاقتلالالو
 هنسانعم قلوشرقو قلآ ه وشرق یهنسنرب قلتو انیقال یا انیقتلا لوقت رول وا نوجا تکراشم (ءاقتلا لو هیقل

 ردعسا هلل رسك كنات (ءاقلتلا) تقلع اذا ةأرملا تقلت لا هنمو رونلوا لامعتسا هدنساثعم كما لوبق هلغلوا
 هکرد حراش # ردق و یربظن یربغ ندنظفل نایت كنو و روند رادند هدیسراف هکروند دفع وب و هکعن روک

 | فرظ هلعسوت ءاقلت و » یهتنا ردعما ہر وکه نایب یدنک ءاقلت و رد ردصمیمهلک نابن ارز ردشوشم یمالک كفلۇم |

 ءاقلت و رانلا ءاقات هجوت لا رول وا بوصنم هرزوا تیفرظ هلتهج و و هنسانعم هلباقم و ءاقل تهج رول وا ناکم ق

 انیقالت لوقت ردهنسانعم قع و و كعشروک بولکو شرف هنر یر هدننزو لعافت (قالتلا) هناذح یا نالف |
 رارولوا قالم هنر یر ءاع و ضرا لها و فالخا و فالسا ردنرابع ندنن وکت مایق (یالتلاموب) انیقتلا نعم |

 رون د نایقل هنسیکیا ور ون د "ل هلتبسن هن ر ره هکر ون ده هسک شش روکب ونلکت سار وشرق هدنز و غ( وللا )

 (یلل او هدننزو قف (قلا) عابا "قل قش ش لاق رولوا عابنا هنظفل "ىش قلو نابقل امه وهاقتلمیا هیقل وه لاق

 هدربخ یشهلچ كرانوب هدننزو داذش (ءاق0ا)و هدننز و یهرم 6 لاو هدننز و مظعم قلا لو هدننزو مرک
 اعاد هدنلیننکو ی رر ام اد دوخ هربخ رنو ییعب رد کا یرللامتسا هدرشنکل ردرللمعتسم,درش و

 زكا وهو مشلاوریلنا ىف ءاقلو "قلم و قلم و قلمو یل لحر لا رونلوا قالطا همدآ ندا فداصت ههب رک و |

 همدآرب هدننزو لاتق (ءاقللا لو هدنزو ةاهابم ( ةقالما  هورکم هاقلپ لازبال نحت یا قلم نالف ساسالا فو
 نحو دادش هلا هحوتفم هزمش (قالالا) هفداص و هلباق اذا ءاقل و ةاقالم هاق ال لا ردهنسانعم قع و بوشواق |

 هدن ضا كچر هلق كيم (قالما] هدننزو هیفثا ردهبقلا یدرفم كادشلا یا "یالالادنم قل لاق رد هنسانعم |

 راهرقن نالوا قورع تاهوف ارهاظ یکی دد راهبعش هیحصف كراو رددرفم اقام لور نالوا |

 هل رسک كنز (ءاقلالا) روند هنوتاخ نالف هبک هالوبق یهفطن یجر هل س هغیص لعاف مسا )قاتلا )ردقج لوا

 هحرط اذا ضرالا ىلا هاقلا لاق یدلوا لمعتسم هدققارب اقلطم هدعب بول وا هنسانعم ار هد یهنسنر | ۱

 (۱۱5) ۲ ۷ ثل *



 لطم

 قزلاذا ثلاثلا بابلانمایطل لجرلا یطل لاقت ردهنسانعم قملاق ب وشیاب هرب هل وکس كناطو یصفكمال (یطللا)
 | عبارلا تاتبلانم اطل نالف یییطل لوقت رد هنسانعم قمردصب هل یمدآرب هدننز و اصع (اطللا ۶ ضرالاب

 لعفت (یطلتلا) كلذ هدنع تننظ یا كلذ هیطل لوقت رد هنسانعم للبا ناک هدانعص هنسارپ همدآ ر و لقا یا

 لا ذی رام را دقمر ةلفغ لعهلفلوا یم هبلاطم هلتهج ر ءا دع الا دنع د وخاي كام ز وکی تص رف هللف كنمشد دن زو

 هب قیسف اتیشمهلامنم ذخاف هّتبلط مهدنع هل ناکوا مرغ رظتنا اذا ودعلا ىلع یطلت لاق ردهنسانعم كليا قبس

 لج را اطل لاق رد هنسانعم قغغ هه راغم ر د وخاب ه ابق وي ر هلبیس هض رام ر هدننز و وطخ (وطللا )ی وآ ول ا## ۱

 روند هن ولع و هنکلاید وخاب هشت ۰ |هدننز وقف هلبا 42ى اظ (ىظللا# ى ايلا## راغ واةر ِمص ىلاأحلااذا اوطا وطلب |

 ردفرصنمربغ هبا یک نش د ردهفرعمو ردندنساع#ا مج ىظل و امیهلوا راسلا یا ىظالا "دا ام لاق

 (ىظلتلا )و (ءاظتلالا) تبهلتاذا عبارلا بابلا نم ىظلرانلا ت .ظل لاق ردهنسانعم كل ولعشتآ رولوا ردصمو
 كمردنلولع یثتآ هدننز و هلعف ( ةيظلتلا إل تیظل ییعم تفت و رانلا تظتلا لاق ردهنسانعم یظل هدرلنو |

 یوخد هلوکس كنیع ویځ كمال( وعالا )۷۴ ی وا ولا ردعض وم ر ( ظل وذ )اهل ااذا رانلا یضل لاق رد هنسانعم ۱

 دبع و صیرح ك و لسفیاوعلوه لاق روند ه هک عمو هبل وچو قتلطنایسلایاوعل نیو یار رفت

 »ی باک

 زیدان تارى دەپ ورد قلتو ندا روهظ ورا لا هک را لالا ی
 ۱ ندنعاونا نکلدوس (فیعاللا) هتسانعم تابمالس روند راکیکقمرب لق ڭكنەزمھ (ءاعل ال ا) متون او : جرخاذآ

 | بولوا یراکچ یراصرول وا تبان هدنر وروط غاط روند هنابن یرلکدید ینکلد وس قلاب و نکلدوس یراص ۱
 | قروورراقیج هنن زوبكثوص بول وادوح# راقلابندنا لک ا هدکدیااقلا هت وص نمک رول وا ول هلادوس یراخاش

 [ 2و رد ردلیدعب هدلاهسا ینارفص و غلب ثالذک یبقم یدوسو ردلهسم هلیسهداز برش ی ا

 كمدآرب رص یرو نم بیکرت :یدطا نایب ییلصف و لصا ن کل یدلیا رک ذ هدنسهدام نیع تب رب ثالاعل هچرک

 ۱ کر ر د ید كللعل هک تت راکه دنس قلات رد قرهیل واهدیجر لر ر هکر ردنادا ر اهدنماقهاعداک ا هسچر وسینای ۱
 حش رد رص تخم ندنبیکرت املاس و اه شعنت كلعل کیدا كلعل یلصا كنبنکرت ثلاعل ارهاظ ردشفلوا افتکا

 ۱ ندناوصا لوس هل كق كن دعم نيغ و یعض كمال (ةغللا) # ىواولا# عجاریلف ردشلا لیصفت هحهدایز یر

 | یکیکرت و یسراف وییرع رارداریبعت ندنرلما مو ضغیناسنا فنصره یتمی هفناط و موق ره هلا ران آ هکردترابع ۱
 | مهضارغانع موق لک امربعیتاوصا یه و تاغللا صفا برعلا ةغل لاق هلیعض كرامال ر واك ن وغل و تاغلیعج
 | لعف لصا وود رخام ندنسانعم ظفلتو مکتو و ردیثیم هن رامتعا فانصا و عاونا ینیرعت هلیس هی عجب كفلوما

eردم 3 هال وب شرقا لصا ردح راش + رددض وه ندواو هاه یب کیس هلک همت ید وغل  | 

 | یدنک كموقره یدل وا لمعتسم هدمالک قلطم هلعیسوت هرکص یدنل وا لامعتسا هدمالک هدوهب سم وهف ه

 ,(یفلا) ردو ۳0 E ا AY ما یو هرزوا ی

 E E كمال

 ۱ e 1 رود یکی یار ندلاوقا و لافا روند هب هنسڏ هنر نایلوا هبدتعم
 | ةي الا كنا ایف وغللاب هللا کذخا قبال بیام وقو روند هل ويق نالوا طقاسو لمه هلغمال وا اپدتعمهد هلماعم
 | توی وادق هقوقح رفد هلغل وا طقاس یلاب و كنم : نالیرب و یترافک ینعیترفک اذا فلطاینالاب كذخاۇيالىا

 بیت و ام وا



 رج ٩۱5 >

 رد هنسانعمكک و دیت وا ضا هن نغادوخاب كمردکچ وراد یک هیفنا هنن ور كمدآرب ویلام هتیطعایایناثلا بابلانم
 | (ءاهل الا هی نعم تن لوقت رده نم ین هم رممک دما ودل اهن رج وا وا هتطعس یا هی لوقت

 اید زر فا ریس هنمدقا ذاریعبلاردص یل لا رد هنسانعمقم راقیج قلم رص ندنسو رد یسک وک نه ودهدنن ز و لاعتفا

 | هدننز ولاتق (ءاغللا) و هدننز وقاهابم (ةاخالملا) الولبما ربخ لک ااذایصلا یتا لاق رد هنساتعم ثابت شفلصا
 ۱ رد هنسانعم قعشدن اب ودا هدهاعم و هقداصاذا ءایلت و ةاح الم هاخ ال لاَه زدهنسانعم قعملس ود ییمص هلا هسکر

 هعناصاذا هاخاللاه ردهنسانعم كلا تقفاومو ارادم هلا هلماعم هرز وا یهاومند تكندآ ر و هفلاحاذا اتال لاشه

 هلعا وا هنسانعمكلا تیاعس وزن یمدآر و هش رحا دا هلع هاخ ال لاقت ردهنسانعم قغرعشف هرز وا هنسلرپ یمدآرب 1

 هه ود نال وال وي ندنرخا یزد رب یک یلنا هدننزویع (یفللا) یشواذاهب ال لاق رول وادض هلبا وا یانعم
 شفلصا هدوص ردعسا هدننز و ءادغ مقر یرخالانم م مظعا هبنبک ر یدحا تناک اذا یا و خربعب لاش روند

 هت ولن لوقت رد هنسانعكمر دکچ و راد هن و رب یکی هلو کس كناخ ویصف كمال ( وللا ږی وا ولاه ر وند هکما
 ندل هدننزو اصع (یدل) ۶ یئابلا # ردف ورعم هکردتلامن مشجنا هدنزو هم (هولن) هتطعس اذا اون

 هتدل وه لاقب رولک تادل یعچج روند هشادشاب هدننزو هدع (ةدللا) یدنل وا نایب هدنسهدام هکر دتفل هدنسهلک

 هکر رد حراش × یدلیا م ھو هلکلئا رکذ هدنسهدام دل و یرهوح ردماقمو یر کذ لح هلغلوا لتعمو و ه رتیا

 لاق رددنسانعم 3 یراشادشابكمدآرب ھل مسک ك نە بس (یادلالا) یدلیارک ذ هدنسهدامدل و یجدفل م ۱

 LS دل وص وم عنا هل مسکن هیچم لاذ ویصق كمال (یذلآ) # ینابلا ۶# هتادلت ڑکاذالج رایدلا |

 ردرا و ید تغل شب هدنو و زلوا مامت زسهلص ردعوضومو غوصم نوجا قفل وا لصوت هغلتغص هلا رلهلج |
 (یذل) و هبرسکو  یعض كنهددشم یاب (یذللا) و لوکس كلاذ (ذا) و ردففحم هکهلرسک كلاذ (ذنلا) |

 كنون روند اذللاو روند ناذللا هدنسهشت ردتفل یتلا یعوجحو شب هکقرهلوا ءایلا فخ و ماللا فوذحم |
 جیم + یک یدرفم رولک ی ذللا و هد هثالث ا رولک نی ذلایعج ردکنالوا هل وکس ثالاذهدندرفم هکهلیطاتسا | ۱

 هکلیا فیصوت هلا هلج یندفرعم ردل وص وم ما هک هک یذلا هرزوا یغیدل وا نیم هد ه وحن بثک هکربدریقح |

 ثالوصومسپزلوا مک یعوف و تفص ه هفرعم هلغل وا هرکن اهناذیهلجاریز ردعوضوم نوجگا قلوا تلص و
 هتلف یذلا یتءاج الثم یدنل وا رکذ د لا هدننن وم رولوا ج ینیصوت ا بسک هلیلوخد |

 ندنل وادب ترنکر او تغل هنوک قلا هرز واروک ذم هج وهدن و و +ردکم دیدلک اکیمدآ تکیدلیوس كنس لوشییکرت

 یمال و یس هکرح و یساب بونل وا هغلابم هدنص وصخ یف هکلب و فیفخت هلیبسح قمل وا لاطتسم هلیسهلص و یشان |
 لها دنعو یکی تبدل وا هدلوعشیسا و هدلعافیسا رونلوا افتکا هدهلمالو فلا زکلای هکلب یدنلوا مصق هلی |
 ه یسنج یانعم لوانتم هتعاج و درفم یسهلک یذلا ارز ردلکد م” عجب ندنظفل ىذّلا یسهلک نذلآ قیقصلا |

 ققح هدننعنض تژاکو ددع طقف ینعب ردهدایز وذ یذلا هکلب ردلکد یدرفم كنسهلک نذلا هلفلوا لاد

 هنسهدارا نادرف دوخاب درف هدنروصو راردا هدایز نون هن رخآ هدقدنل وا هدارا یقلالد هسنج هی

 هدنل نم سنج یلحم هلةارغتسا مال کوک ولدوا نم هغلوا دارم تعاج هلیسیدنک هکلب زملاق یتیحالص |
 یماد هدرپ رب هدننزو اصع (اذللا) یهتنا روند نوذلا هللا واو هدعفر تلاح هدنتغل ليقع یتبو ا

 هدننزو وسح ( وسللا ) # یواولا # دس اذا عبارلا بابلانم اذل ناکلاب ىذل لاقت ردهنسانعم قلوا عقم

Et(وشللا) 4 یواولا # ادیدش الکا لكا اذا اوسل وسلي لجراا اسل لا ردهتسانعم كم ككب  

 ( یشللا و ةعفردعب سخ اذا اوشل نالفاشل لاقى ردهنسانعم قلنا رذقك ولد نکا ریل هکر هدننزو والا

 یحف كمال(وصالا) 4 یواولا 4 بحلاریثکیا یشللجر لاش روند همدآقوچ ینا ويح لامغاص هدنز و غ |
 هنوتاخرب و ةبرلهيلا مضنا اذا اوصل هيلا و هاصل لا رد هنسانعم عمان همدآ نالوا تم ٌهنظم هلی وکس ؛لداص و ۱
 لاق ردیفدا رمو هدننز و وصل (یصللا) + ینایلا 4 اهفذق اذا ًأرملا اصل لاقب ردهنسانعم كلتا روق- تمهت دانسا |
 لاق رولوا عابنا هنظفل یصخ هدنز و "ییغ(یصللا) ةب را هلاحضنااذاعبارلاو یناتلا بابل ا نمایصل یصل و هيلا ی ےل |

 رد هنسانعم كلتا قازوا هدقلزوغالوق هلنوکس كن هجم داضو یحصف كمال( وضل ا )ىو اولا ع ابتا یصل "یصب یصخ
 رد هنسانعم عض ومو رد هنسانعم ضرا هدننز وتاصح (ةاطالا]) 9۶ ینابلا # ةلالدلا قذحاذا اوضللجرلا اضل لاق

 یراکدید قاعه“ هدنن ز وح ابصم (ةاطلملا) رون ده رای رغ وا نال وا هدن رق كمدآرب و رون د هنطس و لوق ىلع هب ههبج و
 ناس ةاام هش و متسخم (ةیلبلل) هلوا شلاق راز اج فور دنت تیک هل رج کو ف هتفب راب شل



 ٩۱۸ E زی

 اذا ةرصتلا تبثل لاق رد هنسانعم قمراشاب هلکش ود هج هجاغاو للا اهنم ج رخ اذا عبارلا بابلانم ال ةر ا

 دوخاب هوصو روند هت وطر رےقیفخ یکكنآ دوخاب رون د هت وط ر یرلکدت اریبعت هج نش ود ندا وه یئ و تیدن

 دوس هب هنسفر و مد وا ءامف «طولا نم یدن ادا اثل هفخ یل لاق ردهنسانعم قلوا دلار یاق قانآ هلغعصاب هنا

 ی لاق رد هن سانعم كمحا وص هج زا و نیل مسد نم تجر اذا هك تيل لاق ردهنسانغم قعشالب یرفز

 اددش ا اذا ردقلا ىثل لا ردهنسانعم قمالپ کیک نفالب کن تو البلق ءالا برش اذا لجراا

 لوش هدنزوما رج هلو هلو روند هنج اهر ندبا نالیس یتب وط ریلی دد یل هدننز و هحرف (فشللا و |

 قرعب تناک اذا ءاسل و هشل ةأ ما لاق ردهەد هک وا رراشاب تویلرت یتدب ایر و اعاد هکر وند هن واح

 ردهنسانعم تلا وغ هنسن کید د یل ندنج انآ هرعم جدو هل رسک كنهزمش ( ءاثلالا ) اهدسجو اهلبق

 لامتفا (ءاثتلالا )ثلا همطا اذأ ءاثلا لاق رد هنسانعم كم رد هنسن یکید دی همدآرب و تيثل ى نعم ةرعلا تثلا لاق
 ردهنسانعم ءاّتلا هدننز و لعفت (یلتلازا رد هنسانعم كمر وشو د بورا یی ی داتا هرس هد زو

 ةاهل لق كمال (نالا لر وند هم دآ ن وکش ودهنلک یی هدننز و یتغ ( < لا یا ذخ ان یاییلتن وشتلنانج رخ لوقت

 ةاثل هدننزو هدع ( ثلا ) رددآ رصشر و روند هنسهرا تا نانلواریبعت لد كج وکه دزاغوب هکردهنسانعم

 ید یثل یلصا ردیاب لواو ردشللا توکس ندهثل نانل وا قالطا هننا شید فلؤم هکر د حراش × رد هنسانعم

 هم وة ربغ ىلا ىلا لاق ردهنسانعم كمعا اعدا تبسن هموق ینجا مدآرب هدننزو لاعتفا (ءاجلالا) ۶ ی وا ولاو#

 كاخاو هقش اذا اول هوا ءاط لا رد هنسانعم كکوس همدآرب هدننزو وحم ( وسلا ) هیوا ولا# یعدا یا
 یتغوبق كجاغا دوب هدننز و لاعتفا ( ءاصلالا ) اهمئق اذا ةرجشلا ال لاش ردهنسانعم قم وص یتغوبق

 "هرهچ یلح هکر وند هلاقص هل سک كمال (ةيحعلا) 4ى ايلا 4 اها نعم ةرحشلا یصلا لاقت ردهنسانعم قع وص

 و ا هدنتبس و یکی رذ وه ورذ هلی كمال رولک ی و هل رصق كفلا و یرسک كمال رولکی ل یعج ردیناسنا

 جیم + نقذلا و ندلنا رعش یهو + هننطف ترصق هند ت تلاطنم* ےھل وق دنمو هلی كناچو یرسکكمالرونید

 | ااو هدننز ورج ا( ی الا )رد هدنل رم یت وبق كن هرهچا ر زردذوخ امر ون د هغ وبق هک ن دنسانعمءا وب هکر د

 | اهمظع وا ةيسلا لیوط یا نالو یا لجر لاقب رون د همدآ وللاقص ابق دوخای وللاقط نوزوا هلبرسسک كمال

 یطایتلف عج و رد نابل یس هشت ردعض وم نتب لاقص هکر ون د هنکک هکچ هل وکسكناح و یصف كمال (یعملا)

 ةئالث و نایط امه لاق هل رسک كناح و یع كمال ر واک یل یتژک عج و هلرسک كناح و ىح كنءهزمه ر واک
 روند هنسیدن زص وص ندا حشر ندایق و ندر ا لق هل رسک ك مال (نايعلا) ىل رشكلاو حلا

 | ءاعلا ) ردیعما كن ردب هلبقر و یکی تایل روندهمدآ والاقص ابق و روند هراب و هقدنخ یغید راب ین وص لشو

 | قعوص ییغوبق كحاغا هدننز و یو( یا ) هرمذق یار ملا ال لا روند هنعوبق كح اغا هدننز و ءاسک

 A هنسانعم كما حوت و مول همدار و هترشق اذا ثلاثلا تاتا ا رجلا تن لو ردهتسانعم

 |( ىم ا ) هنعل و هح ىا انالف هللاا لاش ردلمعتسم هنسانعم كلا نیرفنو نعلو هتل اذا انالف تيل لوقت
 | هعزانم تو لادج یاسا )و یدننزو اه اتسب م ( ةاحاللا ) روند همدآ شفلوا حاوت و مول هدننزو رم

 بج وم یرییعتو مول مدآرب هل مک كن زمه ءال الا و هعزاب اذا ءا و ةاح الم هاح ال لاق رد هنسانعم كلبا هلداحم و

 یتق و قوص یغوبق كجافاو مالب یا هیلع یحطیام یتا اذا نالف یا لاقب ردهنسانعم كلا تکرحو حضور
 | هدهن دم هدننز و باغ و هدننز و یده ( یخ ) رمشقنآ هل نآ یا دوعلا یا لاش ردهنسانعم قعاج ب واک

 لرذنمن نامعننالوا هربحربما هدنن ز و نالس ( نابط ال ردیعما یدا و یکیا هدننزو ناغع (نابخ) ردیعما یداورپ

 (سیتلا هی ) ردبقل كنهسک یکیا (یسلا وذ)ل ردمبقل كف وع نب دعسا (نایط وذا) رديمسا یمالعم رصق رب
 ل رر رر او و ءززه قوچ كم هدنن زواصعا هلا هم یاخ (یضللا) و۶ ین ال اچ ردنام قز اکدید یلاقص هکب هک

 | یکی نوه روند هتلآ ك کب وډ وراد هلو ر ینو لطابلا ف همالکز ک اذا عبا لا بابلا نم یمن لج را یمن لاق رد هنسانعم

 | یک ەیفنا هن ورپ هلکنا بوزود ندنسیرد كن روناج ایرد سنج رب هکردنل آر صوصخ هدنزرط ینوه لوق ىلع
 | هدنز و رجا 6یلنالا) روند هنلآیکیدد ین ی دو هدننز وربنم ( یل ردتفل ید مدننز وداع ررکحو راد

 روند هه ود نال وا وي ندنرخآ یسیرب كنم رد و ردءا وین قوم روند همدآ قاشکی یه وس نهدالام ی وک هزره

 | ندا ین ورب تسوا وزاهجاذعسا ولا یا ءا ولن ةا مالاق روند هل وتاخ عسا و برف ءاول ورد ءا ولت ین قم هدکنوب

 | ایلن تین لوقت ردهنسانعم كمر و لام همدآرب هدننزو یمر (یضا) روند هنشوق لجشوط نالوا نوزوا

 (نم)



 > ٩۱۷ زی

 یفیراب الصا بول وا هراپکی و رحل یا یهکا لجر لاق ردتلع هکروند همدآ ناقوق یزغا و هج ولا فلک الا

 | نابج فیعض یا یهکا لجر لاش روند همدآ ققروف رسکروو فیعضو روند هشاط نابلوا یغالتجو
 اد عب ارلا بابلا نم یھک لج زلا ی مک لاش ردهنسانعم قل وا یه ا هکر هدننز و یده هلک كفاک(یهکلا)

 وه هرخافم هدنن ز و ةافاکم (ةاهاکلا إل روند هرل هدا ردقلا مظع هلي كنهزمش ۶ اهک لا یهک !ناک

 .هنک | لوقت ردهنسانعم قمروص ةهفاشم همدآر یهنسرب هدننزو لاعتفا ( هاهتک الا ]) هرخافاذا هاهاک لاق

 2 لاق ردهنس انعم قناص وا بوقب ندهنسنر هللرسک كنهزمه (ءاهکالا ) كهفاشا یا لاسم

 | لجرلایهک | لاق رد هنسانعم قم ابویل واه هلآ ینیراج وا ل راقمرپ هدنوک قوغ وص و هنع عنتما اذا ماعطلا نع

 می ماللا لصف زس | بوکسک هلی وکس كنهزبه و یصق كمال( اللا )یاب ا4۴ < م اللا لصف زم سفن هعباصا فارطا نه اذا

 ال رددت سانس تر تتشو یبتحاوآ ابا اذا ثلاثلا بابلانم اب ال لج ر لای ال لاقب رد هنسانعم قلاق
 | یا ءاو الواو ی االى هتنکرت لاق ردهنساعم تن و تش هدرلنو هدننز و ءا رصع او اللا)لو هدننز و اعل

 هدننومهدننزو عاعلا رواک لا یعجج روندهرغص نالوا یلها دوخاب روند هنزوک | ناب هدننزو اهل ال و ةدشق

 es سوت روند هناقلق هدننزو یل ی ال ورق لاو "یثحولا روثلا یا امل هدنع لا روند ال

 بلاغ ن "یولهنمو روند یول هدنرغصم ردیدآ لجرر و رد دآ جد كعضوم هقشب رب هدارواو ردیدآ عضومر

 ۳ اتتلالا)ءا و الاف ا لحرلا ی الا لاق ردهنسانعم قما غوا هع وت دش هدننز ومار کا e) 2االا) رهف ن

 لاق رد دما تم نوت واو لقا اذا لجرلا یّأتلا لاق ردهنسانعم قمل وا سلفم هدننز و لاعتفا
 | یدنل وا RE ببل رد هنسانعم كعد كابل هدنسانئا ت حکم دنن زو هلعفت (فسلت )ابا اذا لج ربا ىأقلا

 یار بالا مال لیان ساق رخ E وکس كناب و یخ كمال (یبلا وین الا
 هکر دابل نیا هلیس هی رغصم ("یل و ردیجافا قلزقاس هکردیعما یطم ارجش هدننزو همام ( ةیابللا ) هنمثک | اذا

 (ێبلا)#یواولا# ردعضومر هل الث تاکرح كمالو هدننز و یتح < یل آل رد رای اع رود نب یال و ردهدننز و ىلع |
 ردد كغاطر هدننز وناس (نا وبل )ار ول وا روکذ مهل اه زمه هڪ ۵کو رد رد هلسق رب کرد سیل ادبعناهدنزو ر ودع |

 لاصق (ةبالا) وهدننز و ةاتف داب لاو هدنزو هرع (ة وبلل ااو هلرسک كمال (ةوبلا) و هدننز وو ونه |

 حراش +یدلیادا رایجد هدن اب هزم یرلنوب فل ؤم * روند هالسرا یشید ردففح هدسیکیا کە لية كمال( بللا لو

 ءاه هکر دقوب رک ذم ندنراظفل ك ران وبار ز یک یغیدل وا هدهحن و هقان ردن وما ثین أت دیک ات ءاه یکه دنس هلکهوبل هکر د

 كنان( تللا )و هلیع ابشا كمال (یناللا لو هلق كنهددشم مال و كنه( یتلا )و ینایلاب# هل وا قراف ناتو 3 ۱
 ندریغ كنس هغیص كنس لکی ذلا نال وا لوص وم سار دشمل وا تغل ت رد هک هلی وکس كنا تلا )لو ردح هک برسی

 (تآللا)و هلدم و رسک ك نات (یتاللالرول وا كمد هکنوناخ یکیا لوا ناتنللا و هکنوتاخ لوا ین ١ سپ رد رثوم

 هلاب زسه زمه ( یاللا إلو هلبا هزم (یاللا])و هل رسک ك نات (تاوللا و هلاب (یتا وللالو رد کلب رسک كنا |
 ی ار دتغل زکس یع وج که بدم كفلا وكمال(تاءاللا) و زسای و زسهزمهوزسان (اوللا لو هلا هزمهزساب (ءاللالو |

 نسل ول روند اتللا و هلا هددشم نون روند ناتللا و هل مسک كن هفتم نون روند ناتا دن هنو زدم راغج انس

 یراهلکیتل او اتلاو هلیصف كناتو یعض كمال روند الا و هلل دشت ڌ كناب و یصق كنات و كمال روند الا هدنرغصمو |
 كنس هلک الا هدهّرد یربرح هکر دربقح جرم + ةيهادلا ین یا یتل او اتلاف نالف عق و لا ردندنساعس| هیهاد |

 ندنفیدل وا یراح هرزوا تانکتسم ساق بولوا جراخ نداق رفضت مک ارز ردشملا طیلفت و نت ین |

 اشلا و نا درب توی یاد وین سی ردض وع ندنسهعص كنل "وا ءاب نانلق هدایز هن رخآ هقشب |

 1 هل رب رع هکر دح وربثم هدلبهست هکیدد باهش هدنحرش روک ده باتکو هلن دن دشت كراو ىحف كرامال روند |

 : یسهلص هلغل وا رصاق هرابع ندهطاحا یثآ هک ایوک ردهدنکبس ةریبکلا و ةريغصلا ةطلنا دعب ىرال وق یتلا واشالا دعب ۱

 هدلاثمالاعمج و ردن وا مظعت یرغصت ردن رابع ندهرغص بلا و ا ۳ یدنل وا فذح | ۱

 تیاهن یدل وا بلاغ لع هدهب 7

 رد هدنکبس ةیاهثلا تغلب لا ةطألا هم اتم روا نف نالوا ee نایل وا خلاب هتاغ لا

 ندنآ دا مم هکر ول وا طقاس ندنجاغا هرم ندنراحصاه داب هکر د هنسنرب هدنن و یعل هلا هثلثم یا < یالا لو ین ابلا#

 روند هرقاس قیوص ندا نالبس شماعشکپو راد رورعص اکا هدقدل وا رې ردهنسنرب ردنا نالیس یک عص

 تب لا هام لا روهط زفاس قبوض ندنچاغآ قاقاس و روکنا یب ندان رول وا رندن یا



e 4۱5 F- 

 مع اذا رمالا یلع یکا لاش ردهنسانعم كلا دصق و منع ىمي” هشیار و نویعلا ن نم هل رم رس اذا لج رلا یکا

 هدننز و ةاضف رولک ةاک ی عج روند همدآ شوپحالس یلهدوخاب روندهردامو ریلد هدنز و غ € "یمکلا) هیلع
 روند هشویحالس لیک دو هلیسهش لعاف مسا (یمکتلا) حالتسلا سب ال و| عاصش یا "یکوه لاق زولک ء اکاوا

 مہک ل قاذا لوھجلا یلع شیلا ی کت لاق ۳۳ یلدا لو یریر وال دل کس درر نش ی |
 هاهکت لاق ردهنسانعم كلا رسو هدهعت اذا * ىلا یمکت لاق ردلمعتسم هنسانعم كمتز ؟ بوروک ییهنفریو
 یبرع قوس یاضتقم س د یدلبا رکذ ید هدنباب محم یو فلوم + ردمولعم هدنتزو ایچس ( ایا هس اذا

 برعم ندیناربع هدناتک مانراونالا ةردنکل ردقلوا ندنسهدام یکدوخاب ندنسهدامک نالوا هنسانعمرتس بول وا
 رندر عهای ردهدننزو فتک کر دهنمانعم كلم یکی دی های و ےک یبصا ردموسم هرزوا قل وا ب بکرمو

 هنس هیسدق هضافا و هناعا كن راتمضح هناش لج كللا كلام هدلاعا ینهروب نم تعنص ردکع د هاب تالاب یسانعم ا

 هددلوم هلاسر و یدل وا بلاغ عهدنا هلا جنم هلرهدیک ن دنغیدنل وا هضافتسا هللا روک ذم ریپعتاماد هلغغل وا جات

Ge osهعاسلا ءرب ردن ره ندو بو ضعبلا دنع و ردح ورشم هرزوا قل وا  

 یایوک ةلمل لاق روند ه هج ۶ تا یا روت شوز دزو یکتا( ی وکلا )و یوا ولا # ردهنسانعم |

 ردهنسانعم كوس مالک رب قج هنل وا لالدتسا هب هنسن رخارب هدننزو هباتک (ةیانکلا) و۴ ینایلا ۶ ةثيضم ءار

 لوفیلعرونل وا قالطا ه یعسط هل ضف هلکغ د هر ر وقچ طئاغ و هعاجج هلغل وا هنسانعم شف ثفر هکیب رک طئاغوثفر ا

 تقیقح ینآ هکر د هنسانعم تل کت هلظفل ر دوخاب ردەنسانعم كلتا ەدارا یب هنسفیربغ بودا کتی هنشنرب هانک ۱

 كنغاب یحق هتل این هدنل وق دالا لب وطالثم هل وا نکم هداراینزاحم و یتقبقحییعب هلوا بذا یرلفرط زاحو

 ا يا هه یک لاتو قلوا دارم یغنلن وزوا تیوب تاک ق اوا دارم یفوزوا
 یرسک كفاک (فشکلا) زاح و ةقیتح ابناح هبذاح ظفلب وا هریغ درت تناو “یشب ملکتتنا وهوا هيلع هب لدتسیاع 1

 هب روتندنعما هلکنا هکر د هنسانعم كلمنا همست هلرمدا فاضم یی هرب كن راهلک تنو ناو "ما وبا همدآرب هلیعص و

 رد هل مسکو یعط ك فک کی را هلک ه ونکو هبنکو ه هام“ یا ةنک و ةنکو رع یاب و ورعاباادز ینکلاقىرول واش مایا ۱

 هل مک كنءزمه (ءانک الا# هتینکو هتینک ورعوبا لاق روند هما نالواردصم هلاتش ونا و "ماوبا ردرلعسا

 نالفاباهانکو نالف یاب و نالفابا هانکا لاش رد هنسانعم كليا عضو هننک همدآرپ هد ران وب هدننزوهلعفت (ةنکلا و |

 ۱  هبنکوه لاقبرونلواریبعتهنکبه کون ده الوا قفاوم د نک انک روانو "غ oli“ 3 ینعمنالف ابو

 | هد. دشت كنب ر و یصف كف اک( یکلا ۴ ینایلا9۴رد دآ نوناخرب هلیس هغیص لوهح ٹن ؤم عراضم( کت  هتینکه تينک یا

 ۱ )ارش و ةدیدص هدلج یرحا ااایکهوکیء اوکلاقنردهنسانعم قعصاب غادو قلغاد هلیسهلقم یغلغاد
 | غاد هن وکر ,(مای واکلا ژ روش دهربنالیر وا عاد هلی صف كفاک (ذیکلا) روند ه یغلغا د قج هصاب غادهدننزوبار 2

 | رد هاشم هییشت قالطا یک هب یتا یر دجنآ هلن دب : نوا یا سا اب و ناور ایم اار ا

 | فاذکوفالهدوهب و هادى * وکلا لمعتسا اذا لج را یوتکاا لاق د رد هنسانعم قغلغاد هدننز و لاعتفا (ء اوتک الا |
 ۱ | كسا قلعاد ینسیدنک ن دهنکر € اوکتسالا) هيف سیلاع حدم ؟اذا نالف ۱ لاق ردلعتسم هنسانعم كلتا ۱

 ورا دانا ادو نابزد و ثیبخ هدننز ودا دش (ءا وکلا یکلا هنمبلطاذا ها وکتسا لاق رد هنسانعم

 ناتک ما وکلا وال ماتش ثیبخ یا ء ءاوکل ج ر لاقب رروا غاد هن رک كقلخ هلیناس ۳ نالوا

 | # یواولا # هاش اذا ها واک لاق ردهثسانعم شک و هدننز و تافاکم € | واکلا و ردندن رلهنک برع هدننز وا

 | ونیدهکیلدو هبهجابنال وا هدنرآوبد كنها ساه (وکلا و هیدیدشت وا و و یعص و ىح كفاک (:وکلاو

 | بارغ زولکء اوکو یکی دم و ه دمر ولک ی وکی عج روند هوکه نکج وکو زساه روند وکه نکوی ضعبلادنعو

 ۱ ندهرچ هلا هجابنال وا نوجا قلن دنآهدنروصو ید وک کر دح راش + اقرخیااوک و  ةوک ط ئاما یف عضو لاقهدننز و

 | لا رد هنسانعم قلصف بولیزوب بوط روط هلکمریکهرب قجهراط یکه وکه دننزو لعفت (یوکتلا) رول وا عا
 رار كندسج بولقوص هنغتلوق كنوتاخ هرجا شارفو هبف ضبقتف اقیض اناکم لخد اذا لجرلا یّوکت

 | رددآ بکو کر هدننزو یم (یوکل اهدسج رحم وا هافدن اذا هنأ ماب یّوکت لا ردهنسانعم قفصا

 | روند هقان زوعس ول واط كلب ك رفاک ایکلا) و( اهکلا ال 3۴ ینابلا## ردندآهطآر هدنزکدهرصب (ناواک#

 | رونید هننالوا شیکک یرلبرد كن رکعا كن مع دوخاب هنناجنوق ورا ش شهرا و هنسهترکقلوب شاف لوق لع

 | یا یھکا لجر لاق روند همدا ] نالوایراهکل هجهرق یراکدد و واو وو رجا ( یهک الا)

TE(فکالا)  



 > ٩۱0 زوم

 فاک لجر زا جاتح هریغ بوروت یکم هجزکلاب كنس ردا تیافک ن درناس اکس هکردمدآر و ینعب كيزاح و
 | لاق روند هثیش ندا تیافک هل وکس كناف و یئالث تاکرح كفاک ( نکلا ردهدنکبس رخآ لجر نم كيفکي

 | كج هنچ هدننزو هفرغ (تیفکلا رد واسم یوم و رکذمو یعج و درفم كنوب و كبسح یا لج ر نم كيفکو ه
 لعفت (ینکنلا) توقلا یا ةيفکلاب تعنفلوقت یکی دمو هدم ر واک کی عج روند هادغ و هشوت وت وق كج هت و
 روال وا قالطا هر وب هدننز و "یتغ ( کلا لاط اذا تاشلا نكت لاق رد هنسانعم قمازوا بونلیو تاب هدننزو

 ردت رابع ندكما هلاوح و صاقت 4 ولطم نالوا هدنتمذرخآ نوبدم یتساهم اشم لام ءاهقفلا دنع (فیافکلاعب )ل
 هدنتمد دز بویمرپ و دقن ےسلیا اتشا هنسفرب قلش ورغ شب ندورع بول وا مث وغ شب ہدنتمذ دز معب الثم

 ۱ مها ردةسجخ لج ر ىلع یلالثنوکینا وه و ةيافکلا عب امنیت یرج لا یک ك لا هلا وح و صاقت همش وغ شب نال وا

 0 هدنسهلک وفک هدننز و یده ( نکلا )و هلیعص كفاک 6 وکلا )ی وا ولا هنماهذخ لو قاسم ايش كنم یزتشاو
 هد ز و هف غ رده واکو هبلک ید رفم رد هشت که لع كفاك( ناتلکلا 3 یاابلا چ ردهنسانعم دننام و لثم هکر دتفل

 | بیرق هراروکو  ولف رط یکیا روند هوضع یرلکدد ك رکو ب ندهنطاب یازجا نانلوا ریبعت ءاشحا هدینا ویحفوج
 كرکوب هرافرظ لواو رولوا شاراص هرچا فرظ هعنا هنادیکیا ندنغای چا رد هج هناد یکیا قشپاب هنکیک هقرا
 | كن را ەش وك ولفرط یکیاكاب سوقلا ةيلکو هل صف كفلا و ىع كفاکر ولك ی لکو تایلک ی عج رونل واریبعت یعاب

 ثجهدادن غاب نوجا قعصا لوق ىلع رد رب ل ر هجا ولفرط یکیا كن هضبق هکر ون د هننږام كن رغب ندنفرط هقرا

 هنن رلکتا هکر وند هنف رط یعاشا دوب باصسلا ةياکو روند هنن رب ردق 4 ورب شراق ج وا ند هضبق دوخایروندهئ رب

 روند هنس هچ را نوک هه رکد هدنلکشز ریت شلکید هنتلا یل وف كغج راغد وكم ول وط هدازملا ةیاکو رد ر یغوط

 اردا هدب ر یکر کو هکود هنسانعم قفق وطاب قمر وا هنتسوا یرکو ب كمدآ ر هلن وکس كمال و یف كفاك( یلکلا)
 | رد هنسانعم قع غا یکرکو  كمدآر هدننزوااصع:(یلکلا) هتک تبصا اذا یناثلا بابلانم انک هتسلک لوقت
 قعضا یکرکو كمدآرب یخ د وب هدنن ز و لاعتفا (ءالتک الا هتیلک ت ملا اذا عبا رلا بابلا مالک ی لکفابلکهتیلک لوقت
 | یدنا وارکذ هکر دعج كن هیاک هل رصق كفلاو یعض كفاك( ىلكلا) هتیلکت ملا اذا لج رلا ىلتك لاق رد هنسانعم

 ۱ زوعمار ز ردهانک ندنسل وا قیرا یسل وا لزق كن رلکر کو كنا وبحا رب ز لیزاهمیا یلکلا ءارجنغ لاق هنمو

 هدنماکنه توارط و ثالهزان ارز هطاشن و هناث دح یا هالک مه هل لا اذک و رول وا روم قتمارف هدقدل وا

  عضومر هدننز و هيم (هیلک ژل رونلوا قالطا هنناوج وفا رطاكنهردیداولا الکو ر ول وا ولغاب وزوعهو پرچ رلکرک وب
 هیفان اکمیتا اذا لج رلا یلک لاق رد هنسانعم كلک هلع نال وا یعضومقج هل وا ناهن مآ هدننز و هلعفت(تیلکتلا لرد دآ
 تلال د هب هشت هکر د هک ر هلیفیف كمال ویرسنک ك فاک ( الک )۴# یواولا ۶ ردعضوم ر هدنن ز ونایلع(نایلک ارتسم

 رو نمرکح جدل وا هکر ون داتاکه دش وم رول وا فاضم امن ادزل وا عطقنم ندنفاضااعطق و ردع وضوم نوجا كل

 رای داکهلب یسیکیا یتعباههاتلک نان ما وام الکن الج را تءاحلوقت ونیتآرلااتاکو نیلج را الک ینءاحلا ردهرز وا
 الک رز وا یغیدل واح ورشم هدحابصم هکر د جزم + رول وادکق م یعج یس هلک لکهکهتن رول وا دکؤ م یددع یکیا سپ

 هباب قلا هسل وا فاضم هرعضم و نیلج راا الک ماقلاس رول وافاضمه هشتم اد و رد هشت یسانعم ود رفم یظفل كنس هلک

 نین تاک یلاعت هلوقو اقامه الکوحتردقل و درفمریعض نالوا ح صفا هدریعض تدوع واک تیار لوقت رول وا تلقتم |
 اماقامهالک لوقت رد راج ج د كلتادارا قرهلوا هش یربعض و اهلکا تتا اممم ةدحا و "لک یتعلا و چ اهاک | تنآ

 یکی راک اصعواعمرارولوا ن ونم رانلوا روصقم هک رولوا ن ونمندنفیدلوا نک مسا هلغلوا هلک مال قلا هدتروص و |
 یس هلک اتلکو زلوانونمهدنروصو ردلکد وا و لد ردنوجما هنت لا ردصوقنم سا ضعبلادنع وردضوعند وا وا 0

 ند وا ونالوا هک مال ءان لوق یبع و رونل وانونمهلتهج و ردهدنن ز و لیعف هلغلوا هک مال ینلاوه دا زیات ردوا ٹن وم |

 نالوایعسا رک و نیرو نم نیظفل لصاحا زا وانونم هدنروص و ردهدننز ویلعف هلغل وا نوګا ثینات یڼلاو لدن ۱

 راردبا هدافا یدیک ان و صیصت یدل وا عوض وم ه هشتیبماکا هلغل وا رشیکیاهتبلا هدناویح ردذوخأم ندهواک |

 کب ویغط ی هنسنر هلن وکس کیم و یصق كف( یکن له ینایلا 46 رد دآهدلب ر هدرابکت ز هل رسک كف اک(هولک ال
 ندصئاصخ هروک هنناب كحراش + اهقک اذا یناثلا بابلا نم ایک هتداهش یک لاق ردهنسانعم كلاس و |
 عردلاب اهم اذا هسفن یک لاش ردهنسانعم كلی بورو یدوجو هللا رففمو نشوج هبجو ردلکد |
 یترداج لرکسع و اهقک اذا هتداهش یکا لاق ردهنتسانعم یک یجدوب هللرسک كنهزمش (ماعالا) ةضببلاو |

 0 لاقب ردهنسانعم كلتا زس ینلزنم مدآ رب ندسان نویعو رکسعلا یک لتق اذا نالف یکا لاقب ردهنسانع كل لتق |

۱ 
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 لضف همدآندنالوم أم مرکو فطل هل وکس كن هجم یاز و ىح كفاک (یزکلا) + یئابلا مان اذا لجرلا یرکت
 هیقتعم هلا فاق هدارو هیفتعم ىلع لضفا اذا یناثلا بابلانم ایزک نالف یزک لاق ردهنسانعم كليا ناسحا و

EEهب یسیک كج هلیک 4 هق راه وکو ردبدآ هب رق رب هدن اضف قشمدهدنن زو هف غ( ةو كل  

 هل لاق هل رسک كفاک ر واک ءاسک و هل مسق كفلاو یھ كفاک روک یسک یعج ردنفلهدهلیربسک كفاك رونید |

 سیل اذا عبارلا بابلا نم اسك لجرلا یسک لاق د 0 .سابل ءدنن زو اسص (اسکلا) تو یاویک
 ( وسکلا ) یسک عع نالف یستکا ۱ نیا تک نم ابل ج دوب هدننزو لاعتفا ( ءاستکالا )ةوسكلا
 همدا ا ولت وسک (یساکلا) هانا هسلا اذا | وسک بوثلا ها ک لاش ردهنسانعم كمردیک سابل همدآرب هدننز و وسح

 لعافیم |یساکندعبا ربابوبشا نیس اما ی زرد جمع وک ید یاس کل حر لاق ردهرز وا بس روند

 ف لا ردندعبا ر باب ید یسهلک یلاح هکهت ردشللا صیصت هرزواقلوا

 هلن رسک كفاک ( ءاسکلا ) ردح ورشم هدنحرش یدرب راج و هدهیفاش هدامو و ردقو تجاح هد هلو أت را وا

 ردالمتسمهنسانعم تعفر وفرش ودحهدنن ز وءاعء اسکلا )لرد هیسک یعج رد هدوسک هکر وند هی هکردمولعم

 دوخ بنال واریکهوسک د زا وژنک !ند ريغ ردلیضفت لعف|هدنزوالعا(یسک الا لةعفر و فرش ودح یا ءاسک هب لاق

 ۱ ۱و 4 مافع از اوا ت اتکا رک ا یا هنم یبک ایه لاق روند همدآ نالوا زر و هومک
 كفاک (یسکلار) هرخاف اذا هاساک لا ردقل وا هدنض وصخ توک ارهاظ رد هنسانعم هزخافم هدننز و ةاهابم |

 هب رض لا رولکهاسک | یعجیرون د هنس وریک كنب رغص هدندب اص وصخ هنس وریک كن هنسن ره هلن وکس كنيس و یعض |
 شغ هن دیدنکهکابوکی دشودهرز وا ر شم یا نع یک

 ردل وم ه هفلابمیناونع عج هدا روب ردتبثمزسهزمههدنآ و ردتغل هلغل وا موس رم ی دهد زو« هکر دحراش+ رول وا

 رد هنسانعم قمر وق بوریصا هبا شید ی هنسنر هدننزووشح (وشکل)۶یواول اهر ولواش اک هرب یاش
 نال واهدنن رقه نا یرلکهد راک دننز وهف ش(تیشکل )الو كيف هت نا هتضضع اذا اوشکهت وشک لوقت

 "بضلا ةيشک لک لا روند هنکوکو هنسد كنغبرب وق لوق ىلع رولوا یدازوا نوزوا هدن رانا یکیا هکر وند هغاب

 هترشاعمو تاساوم هلبا هسکرب یعدآرب لثموب + بضعلا ذيشک كلخا مطا» لثم ا هنمو هبنذ لصاوا هنطب ةمصشىهو
 یانعم لّوا لوق رونل وا برض هدنلح ءازهتسا و لزه هدندنع راضعب و رونلوا دارب | هدنعفوم كلا قیوشت و ءارغا

 "بضل | لقنقعنم كلاخ ام طا هکهتنردهروک ه یتاثیانعمینائوردربتعم با یعالادنع غاب نانلوا رکذ ارز ردهروک هلّوا

 م ردقبلاع هسکرب RE لداص و یصق كفاک (یصکلا )+۶ ینایلا #زارد ید

 یتا كند هدننز و وظح ها هع یاظ ( وکلا ) ی وا ولا ةعفر دعب "سخا اذا ایصک یصکی لجرلا ۳
 زتكملا بلصلل عابتا اضک اب اضخ لا و دتشا اذا اولنک هم اظک لا ردهنسانعم قلوا زانقط قیصص

 م روج ندب هدنزو لعفت (یطنکتلا) دبا یا ةيظاک ضرا لاقت , روند هضرا یقاق یروقبوق (ةيظاكلا)

 كنيع و ىح كفاك( ومكلا) 4ى وا ولا# عفترا اذا انس هم یظکت لاق ردهنسانعم قمرابق بوشیش یمحش و
 هلیصف كن هزم ( ءاعک الا ) نج اذا اومک لج رلا اھک لاقب ردهنسانعم قلوا زسکرو و ققروق هسکرب هلیلوکس
 ۱ روند همدآ رهوج یب ستماهشو تابث نالوا مزهنم ندنعشد اعاد یعاکو ردیعاک ی درفم روند هرامدآ ققروق

 ۱ هب هسک رب یهنسنر هدننزو هباتک € ةيافكلا إل #ىايلاو# رد هنسانعم یعاک هلا هع نیغ (یعاکلا) یاب اوج ۱

 | لای وند ندرک ی دسر ردترابع ندکلعا تفتسم ندریغ هلکنآ هکر دهنسانعم كل روشن و كمردشت

 | رول وا زلاق یبامتحا هرباس هکردهنسانعم قلوا روشن همدآرب هنسنرب و هل ةيفاك اهلعج اذا ةیافکه یفکی هت وم هافک
 | یتسانعم لعج هدقدل وا یدعتم هلوعفم یکیا رو نم لعف سپ هریغ نع ءانغتسالا هب لصح اذا "یشلا لافک لوقت

 یدل واروشت ورتییعییدلیا اف وو تیافک | هدقدل وا یدعتم هلوعفمر و رولوا هنسانعم یدردشتب یم هلنیعضت
 | شيا ینعی ردبفاک لاعتم یادخ ترضح نالوا زاس راک یتعب الیکو هللابافکو  یلاعت هلوف و رولوا هنسانعم

 | تیافک هنسیدنک یبهنسنرپ هسکرب هدننزو لاعتفا (یافتک الا) ردقو تجاح هدادقسا ندربغ روش هکمروت
 ییابفاک هتلعجیا هب تک الوت ردتزابع ندقل وا نغتسم ندرت اس بودا تعانق هلکت آ هکردهنسانعم قلق ردا

 هیافکف "یشلا هتیفکتسا لوقت ردهنسانعم كلثا بلط كمن بودا تعانق هلبا هنسنرب ندمدآرب (هافکتسالا)

 ۱ همدا نها تیافک دنمهمو هنتنم كمدآر و همدا یحدباتیافک هل هنسن هدننز و "ینغ (وکلا) و (یفاکلا)

 | لج رنمكيهان لثموه كلافک یا لجر نم كيفاک لجر اذه لا و ےلسو ملاس لثم نکو فاکل جر لاق روند

 (ءاجو) ۰



a ٩۱۳ = 

 شلغاص یکشوک هودو "صع اذا عبارا تابلانم یدک ظعلاب یدک لاق رد هنسأنعم قل وا هتسامد هل غم اه .ط ف

 ( اذک )یوا ولاډ# هفوج دسفف نللا برش اذا لیصفلا یدک لاق ردهنسانعم قلزو یسیرجا هلکهگا دوس

 لاعفا هلو رادقمو درع اک ول وا هبانک ند هنن ی۶ل ندیم هلکن آ هکر دهلکرب هل مصق كفلاو یصف ڭى

 رونل واریبعت هلا هجي وب و هحبوشندن آهدیک / ردبک س ندنسهلک اذ نالوا تراشا سا هژمبشت فاکن ول وا لاوقاو
۰ 

 هدنع دالب "یذاکه کر دم وس رم هل وکو ب هدنادرفم ردیدآ تابت یوبشوخ ساجر و رددآ نهد عور ("یداکلا)

 | یکحامرخ یکح ورول وا یر هرجا فالغ هباشم هنکد رکچیزون وب ی و هیبش هنج انآ امرخ رد رش سنج رب تبان 1

 | یتغای وردفورعمیب وص یذاکر رر ونکی ن وص جاج ند هکم هکر ولوا وص رطقمهرولوا ها ر ش وخ تیافب وهدنز رط

 قفغ زما هدننزو اصع ( یرکلا ) #ینایلا# روند ه هنسن یزمرف یذاکو رار د یذاکلا نهد هکر رراقچ
 ( یرکلا ) رونل وا لامعتسا ید هدمون هکر د ح راش » سعن اذا عبارلا بابلانم یرک لجب را یرک ل اق ردهتسانعم
 | روند همدآ شمراو هوش وا بونغ ما هدننزو "ینغ ( ۍرکلا) و هدننزو نارکس ( نابرکلا )ل و هدننزو یع
 یناثلا بابلانم ایرک ل جرلا یرک لاق ردهنسانعم كتر کس كب ہدننزو یرج ( یرکلا ) رد هرکی نم كلوا

 یییرفابا نکردرکس هردو ه رفح ندا اذا را یرک لاق رد هنسانعم قمزاق رم ندیکیو | دیدش ادع اذا

 ( ءارک الا ) ودملاین امتبق اذا املج رپ ةقانلا ترک لاق رد هنسانعم كمردنود بورب ود یرغوط ه ورجا
 یرکا لاق رول وا دض هلغلوا هنسانعم كلسک او داز اذا *یشلا یرکا لاق رد هنسانعم قمترآ هلبرمنک كنه زهش
 یرک )اه رد والا زایمان رد هنسانعم قم ول قت وا بوس و وا مک نوجا یار تدا امو من
 یهنسنر و هرغا اذا ءاشعلا یرک | لاق ردهنسانعم كاریخأت ی هنسنر و یلاعت ہللا ةعاطین رهس اذا لج را
 كمر وه ارک ییسهلوقم هناخ وه اد و هلاطااذ ثیدخایرک الاغ وډ هنسانعمكم رد روس ېداز وا نوز وا واز و
 لاق روند همدآ نریو هارک یهنسن رب هدننزو "غ ( ۍرکلا) ینرجا هتاد ینارکا لوقت ردهتسانعم

 “یش لاق روند هثیش قوچو رده" رکی درفم رددآ تابنر ندنعوناعر مو ردلعفم نعم لیعف راکم یا "یرکوه

 نامرق هدیک رو یم ور هرز هدیسراف هکر ديما ف ورعم ت لادم و هللا رصقو هلنیتصف اب ورکلا) ربثک ی ا "یرک |

 هلرجأتسم هل رسک رافاک (هارکلا) و (ةورکلا)) ردهدننزو للوعفوب و رول وا لوطا ندنوک ردي راکدد ینوک
 (مارکلا) وهدننز و ةاهابم(ةاراکل ا )ر دذ و خام ند هلعافم ءارکه کر د حراش + روند هراح ا لدب و هترجا یکیدر و

 ( ءارنک الا ) هرجآ اذا ءا رکو ةاراکم ها راک لاقت ردهنسانعمكمرب و هن ارک یتسهلوقم ه اد و ناکد و هناخ هدننز و لاتق ۱

 یحق كرافاک (ورکلا) و (ةورکلا) ءارتک اف هاراک لاق ردهنسانعم قمتوط هلا ارک ییهنسنرب هدشنزو لاعتفا 1

 روند همدآ نرو ها رک ام اد یتسهلوقم ه ادو هناخ هدنن ز و لدا (یراکلا) روند هغلجا رک ر درعا هلو |

 ىراس ن وراکم و ءایرک | یراکملا عج و هدارو هر وکه ناب كحراش* یدبا نو راکم یلصا رولکن وراکم یعج
 رد هنسانعع قمزاق ر هدنزو ورس (ورکلا ) یدنل وا رکذ هکر دیعج كنظفل یرک های رکا نالوا باوص ردطلغ
 لاق رد هنسانعكم روا یک شاط بوتاچ ندراجاغآینیراراود كنويقو اهرفح اذا اورک ورکی ضرالا ارک لا

 ارام هداما اذا مالا ارک لا ردهنسانعم كلتا هداعا و رارکت تاعفدلاب ی هنسنرب و رصتلاب اها وط اذا بلا ارک |
 ةرکلاپ ارك لاق ردهنسانعم قمان وا بوطو تعرسا اذا ةبادلا ترک لاق ردهنسانعم كمر و رت رتو
 رد هنسانعم قلواقربآیشیآكمدآرب هدننز و اصع ( ارکلا إ) یناثلا بابلانم ایرکی رکی یرک لاش و اه بم اذا ۱ 1

 فد یهوا مت اذا عبارلا بابلانم ارک لجرلا یرک لا ردهنسانعم قل وا یربا یرالوق و هجا یرزردلبدوخا ۱

 روند هنککر اكنشوقكلککو رد دآ هبرقرب هدنساضق سوطهدننز و نال (نا ورکلا)نیعا رذلا مح و نیقاسلا

 روند ځد ارک هنککراو هلبرسک كفاک رولک ناورکو نی وارک یعج رد هناورک تنم ردهنسانعم جو لو ۱
 اردنا ریس انضر ق مكناغب « یرقلا ف ةماعنلا "نا + ارک قرطا ارک قرطا ٭ لثلا هنم و هدننز و اصع

 هدنعق وم كم روش ود ه ها نال واد وصقم هلبا لافغا لرهدنا تئارا عفانم هلا رازوسدمآ شوخو مرن یعدارب لئمو [

 نا ورک ردنیبم هلي راک دد یوط ناغغاچ ندنعون یثوق یوط ناورکو ارکه د هراس تاهما نکل رونلوا برض |
 روند هغلاوب هدننزو هم ةرکلا ٍ ود هک یعا رک هکر د هننانعم یراکم هدنزو غ (یرکلا) رارد ید یشوق

 تارکو ہل صف كفلا و یعط كفاکر واک یرکو هل رسکو یعط كفاکر ولکن رکو نب رکی عجج یکی بوط ناکوچ |

 عض ومر هدننزو ءام ( ءارک ) ردطاغ یراکدد هرک | كن هماع هدنعج كنەرک هکر د ح راش + هلبعص كفاك ر واک

 لاق ردهنسانعم قمو وا هدننز و لعفت (یّرکتلا) رول وا فاضم اک هبقع برص نالوا هدنلو فئاط کرددآ ۱

 (۱۱۵) ٭ ثل +



e ۱۲ e 

 | منتو كسکوب (یناکلا) و هدننز وبارغ (هابکلا)هدننزو یدم رولکی کی عجب ردعونرب ندنآدوخاب رونلوا

 | نادناخ هکردعفت رمو عظع یکن مرخ یرالوک هدنغاح وا ین ۳ ر دیظعیا دامرلا ییاک وه لاق هنمو روند هن هنسن

 هب یدن ریص ناقیچ بو ریص ندر هدننز و ءاعس ( ءابکلا) ردد یاکن یهو ردهانکن دکع دفایضم وم رکمو

 | هر روند هنادروخ هدننز و هف غ (ة وکلا ) روند هعاعشو وتر نالوالماش بولپاب هر ره ندیاتهم و روند

 قعابت بوجآ یراق هرز وا نادروخ نوجما رضتهدننزو لاعتفا (ءاشک الال و هدننز و لعفت (یبکتلا) هنسانعم
 | لا لوک یراروق شتآ هدننزو هلعفت (نسکتلا) هوش الع بک | اذا یبتک او ةرما ی ع یکت لا ردهنسانعم

 | قیص یرابدآ هدننزو منک (وتکل ال یواولا ‡ ادام رالع قلا ادا رانلایک لاش رد هنسانعممصاببوتز وا
 | نشد هلبسسک كل رمه (ءاتک الا) وطلنا براق اذا اوتک لجرلا اتک لاق ردهنسانعم كم رو قراتآ قیص

 هدننز و ءالبلحا ( ءاتیتک ۱) + ینابلا 3 هودعیلع الع اذا لجرلا یت یک | لاق رد هتلسانعم قلوا بلاغ هرزوا

 یه ناسلو اظیغ التما اذا لجرلا یئوتک | لاق ردهنسانعم قلوا ظیغ و مثخرپ بولک هبضغ كب هسکر
 و یتسفن یدنحح هرزوا طارفاو عتعت اذا دز یوتک ۱ لاش یک دل دیش کارا

 ۱ هارنوکس كن هثلثم یانو یعض كفاک(ونکل )یوا ول او سفن فص یفغلاباذا لج رایت وتک !لاق رد هنسانعم كف ا

 | ردیدآعضومرب هدننزو هفرغ (هوک )روند هنشوق قلترغبو روند هدوس هج رادقمر و روند هنسیدنفی قارپط
 ب یراکدد یسهمدرکو ص و یسهرت وص هکردیعما ناقما هدننز و ةاصح ( اثكلا)و هدننز واصع (اثكلا)

 | هدننز وهن : (هثک ) رد دا كجاغا سنجرب دیش هنحاغا ه دکیا لو یع هل رصق كفلا و هلرعص كف اکر ولکی یکی عج

 ا لو ادا وند رو( یکن اھ یاب )اهر دهونکی صا ردیدآلرهشنالوا یکللا ةدعاق كنتلابا دز

 | كفاك ( ةیدکلا) 4۴ ىئايلا + ردطلغ یسهکس دفا هللا هزمه هدارو دسف اذا یناثلا بابلا نم ایک *یشل ای لا
 | هدكو  رهدلا ةدش یا ةيداكلا و ةيدكلا هتاصا لاق روند هنتنمو تدش كنامزو رهد ( ةيداكلا لو هلی
 هغچلاب رج و روند هلابق نیچلاب لوب ولتالص كي و روند هضرا نال وایتاق و ك

 | هدننب رج هللا شاط هکروند

 | ةیدک یلع دعق لاق روند هنسهموک قاربط و هلغ شفل هموک بولب ری دکر هجزآ هجزاو یک ږرکه لوا هنایم
 (ةادکلا) و هدنزو همام (فیادکلا) ردطلغ یمههل بارش وا هداروب اهن عجام یا بازتلا وا ماعطلا نم

 | ندا رفحرب هلیرسک كنهزمه (ءادک ال ۱) روندهنسهموکقاریط و هلغ شم هج زا هجزآ هدران وهدننزو ةاصح
 | هثسن و ةظیلغلا ضرالا یا ةيدكلا فداصیا یدک اف رفاطا رفح لاقت رد هبنسانعم قمرا و هرب یناقو كب هسک
 | یدک هلأس لاق ردلهعتسم هنشانعم قلو زسریخ و كن یک هروک ذم ضرا یتساطع د كنهسک یکیدتسا

 | ییاطع همدآ رب دوخاب قمل وا هج زا كب یناسحا و ريخ لوق ىلع كالا لم بویمرب و یبهنسنرب وةیدکلا لثم هدج و یا
 | هناطع للقوا هربخ لقوا لع اذا لج رلا یدک | لاقت ردهبانک ندعطق لیلقت هداروب هکرد هنسانعم كلتا لیلقت

 | (یدکلا )ره وج ه نوکع لادا ندعلا یدک الاف ردهنسانعمقلوا لاخ بوی لا نوکت هنسن اد هرهوج هدندعم 7
 ۱ هنسح (فیدکلا )هل ةعارالیادکو یدک كسم لاقت روندهکسم زسوقوف هدننز و یع (یدکلالو هدننزو "غ

 ردهنسانعم كلا لخ جد وب هدننز و یدج 6یدکلا) ءاقتر یا ةيدکم ةأرما لاقت روند هنوتاخ قلصا هدننزو

 | ءادک لاقت رد هنسانعم قم وقيل آب ودنا لوغشم ندنتع نع یعدآرب و لخم اذا ىئاثلا بابلا نم ایدک لج رلا یدک لاقت

 هدننز و او ودکو هشدخاذا ههج و یدک لاق ردهنسانعم یم رط و هلغش و هسیح اذا یتاثلا

 | قمل وا لاح دب و رنک ی شت كنك او اهتان اطبا اذا ا ودکو لودک ض رالا تدک لاس ردهتسانعم كمردکصک یت

 | ضرا هکردیعج كنهدک هلرصق كفلاو یعض كفاك (یدکلا هت تئاس اذا عرزلا ادک لاق 0
 (ءادکلا)نوهغیدلوا ردنارفحیررب كب هل رالا رونل وا قالطا یدک بابض هنعسقرلک هکر دندانعموب روند هبلص

 | (ءادک ) هعطقو هعنماذا ءادک هنع هریخ ادک لا ردهنسانعم كلا عنمو عطق یتاسحا ندمدآرب هدننزو ءاسک

 | هب هکم هدف موب یراترضح مالسلا هيلع مانالادیس کردن دا لبج زر هد هکمیالعا و ردیعسا تافرعلبج هدننز و ءام
 ی ۳ ی 5 او ر رددآلبج ر مد هکم لفسا هدننز نو ی( ودر )رایدل وا لخادندا رزا

 8 نرخ ردیدآ كشقو نالوا هدنلوپ فئاط هد ۳ قزمهوا صوقنم یبک) لنا نیز هرزوا
 اصع (یدکلا) رایدلیا فالتخا هللاوفا هدانز ندزوت وا بودا طلغ هدلیصفت هع" ر ون هدنص وصخ یرانیبعت

 اة كمدآررول وا ردصم یدکو ار رازغج زق نوچ ا ند نیا هکر وند هدوس شلدالصا امرخ هدنزو



 - ٩4۱۱ رب

 هدننزو هاص» (ةیاوقلا و هدننزو ءاسک (ءاوقلا) روند هر ريق رسوص زسن وا هلبرسک كفاق ( قلا ردهنسانعم
 عبارل !بابلانم یوق رادلا تیوق لاق ردهنسانعم قلوا یلاخ هناخ هدنزو یوه (یوقلاز ردهنسانعم ق

 لاش ردهنسانعم قلوا سبتحم روم و ادیدش عاح اذا لجرلایوق لاق ردهنسانعم قیتجآ كىو تلخ اذا |

 تاب لاقب روند هفلج هدنن زو ءاعم (ءاوقلا ) ردیذآ لجر رب هدننزو هوک ( دف نسبتا انا رطلا یوق

 | ردندهبلاقم باب زدهنسانعم قعشراپ هدناب تّوفو روز هلا هسکرب هدننزو ةاهابم (قا واقلا) اعیاح یا ءاوقلا

 لاق رايا رهظم هب هلام توق ا كمر و هنسنرب همدا ر و ةوقلا ىف هّتبلغ یا هت وقف هت واق لوقت

 زسرومنلو روند هب هطروم ( ةي واقلا) ذخآ یا واق وه لاق روند هیج دنا ذخا (یواقلا) هاطعا اذا هاواق
 یراکدد هب واق هدننزو "یم ('یوقلاإ رددا رازنج رب و رطملاةليلق یا هیواق ةنس لا رول وا فصو ه هنس

 (ءافیقلا) رد هب رق رب هدنلیا دیعص ((هواق) روند درخاب ناقیج ندهطروع و رددآ یداو رب بیرق هراّزج

 (ءافیقلا) و هلیصف كف اف (ة ةاقوملا) رون د هب هظیلغ شرا ردا طراح + ک هلتلت هل رسک كف اق

 مدنزوا وه (یهملاژ) ۶ ینابلا # حاص اذا ءاققو ةاقوق لجرلا قوق لاقت ۳9 قمرقیح هل رسک كفاق

  كنهرمش (ءاهقالا) هاوتجا اذا عبارلا بابلا نم یهق ماعطلا نم یهق لاق دداا كرن ند دنا ر

 | نچ وک بون وق هلا مرشک تلو بصخ (یهاقلا# ها وتحا اذا ماعطلا نم یهفا لاق ردهنس انعم یهق هلل رسک

 لات روند هبهداب هدننزو ةوهش (ةوبقلا) 4 یواولا # روند همدآ كالاچو تسج دا قفل دیدحو روئد همدآ
 ال و یدنلوا قالطا نوچغبدل وا عطاق یتساهتشا ندماعط كنراش هکر د جم » را یا ةوهقلا برش |

 ا كا ء مر ندنو رلیفوص هلا هسیالم و ردسهیمت تک لھ قالطا هوهق هب ورشم نالوا فراعتم |

 یدا زاو ات هدندادجا كنوب ىدا زا وص ندند كيلاطر شلوا یضاق یدج ی هد ید راو قوصر ۱

 .مالس هلیلا لوص و ید زم رانکتا الصا ود ىدا ندناتس و یأشن ادتا كرانکناو یدا ردنا هزت ود |
 رقع لاک ییب هلغلوا ندنص وصح تروع یاح لالوص ارز یدبا را تانا بودا لاعفنا هندی ابو

 هارو روند هدوس صالاخو رحم ةعبس یا ةوهف هب لا روند هغلق وط ی ک یکرک هوهقو یدبآ و ردا |

 | نالس (ناوهقلا) روند هدوس صلاخ دوب هدننزو هدع ( ةهقلا)) ةحار یا ةبيط ةوهق هل لاق ردهنسانعم |

 قلوا رجا رج ینعب هوهق اباد هل رسک كنءهزمم (ءاهقالا) روند هنچوق نویق هجوق ولزونو یرک | هد زو
 لاق ردهنسانعم كلا تعاطا 4 يلاو و ناطلس و ةوهقلا برش ىلع ماد اذا لجرلا یهفا لام ردهنسانعم |

 ردهدنالو وح دالب هکردعضوم ر هدنع هدننز و ناویک «ناوبق)) # ی واولا # ناطلسلا عاطا اذا لجرلا یهقا ۱

 ی اک لاق 0 بكلتا از وسدب یدآر هدننزویعس (ی کلا ) ٭یایلا# بچ فاکلالصف ]و ۱
 كمنرکیا بویفاشوخ ندهنسن رب هلبرسک كن زمه عملا مالکلاب عج وا اذا ثلاثلا بابلا نما کانال

 زو بوچروس هدننزو وم (یکلا)و هدننزو یبج( وکلا )ی واولا# ههرک اذاهنعی اک | لا رد هنسانعم
 بویشیچ شن آ ندقامتچ و ههج و ىلع بکنا اذا | اوبك و اوکو کی لجرااابک لاق رد هنمانعم قمابق هرب هرز وا

 ردهنسانعم كم وت تولیغب یروق شت آ هدقاحوا و رو ۵ اذا دنزلا ایک لا ردلمعتسم هنسانعم قلوا زسشتآ |

 لاق ردهنسانعم قلا ندنسی رجا بوی رولب شفلنافل وص اب یدولو ی تاو عفترا اذا ریلا اہک لاھ

 زوکلا ابک لاق ردهنسانعم كکود یالوا هدنجما بوروج یغاشا شاب یهنسن ر و ورا مک اذا سرفلا اہک

 لاق ردهنسانعم قغاز زو ر هاوه و یوذ اذا تسا بک لا ردلمعتسم هنسانعم قلوص تاب و هفام" بص اذا |

 لاق رد رسا یا زا مشات واچ دو هل رسک كنم زمه (ابک الا) ىلع اذا رابغلا اہک

 ردا هدننز و هوطخ (ة وکلا هرغ اذا ههح و ی 5 | لاق ردهن سانعم قمزو یهرهج و رو ملاذا دنزلا ی ؟ ۱ |

 ردع ید ندنرلانعمر اس كنسهداموبکو بایکایا ةوبک داوج "لکل هنمو روند هغعاق هرزوا زو بوچروس |
 ا ر ندمدآ ر و ةربغ یا ةوبک هب لاق روند نقل ول زوت تنا ندنکیدکو چیزوت ه هنس ربو |

 (ابکلا) ةفق ویا ة ةویکهتناکاف هل اسوق و وند هغمر وطب ولیکر ایشان ندنکیدلدیشیاد وخاب ندنکیدلر وک |

 كناب و یرسک كفاك روند ناوبک هدنس هين ردهنسانعم هسانک رول وا دموک هکر وند هکلیدنروپس هدننزو ىلا
 هدارو نا فوعن ورگ ىب اکدن عنوعلن ناب ناکةيابلا فو ح راشلا لاق +رولکابک یمچب هل

eیدنرویس دو هدنزو هب (ةكلا) هتسنک اذا تیبلاتوبک ساسالاف لاقو ردطلغ یر هیس  

 | ریخت کروند هنجافا دوع هدننزو .ادک (ءابکلا) هدنازو هفرغ ردهوبکی صا رولکنوبکي چب روند هنسهموک |

 ( هفیطل ر

 4چ فاکلا لصف ع
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 | ینآیرکذو ردشما نایب هلبارب یتیوق د هدناب هزم فلؤمو * رولوا كد هرب یتیوق هروک اکا ردعقاو جا
 | هلکلا افتک او فرصت هدنشاعمو هقفن ةسکرب هدنزو لعفت (یقنلا) رول وا دۇم ینوب حد یراهدامءانقاو ءانق
 | وق )اه رخ داف ةلضف تلضفف هتقفن تكا اذا لجرا قت لاقب ردهنسانعم كلعا راخدا بورترآ هجرادقمرپ |
 | ردهدلب ر هدنلیادیعص هدننز ویلا ( ینق )رددآ و صر هدننزو با رغ( ءانق )رددآهدلب ر هدنراید مور هدننزو هتف
 | كفاق (ونقلا) رده رقرپ هدنبرق عفیم هددنه رګ لحاس هدننزو ی (ینق) ردعضوم رب هدنم هدننزو یلع (یقا)
 | هب لاق روند هغلهایس هدننز و "ولع ( "ونقلا) هقلخیا اونق هللا هانق لاق ردهنسانعم قغارب هلی وکسكنوت و یصق
 | نا ونقل مرا يفتمیانغ ءاقس لاق روند همول وطو هکشم شمزآیسهحار هدننز و فتک ین داوس یا ونق
 ۱ هکروند هندناح نشود هکل وک ك راود هلا هح وتفم هزم (یءانقالا )و هدننزو ءاعم (ءانقلا) رد راغاطیکیا هلاک رح |

 | كفاق (ةمنقلا) 9۶ یئابلا * لا هيلع "ی ىذلا هبناحیا هّئانقا و طباا ءانق یف دعس هتأر لوقت ردیفرط یتبوق
 دبستک اام یا هنینق هذه لاق هل رصف كفلا و یم و یرسک كفاق رولکی نق یعچ روند هحنازق هلی و یرسک

 ردهنسانعقعارق لام ب ودنا راکو بسک هلیع و یرسک كفاق (نابنقلالو هلیوکس كنون و یصف كفاق (ینقلاإ)
 | بابلانم انق هنعینق لاق ردیفدارمو هدننز و اضر (انقلا) هبسنکا اذایناثلا بابلانم اناسقو اسق لامایق لا

 لاق ردهنسانعم كلا دونشخ و یضار هلیرمسک كنهزمه (ءانقالا]) و هدنزو هلعفت (ةبنقتلا) یضر اذا عبارلا

 هنکما اذا هل ینقا و دیصلا هانقا لاق رد هنسانعم كلک هنکلوت لدایص دیص ءانقاو هاضرا یا ءانقا و هللا هانق
 ۱ لاق ردهنسانعم قع وا هبهنسفر و هطلخ اذا هاناق لاق ردهنسانعم قماق هرخنآ هنسنرب هدننزو ةاهابم (ةاناقلا)
 یشات ندنمه و یرهوج ردعل وا هلا هزم نالوا باوص هدنو و روند ه ینمرق كب «(ییاقلا) هقفا و اذا هاباق |

 ردینبم هفالتخا یسهداما هدارو و یدلیا رکذ ځد هد زوم یرهوح هکر د حراش * یدلیا رک د هدارو

 | كفاق رولک ی وق یعج ردیلباقم فعض هکرد هنسانعم روز هلیددشت ل وا وو ىع كفاف (ةّوقلا) + یواولا

 رانو و فعضلا دض ةياوقو ةو ه لاقب ردهنسانعم وق هدنزو هاتک ( هياوقلا)) هلرصق كفلا و یرمسکو ىع

 "دض عبارلا بابلا نم ةياوقو ةّوف لجرلا یوق لا هنسانعم قلوا اناوتو ولروزو ولجوک رارول وا ردصم
 (ءاوتقالا )و هدننزو لعفت «یّوقلا روند هناویحو همدا دنمروز ولج وک هدننزو "غ ( ۍوقلا) فعض

 ۱ ص وصخ هنسفن یدنک ی هنسفرب ءا وتفا و یوف اذایوتفا و لح رلای وقت لاش رد هنسانعم كلت وق هدنز و لاعتفا ۱

 بتاع اذا هیلع یوتقا لاقن ردهنسانع» كما باتع و مشخ و هسفل هصتخا اذا ءاوتقا لاق ردهنسانعم كاندا
 | رد هنسانعم یفلق مهم هلبا هنسنر و ا وق هلعجیا هللا ءا وق لاق ردهنسانعم كمردنلت وق هدننزو هلعفت (نیوتتلا)

 | سرف لا روند هنآ اناوتو دنمروز هدننزو نسحم ( یوم ا ) + یعر یا لوهحلا ىلع تلذ یّوَس وه لاق
 ۱<یوقلا) هتادو هسفن ف یوقیاوقم یوق نالف لاق روندهمدآ نالوا دنمروزو اناوتیمهادو "یوقیاوقم

 | ةوق هل لاق ردنرابع ندهمبلق توق هکرونل وا قالطا هشوه و لقع ردیعج كنهوق هکهدنزو یده هلیعط كفات

 | پی شلتاقةوقو ردذوخأم ندنوب یتاریبعت هنطاب و ءرهاظ یاوق كتکح لها هکر د حراش ٭ لقع یا ةدیدش |
 | نال وا فلت یوناقءدننزو ی (یوقلا) اج یا لبلا ةوق ىف ةوق دز لوقت روند هناق كنسهلونم كلیاو
  هیلام توق هکر دهنسانعم قمل وا نیکنز هللرمسک كنءزمه (ءاوقالا)ل یوقلا فلتخم یاوق لبح لاق روتددپا
 | یوقا لا رولوا دض هلغلوا هنسانعم قلوا ریتفو یتفتسا اذا لجرلا یوقا لاق ردن رابع ندکلیا ادیب

 ءاوق و ق ینآ یرکد هروک هننای كبغار نکل رونلوالج ه هلازا یاب هدنوب هکر د جرم + رقتفا اذا دیز

 | ردهدنا ریمو ید لامراو بارتا هکهتن ردشفل وا رّوصت راقتفا ندنو ردهنسانعم قمن وق هر ريق هکردندنس هدام

 | ضو رع لهاو ضعب نم ظلغا هضعب لعج اذا لبلا یوقا لاق رد هنسانعم قلتاق یتسهلوقم پیا ءاوقاو
 | یبا صا كتنبرپ هکردترابع ندا فلاح هنن رب یرب ینرا هکرح كنب را هیفاق كننرعش عاش ءاوقا هدنحالطصا

 | فلاخ اذا رعشلا عاشلا ىوقا لاق ردليلق ءاوقا ةلبصن اماو رولوا کلا رورب كرخآو عوفرم

 | لز اذا لجرلایوقالاقب رد هنسانعم قمنوق هرب ربق نالوایلاخ ندوصو ندنواو رخآ ّرجو تیب عفرب هیفاوق
 | هدننز و لعافت (ىواقتلا ل تلخ اذا رادلا توقا لاق ردهنسانعم قل وا ىلاخ ندکلنش هلاخو ءاوقلا ىف

 ۳ | هک و هودازت اذا منیب هوواقت لا ردهنسانعم كمردش هنساهب تیامن بودنا هد ازم یلامرپ ءاکرشلا نیب
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 | عوج روند هغلچآ هدننزو یوه (یوقلا ) یوقلا یلع تاب اذا لجرلا یواقت لاقب رد هنسانعم قتمتاب ج
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 | ةيلقمو ءالقو الق ءالق هیلف و هیلق هالق لاق ردهنسانعم كلعا لرت ب ودیا فتو ضغب ندنکیدموس و بویغلشوخ
 باب و كلیا رهو كرت ندیناث باب هدندنع رلضعب و كرف ةهارکلا ةياغ ههرکو هضغبا اذا عبارلا و یناثلا بابلانم

 وبشا هکر د چرم + هضفبا اذا هال هیلق و ه رج اذا هیلس هالق لاقیف ر دص وصخ هنسانعم كلیا ضغب ندعبار

 ربخا و ردنکم ی دندباب یکیا ردبطاخت لبقتسم هکی م هک هلقت هکیددریثا نیا هدنش دح ې هلقتربخا سانلا تدج و
 یزو څا كسان یموهفم ردا هأقت ءاه و ردربخ انعم نکل رد ما اظفل هحرک و ردبسازج هلقت رد ما یسهلک

 نمهلوب مدآ كجهرب و مالس عب ردنا رت بودنا ضغب هسان هتبلا هسک نالوا رادربخ ندنرا هناطب بور دشارا

 ردیپنم هد هلأرق صن سست هک ردم زال كلا هلماعم ةروصلاب ةروصلا نامه بویمردشارا ینزوب جا كسان سپ
 قمرواق هنسن هده وات ءالقو القو ردا روهظ یشاق ولرد هل هسلقاب هن زوب چا ځدکنا ارز ردندناشاضتمو و

 قمروا هنشاب كمدآرب ءالقو القو ردندانعمو یراکد ند هیلق ه همر واق یلقملا ف دنا ذا ء الف لاق رد هنسانعم

 ه ی هوان هدننزو دادش (ءالقلال روند هبه وات هدننزوربنم ( یلقلا) هسأر برض اذا انالفالق لاق ردهنسانعم
 كمالو یرسک كفاق ( یلقلا) رون ده هناخ راک نالیزود هوان هدنز و هداذش (ةءالقلا) روند هی. همرواف وروند

 د راتوا ر وشو هجشک |یسهلوقم ما رمو ثمر ورضخا نانشا هدننز و ونص (ولقلالوهدننز و یلا (یلقلا ال و هلی وک

 هرکصند هیفصت ب ودنا لح هد وص ردیمظعا وزج كنو اص رار د یشاط هہلق هدیکر هکر د هنسف رب رولیزود ندنفرح

 مانام ناهج كموح رم یلج بتاکر ددآ عض ومرب هلي كفاق (الق لاق )را رد یلقلا ے۴ هزوطی راکدتادقع هدشنآ

 هدنتبسن ردم | یکیا لصالا یف هر وکه ناب كح راشو » ردموسیم هز وا قمل وا یم دق مان كنب رهش مور ضرا هدناتک |

 ید كناسنا و هدننز و ه ردهلق یدرفهروند هلن راهبت كا د رلغاط هل مصق كتلا و یعص كفاق (اللا) روند "یلاق ۱

 تققاوم هدننزو ةاهابم (یاماقلا) 4 یئایلا + ردیعما اعم بلکر ب هللرمسک كی” ( صعتقلا ءالقمال روند هن هیت

 یرسک كفاق (ةونقلال 4 یوا ولا رد ورم ندهدمبع واو و ینقفا وام یا "یفلا یتیم اقنام لوقت ردهنسانعم
 ذات نوعسفن ةصاخ بويل وا نوجا ت راحت كمدآرب و ةبسکلایا ةونقلا بیط لاقت ردم ار وند هحنازق هلیعض و |

 هلبنوکس كنون و یصق كفا (ونقلا) هلع ةتاث هلةصلاخ یا ةونق هغغ لاق روند ه هام رسو هلام تباث یک
 | هتيسکاذا |ونقو اناونقو ونق هل ونق لوقت رد هنسانعم كل لا بسک هدنزو ولع ( ونقل )و هلی كفاق (ناونالو |

 هدنن زو لاعتفا (ءاننقالا) بلحل اهذظناذا "زعلاانقلاش ردهنسانعم كمندبا یو نوبق نوجما قلغاص نامه و
 لاق ردهنسانفم قلوا هرزوا ءایع ماد و هتک اذا تنا لوقت رد هسا تا رو بک کک
 نوجماقلآ ینرال ود نامه بويل وا نوجماتراحت هکروند هلا ويح لوشهدننزو غ ( قلا هم اذا ءایحا ینتقا |
 هدننزو ونح (ونقلا) نیل وادل ول اهنم ذی یا ےنغلا نم ق هدنع لاق هلواش وا ذاختا نوجا قلغاص دوخاب |
 (مانقالا) همزا اذا ینانلا و عبارا بابلا نم اونق انقو ءایطا یق لا ردهنسانعم قلوا موادم هباجو ابح یخدوب
 دولب بوکید روم نداوهو همزل اذا ءایطا ینقا لا رد هنسانعم قلوا مزالم هایح دو هل رسک كن هزمه
 رد هنسانعم قل وا مزالم هبایح یخ دوب هدننز و هلعفت (ةنقنل اه رطم علقا اذا ءاعسلاتنقا لاقب ردهنسانعم قلچآ

 ردیغشمو هکی واو ققلاقاعون یسهنرواو هچکسکو ب یسیرقوب كنور هدننز واصع (انقلا) همزل اذا ءایا نق لاق

 رونلواریبعتقلواولن ورب همکچ و قلواولن ورب جوقو قلواولن ور ناغوط هکردهنسانعم قلوا هجولط و نوفیوا |
 هدنمق یزابو رقص و بیع ه دنع تآ وو رول وا هناکز ان و ولفشقاب بولوا یکر م قلققلاق نالوا هدنسهتر وا

 ینق هفنا یف لاق ردنابع ندقلوا هجراط اعون یراکیلد قرهلوا هجکسمون هلجبآ یف یسهنروا لوق ىلع رد هدم
 هدننزو رجا (ىقالا) نرخملا قيضو ةبصقلا طسو ون وا هفرط غوبسو هطسو بادیدحا و هالعا عافترا وهو

 هدننز و ةاصح (انقلا) ىق هفنابیا ءاونق ةَأرعا و نق الجر لا ردءاونق ئن ۇمر وتد همدآ ولن ور ناغوط ردفصو |

 رولک تاستق و هدننزو "یلص ر واک قو یک اصحرولک انقو هلتاکرح ر ولک ت اونق یعج هنسانعءخ ر رون ده یغراق
 هکنکو هزب راک ك جهدا ارجا وص هدر و زونلوا قالطا هسر ولوا د یرک ا دوخاب روند هکنکد ی رغ وطو هلتاکرح

 ءانقو روند هنبحاص یراق هدننزو نسحم (ینم ا و هدننز و دادش (ءانقلا ) هدننز و "یلص رولک ق یعج روند
 امنقمو ضرالا ءانق دهدهلا لاق هنم و رول وا ریبخ ندنلع وص هکروند 4 یل وب وص ردهدننز و ثدحم هک قمو

 یعجیروند هنملاس امرخ هدنرانز و ءاعس و ءاسک (ءانقلا) و هلیعط و یرسک كفاق ( ونقل ال اهنمءالا عضاوع ملاعیا

 ةام رم (قانقلا ) ةسابك ىا رل نه ءانقو ونق هعم لاقت هلبراثالث تاکرح كرافاق رولك ناونقو ناسقو رولک ءانقا

 هکر دح راش + ردهنسانعم اهتم ر ونل واریبعت ین وکه کر وند هر نالوا تالشنوک ام اد هدننز و همرکم (ةونقلا )و هدننز و

۱ 
۱ 



 و ٩۰۸ رس
 |قمردشروا هنکوک ینوب و هنس هسک ا هلکنکد كمدآرب و هتعبن اذا هتیفقت لوقت ردهنسانعم یا بوعود
 | ه نفت لاقت ردهنسانعم كليا فطلتو مارک كن همدآ رب و ا هافف برض اذا اصعلاب امت لاق ردهنسانعم

 را تا دنا كمك تاونشود هنندرا كمدآرب دوب هدننزو لاعتفا (م افتقالا)) نت اذا
 یهنسنر و هت را ادا ماب هتسفتقا لوقت رد هنسانعم قلرغآ هلص وصخ ر یمدآرب رب و هتعب اذا هتيفتقا لوقت رونلوا

 ردهنسانعم كلا رابتخا و ه هسفن صخ عي صتخا اذا ه یفتقا لاق ردهنسانعم كمن دا ص وصخ هنسفن یدنک
 را ناتو وی رک کاقاخارذم وفق عنا ندنوب هروک هنناپ كحراش + هراتخااذا “یشلا یتقا لاق
 همدار ندنجآ ردرلسا هدننزو یتعیقلا) و هل رسک كفاق (ةوفقلا) یتریخ و یتوفص یا یوفقوه لوقت

 لرکر وند هکلللید یعدآر ار هننا بند سو اشا هو ورد هکعوسات و هککوس هلته دانسا

 (ءانفالا) هیفسبلامو هیفام ناسنالل لوقت ناوهوا بنذلایا ةوفتلا شلاق نوسلوا عقا و ربغ كلرکو عقاو
 ه هت رثا اذا ماب هتیفقا لوقت ردهنسانعم قلرغآ بودا زاتع هلصوصخرب یمدآر دو هلیرسک كنهزمه

 كالا صیصخت هرخنآ یی هنسفر و هلضفاذا هیلع هافقا لاق ر ردهنسانعم كلا جج او لیظفت هرز وا را یدآر و

 فیضلا نا لاق ردهنسانعم كلتا لکا ماعط قح هل وا مارکآ دام و هصخ اذا 4 هافقا لاق رد هنسانعم

 هافتتسا لاقت ردهنسانعم قمردشروا هنسهسکا هلکنکد كمدآر خدو (ءافقتسالا) قلا لکا اذا لجرلاوا

 ورق لار ا ا دز وهم( طقلا )او زود ( ةا )اب ءاق برش اذا املا
 هتليضف وتب نم نالوا قّوفت و لضف ثعاب هرز وا راس هیفقو اهافق نم تحذیا ةيفقمو ةيفق ةاش لاق روند

 رک ذیساک یک نق روند هن رادافق و هنفلخ نالق قاب هدندرا كمدآرب و ربغلا ىلع هرم ىا ةيفق هل لاق روند

 اریبعت كلثا رادافق اکا e قماللو هحدرآ كهدآرب یاب هدننز و هلعفت (ةيفقتلاز)

 رو مق وه لاق روند هن رادافق و هنفلخ كمدرب یجدو هدننزو "غ قلا هابا هتعسآ اذا دز و ادز

 لاق روت دهن زکم نامه و حیا هبققان لوقت روند همدآ نابرهمو مرکم ولتقفشو جر كيو مهنم فلذتایا

 | هب فیضلا مرکیام وهو | افق فیض ایه لاق روند هماعط قحهنلوا مار ک١ هلام و مرکم فیضیا " قفوه

 دص هلکعد هنن ال وا ب ویععو منم دوخاب روند هراب نالوا راتح و هد زکر ندابحاو ناوخاو ماعطلا نم

 هفلنابرهم ردعما هکردیفدارمو هدننزو هوافح (عوافقلا) مهنم مهتموا ناوخالانم ةربخ یا ینقوه لاقب رولوا
 ! دوشاب هدننز و اصع (افتلا) هتناذا هافاقن لاش ردهنسانعم كلا ناپ همدآرب هدنزو لعافت (یفاقلا) ر 9

 (ذیفقلا ۶ روند « یدنزوت نازوت نکرافای رومتیو ردعضومر هدننزو وفع (وفتلا) رددآ كغاطر مدآ افق
 رغصم (یفاوقلا فیوع)لروثلوا دیص هلکعش ود اکا عابس هکروند هروقچ یغنیدزاق هدرا هت هلدایص هدننزو هفرغ

 یتس» ایفاوقل ادیجا الالوق تلقاذا * ینا مز ناکدقن هم تذک اس»# وبشا بول وا فیوع یعتاردعاشرب * هلیس هی

 : یا ولق یش لا روند هن هنسن یتا هلی وکس كمال و یرسک كفاق (ولقلا) # یواولا # یدل وا یتفاضا ببس

 | نیکشا كب هکر وند ه هاد لوش هل رسک كفاق (2 ولقلا) ًاتفاراچ یا اولق بکر لاق روندهکشا میر تفت
 )حامد ةباد یا ةولق نالف بکر لاق هلوا ردا مدقت ه اقفر ماد تاک از هدلو هلفلوا هدنورو

 روند هراجاآ یراقدانب وا یاموچ كيلچ كراقج وچ هدننزو ربنم (یلتلالو هدننزو اضر (یلقلالو هدننزو هب
 حراش + هل رسک ك فاق رولکن ولقو هلیعض لر لفاق رولکن ولق و تالق یعچج كنظفل هلق ردقاموج یلقمو كيلچ هلق
 هدنرلنز و بار ورم ردقلوا ءالقلاو یلقلا و نالوا باوص نکل ردهدنناونع یلقلا و هدرا هن هچرک هکرد

 رو یراذآ ۳ i ردهنسانعم قمان وا قاموح كيلح راةج وج هدننز وولد (ولقلا)

 تا هده وات و ادندش اهفاساذا لبالاالف لاش ردەنسانعمڭەروس هلتدش و

 ال القء ول اد زالق لا ردهنسانعم كلا ضفب همدآر هدننزز و ءاطع (ء ءالقلا )و هدن زو اضر((لقلاژ یقلاق

 لجرلا ل ولقا لاقب رد هنسانعم كجوک هرخآ لحرب (ءالبلقالا) رکذیساک رولک ید ندیناث بابوب و هضفبا اذا
 هلع نع یفاجت و قلقاذا لجرلایلولقا لاق رد هنسانعمقل وا رارقب و برطضمیکقلاب شعش ود ه هوات و لح راذا
 كغاطو شمنا اذا لحر | یلولقا لاق ردهتسانعم كلتا مادقا و تعرس كناح و تسج بونغیص هدشیا ر و

 هنشابلا كجانآ شوقو فرشاف ءالعا دعصاذا لبطا یلولقا لاق ردهنسانعم كفلکسکو  بوقیچ هنس هب كل
 ۱ هشوق ناح وا ثسکوب كب هدنن زو یون (یلولقلا) رجشلا العا عقو اذا اطا یلولقا لاق ایوب ایم یا

 | زکره ندهنسنرب هدننزو هدج (دیلقلا) و هدننزو ءاطع (مالقلا)و هدننزو اضر (القلا # یئایلا # روند

 ( بویفلشوخ)



 هندرا كناد لو لوقیلع هنغلارا لرلچ و و روند ه یرغص هدندب . هدننزو ةاسح (ةاطلا روند هدهمدآ نایرو

 تا نو روا سو روندهنشوف قلترغب و ردنرابع ندا فید روتوا تموآ نان هتسهسک | كيكار هکروند

 یطب اذا لج رلا یطقت لاق رد هنسانعم كيك ت وللا وا هکر دیفدارع و دنن زو یطبت(یطقتلا]) هلتاکرح ر واک
 شارعا بوردن ودزو ند دیکر و مهلتخاذا هباعصال یطقت لاق ردهنسانعم قمتادلا بودا كنرودنف همدآرب و
 بکر اذا سرفلایطقت لاق ردهنسانعم كع هندرآ لراوط و فدص اذا هنع ههج و یطقت لا ردهنسانعم كتا

 نا وطق)) ردعض ومر (اطقلا ض ور) ردیدآكنسهچ وز "یومالا مکان ناوم هدننزو هيم“ ( هبطق) اناطق

 e هنبسق نویق هدننزو اصع (اطقلا) رد وسنم هاروا یا ةكا ردعض ومر هدهف وک هلت اکرح

 اطق ۳ ناك اذا ةبطف ءاش لاق روند هن وی شماغوا و اطق هدننزو هحرف (فیطقلا) رددآ ضرب

 لوق یلع ردیخ ر چ ویق یرلکدید ه راقم هلف رح هکر وند ه هرکب هلن وکس كنیع و یصق كفاق (وعتلا ۲ یوا ولا
 : هدن رز وا بولی روک کا | ثارکت هکروند هنق وا هرکب نالوا ندرومددوخاب روند هننال وا ندنسهلوقم جافآ

 هر کي بول وا ولباق هدنناح یکیا كنو کروند هب هتخن ولفرط یکیا لوس هلیس هی هس ر (ناوعقلا )ردا نارود

 یعج كنس هلک وعق ردا نارود هدنفلارا كران آ كلرکت هکر وند هر ومد کیا لوش لوقیلع رول وا هدنراقلا را كرانآ

 ل رکر د هنسانعمكغک رک ه یشیدكکراهدننز و ولع (وعقلا)و هدننزو وعج (وعقلا) هدننزو "یلص رولک "یعق
 للتشلتفچ شوقوالمابرض الع هسفن لسرا اذا |ّوعق و اوعق ةقانلا لحفلااعق لاق نوسلتا لركو  نوسلیا عاج

 دمدآ نالوا یرمو دوخاب ظبلغ دوخاب زسهلج یراقانیق (نیتریعلاوعقإ) دفس اذا ٌراطلااعق لاقب ردهنسانعم |
 خدو هدننزو لاعتفا (ماعتقالا) امهطسبنمریخ امان امهظیلغ وا سرا یا نیتزیحلاوعق لجر لاقب رود |
 هروج و قفوا هدننزو ءارچ (ماوعتلال اهاعق ینعع ةقانلا لصفلا یعتقا لاق ردهنسانعم كر کب یشید كکرا |
 قره ایط ب ونکي وبس هب هنس رب هلل رسک كنهزمش (اعقالا) روند هننالوا ولقاح هجا دوخاب روند هتروع |

 بو وق هر سد بوکید یی رلکخا باکو هاروام ىلا دناسن اذا هسولجف یعقا لاق ردهنسانعم قمروت وا ۱
 هرز وای هد یتآبکارو هتسا یلع سلج اذا باکلایعقا لاقت رونلواریبعت كم وج کرد هسا قفز وا ۱

 ردهنسانعمقلوا فصتم هل تفصاعق ی ورب كمدآرب و یرقهقلا در اذا هسرف یعفا لاق ردهنسانعمكمردن ود بور وچ ۱

 هکرد هنسانعم قل وا هلاوح یرضوط هب هبصق یغشموب كنور هدنن واصع (اعتلا)لاعق ه ناک اذا هفنایعقا لا رک نیساک |

 اعق لجرلا یعق لاق رول وا یک شه ایط بولیرود هن رزوا هلغلوا قصاب و هصق هبصق بول وا ققلاق یماروا |
 هرژوا روک ذم فص و یور هدننزو یعا (یفالا) دیصتل اوڪ تعقا مهفنا ةب را تفرشااذا عبارلا بابلانم ۱

 ریبعت هسک | هکر ون د هندرا كنو هدننزو اصع هلاف (افقلا ) + یواولا 36 ردش وم ءاوعق روند هب یثک نالوا ۱

 "فو رواکء افقاو هیفقا وفا یعج رولوا دودع اضعب و رول وا رک ذمو ثنومو و روند هربخ هدیسرافرونل وا
 یتعی هلوطیا رهدلا افق هلعفاال برعلالوقت و هلبعص كفاق رواکن بفق و هلندترسکر واک "قو هدنز و "یلص رولک |

 ینافریپ عی مرهیا هافقیلعوا افق نالف در لاو ردکعد ما ینآ ردق هل آ یتسهسک | كنامز یتعی رهدلا دا |

 ضویعلها هیفاق و هافق یلعیا هسفاق ىلع برض لاق رد هنسانعمافق فال و یدلیا هج وت هنفرط مدع بولوا |

 هلف ورح هج راو هنکاس نالوا هڅغدقم ندنکاس فرح نالوا هدنرخآ كتي لوفیلع هنس هکر خآ كتب هدندنع
 یساملع ینبم كنهدیصق ضعبلادنعو رونل وا قالطا هنسهکرح تاک رھ فرح نالوا مدقم ندنکاس یکل وا لوا |
 +× احاقف اهلح رایدلا تفع × الثم ردسبهذم لیلخ ین لوق و ردبهذمشفخا لّوا لوق رونلوا قالطا هفرح نالوا |
 لیلطخادنع ردلخاد یدفلا هکهحراو هلا نالوا یرخآ ندنسهصف كفاق نال وا: هدنسهلک اهماقم هدنعارصم |

 هنکاس فرح رخآ یریعض لعاف كنسهلک هیلپ و ردهدنکبس فرح رخآنم یلوق فرح رخآ كفل ؤم + ردو هیفاق

 كن هلکرب دوخاب یکیاایهلک ر هیفاق هروک هلیلخ و ردبهذم برطق ثلاث لوقو ردعجار هنکاس ل وا یربعض لوعفم و
 هنندراكمدآ رب هدننزو ولع( وفقلا )لو هدننز و وفع (وفقلا )رول وا ید یضعب كنا رخا لک هلا هک ر دوخاب یضعب

 هنوفق لوقت ردهنسانعم قمروا هنسافت كمدآر و هتعباذا|وقق و اوفق هوفقا هتوف لوقت ردهنسانعم كفك بوش ود
 | هلض رعت و منش هکر دلمعتسم هنسانعم كلتافذقو "بس هلنادانسا ازسانو رو ندقچآ همدآر و هافق تبرض اذا |

 هدص وصخ رب یدارب و ج 2 ساب هتیمرو اع رص روجشاپ هتفذق یا هتوف لوقت ردنرابع ندکعشود هندرا

 یدآ رپ رثا وفق و ه هنرثآ اذا ماب انالف توفق لوقت رونل واریبعت قل ضآ هکردهنسانعم كلغا زاتم و صتخم ندنرباس |
 هندرا كمدآرب دوب هدننزو لعفت (ینقتلال هافع یا رثا هّللاافق لاق رولوا هانک ندکلیا لععضصم و وح |



 هه قلا رس
 یلاعت هلوق هنمو هاا اذا هيلا یضق لاق ردهنسانعم كمردشربا هنلحت یربخو مارب و هذفنا اذا ادهع هيلع

 اا اذا هند هع ضیضق لاقب رد هنسانعم ءادا كمهدوا و ثلذهانغلباو هيلا ءانیهنا یا هرم الااذ هيلا اینتر
 بغار هنو ردزاج هر وکه نایب كبغار نکل * ردزاحم ضعبلادنع و تقیقح ضعبلادنعهدنسانعم ءادا هکر د حراش

 | ءلرکو الوق كركر دترابع ندکلیا عطقو لصف ییهنسارپ ه6ردموضوم هنسانعم مالا لصف یس هدام ءاضَق هکیدد |

 ارب ز ردصخا ندردق ءاضف هدننص ردقو ءاضق هکیدلاقو رولوا یرشب و یهلا یرب ره ران و و نوسل وا العف ۱
 ءاضفو ندهنسن نانلوا دادعاو هشت نوچا لیک ردق هکیدد راضعب و ردکلتا عطقو لیصفت ءاضق و ریدقت ردق

 تعس بویربکهدکدتشیا هنع قا یضر رع ترضح یتفیدل وا نوعاط هدماش ندتهجو ردترابع ندکمچل وا ینآ
 + ه ردق یلا یلاعت هل ءاضف نم رفا + رع ترمضح هدکد د+ءاضقلا نم رفتا*هنع هللا یض رهدیبعوباهلغل وا فرصنمهرخآ
 هددیلع تلود ناوید ردق یسهصالخ ردوجرم یهلا عفد هگدلو یتتروص ءاضق مادام ردق هک ی دد

 ندرخآ اه دحا ردرامزالتم ردق و ءاضف هکیددربثا نا و رولوا هدنلازم یهسعلو عیزوت كن آءاضق و لاج ارتفد |

 قالطاهمول وا (فیضاقلا رد هیمالکبتک یلیصفت كم و و ردهدنل زنم ءان ءاضقو ساسا ردق | رز زل وا كفنم
 نوچبدل وا لصافو عطاق یتایح ما رد رابتعا همنم ثینات هداروب تولا یا ةيضاقلا هيلع تتا لاق رونلوا

 نالوا هارو هرناج هدنراصوصخ تاکز ٌهضیرفو تید هیضاق و ردلومحم هنسانعم مزال دوخاب رونل وا قالطا
 قالطاهمول وا جدوي هدننزو "ینغ (ىضقلا]) ةقدصلا ةضیرف و ةيدلایف ةرناح یا ةيضاق لبا لا روند هرلهود

 نوسلوا هدنص وصخ تموکح رکو جرود رک روند دمدآ نال وا ءاضقلا عیرس و ردهنسانعم یضقم رونل وا

 هدننز و باذک (ءاضقلا )و هدننزوهلءفت (ذیضقنل) ةموکطا و نیدلا ىف نوکی ءاضقلا عيرس ىا "یضق لجر لاقت

 یعدآرب وهغلب وهم اذا هرط ویضق لا ردهنسانعمكلعا لاکا و ماتا بول وا لئان هرزوا یلومأمه هنسنر ج دوب
 كمدارب هنیتمذام یدنک هسکرپ (ءاضقتسالا) ایضاق هلعج اذا ناطاسلا هاضق لاق ردهنسانعم كملا بصن یضاق

 تعجارم بلط هدارو هیضَس نا هيلا بلط اذا ان الف یضقتسا لاق ردهنسانعم كلا بلط یتسلتا لصفو مکح
 ایضاق ریص یا لوعفلا ءان ىلع نالف یضقتسا لا ردهنسانعم قفل وا نيبعت ىضاق هسكر و ردنعصتم یتسانعم

 هنم هضبق ادا نیدلا هاضاقت لاق ردهنسانعم كلا ضبق ینقح ندننویدم هسکرب هدننزو لعاسفت (یضاقتلا)

 هتبلط یا ینید هتیضاقتلاق رونل وا ریبعت كن ااضاقت هکر دم وس م هد هنسانعم ندبلط یضاقتهدهرباستاهما نکل

 هدنن زوهدع(فضقل )رد اروهظ ولباقهدنز وب كم وصعمهدندال ونیح هکر ون دراز هقف و لوش هلیعص كفاق (ءاضقلا)

 كن هنسنر هدننز و لعفت (یّصقنلا ) رولکت اضق و هللرصق كفلا و یرسک كفاق ر یضف یعجردناب سنجرب

 ردهنسانعم كما بولیزوس نداوه شوقو مرصنا و یف اذا"یشلا یضقت لاق ردهنسانعم كع بولپسکیم هنوا

 | هدننزو لاعفنا (ءاضقنالا) ینا ضضفت یلصا هدانعموب ءروک هنناب كح راش » ضقنا اذا یزابلا ضقت لاق
 | کاج (یضاقلا) مرصناو ینف اذا "یشلا یضقنا لا ردهنسانعم قلوا قوب بولیسک یدرآ كنهنسنرب دوب
 ضاق مس لا رروت یتشیا كلوتقم هکردلهعتس هنسانعم لتاقو ردهیضف یلصا هکردیعج ءاضق ردیدنفا
 | اصع (اضقلا) روند ههرز مکحمو نیتم هدشنزو دادش (ءاَصقلا) ردهدنعقوم یتعالم هب یضاق كلتاق لتاق یا
 ۱ اصع(اطقلا) ± یئایلا ۶# ردندیماسا هدننزو ءاعم (ءاضق) هنسانعم دصع روند هنکدرکچ مزوا یروق هدنزو

 | هغوق هدننزو لعفت (یطقتلا) ردما روهظ هدنرافرط یرغص كناویحو ناسنا هکرددآ ضرم هن وکر هدننزو
 | ال الی الیلق بلا نم تججرخ اذا ولدلا تطق لاق رد هنسانعم قمتیچ بولیکچ هاب هحابندوبق هلغلوط ك
 ۱ (هیطق) رددآیداور هدننز وتایعم ( تایطق))ردعج ندنظفلة اط هکردتغل هدنظفل تا وطق هلناصف (تایلشلا)

 ۱ هل د دشت كناب و ىح كفاق (ایطقلا ) رد هلفلا و هلفیفحت هکردف ورعم هل اايطق ردیدآ هرفر هدنلوب رصم هدننز و همن

 | رولوا فغخم ییابهسرولوا ام مدآرب هلکتوب روند ها شلکوب ندنفیل كنجاغا لیج ران هکردیعما ینیص رابنک
 هیشم لقث اذا اوطق وطن لجرلااطق لاق ردهنسانعم كم رو هتسهآ و رغآ هدننز و وطخ (وطقلا )ی وا ولاد#

 | اهدحو هدارو اطق اطق اهدح و تن وص اذا ةاطقلا تطق لاق رد هنسانعم كمت وا ید اطق اطق یشوق قلترفبو
 | (ءاطیطقالا)هیشمیف براق اذایشاما اطق لا رد هنسانعم كم روب قران آ قیصقیصیرامدآو ردیع وق ودیق یل وق
 | (ناوطقلال هیشمیف براق اذا لج را یطوطقا لا ردهنسانعم كعروب قران آ قیص قیص یرلعدآ یخ دوب

 ۱ روند هصصت نالوا ررو قرانآ قیص قبص ییرلعدآ هدنزو یج وج (یطوطقلا) و هلاصفو هدننز و نالس

 | قرانا قیص قیص ینیرلعدآ بول وا نوزوایرلقایا ورد لعلعف د وخاب لع وعف ینز و كنوب رد دآ عض ومر یطوطق و

 (نایرو)

۱ 



 ۳۳ ("یصقلا) عبارلا با بلا نم اصق هنع یصف لاق و دعب ادا ءاصق و یصفواّوصف و اوصق وصم هنعاصق

 (یوصقلا) یک داهشاو دهاش و راصذا وریصذ رواک ءاصقایرلعج روند هثیشنالوا دیعب (یصاقلا) و هدننزو

 یا ایصق و یوصق ةياف و یصقا ناکم لاق ردیصقا یرک ذم روند + هدیمب ةياغ هدنرنزو یرسشب (ایصل الو
 هکر ونید هنج وا كنهردیداولا یوصق و ردهتفل دج لها ایصق و هبلاع لها یوصق هروک هنناب كح راش «ةدیعب

 باسنکا رلهقان سیف و مرکو هدعبا اذا هاصقا لاق ردهنسانعم كلعا دیعب هل رسک كنهزمش (ءاصقالا) ردت اهن

 بودهزوک بوروک نس هرو و یتسهروجلرکسع ودیصقلا ىنتقا اذا لجر لا یصقا لاق رد هنسانعم كلا ذاا و

 هدهبلافم باپ هدننزو ةاهاسبم (ناصاقلا) رکسملااصق .ظفح اذا نالف یصقا لاش ردهنسانعم تا هتفاح
 هدننز و اصع (اصقلا) هتبلفف یثدعاب یا هتوصتف یناصق لوقت ردهنسانعم قعش راپ هدناب هدعاپم ردلعتسم
 دیعب بس و هاف یا اصف و رادلااصقیف لزا لاق روند هنسولوحو هنسهرو كتهناخ هدنزو ءاععو

 هنو هتیخان ق یا ءاصق قوه لات دنتسانمع جانی بسلا ایا اتصتلان افا لاق ید
 مهطاح لاقبو رد ما ندهطایح یمهلک طح هداروب لوا هغرالآ ندنب ینعب ینع دعاست یا اضقلا ینطح لوقت
 1 (وصتا)ر وند هکلکسک هت زج نالوا هدنرجوا یرتقالوق كنوبقو كنقان اصقو میتيحان یف ناکاذااصقلا
 اوصق ةاشلاو ةقانلا اصق لاقب ردهنسانعم كممک ههئزج ینجوا یراقالوق كنويق دوخاب كن هقان هدننزو دصق
 ةاشلا و ةقانلا یصق لاق ردهنسانعم وصق هدننز و هلعفت (ةيصقتلا)) البلف ا مذا فرط عطق اذا لوالا بابلانم
 (ة وصقل ا)و هدننز و ءارج (ءاوصقلا) اهصق اذا رافظالا یصق لاق ردهنسانعم كمك قنرط و اهاصق یتعم
 (یصقالا )ر ون د هنوبقد وخاب ه هقان شلسک هجر ادقمرب یرج وا كن راقالوق هلبع كم (ناصقل )لو هدنز وه وعدم
 ندنرظفل ةاصقمو هّوصتمو ءاوصق هدننزو مظعم 6 یصقلا ) و هدنزو وعدم  ّوصقلا ) و هدننزو یلعا

 اب یسنج شلوا فاعم ندلامعتسا هدننزو هنغ (تیصقلا )یصقمو وصتمو یصقا شیک و لج لاقب رد راركذم |
 قوحو لاعتسالا نع ةدعیم هك ةع رك ىا ةيصق ةقا لاش مهیق هلا ہعتسا یحاص هکروند هب هقأن مرکو سیفن

 ةیحان(فیصاقلا زر واک اياصق یعج ةلدر ىا ةيصق ةقان لاق رول وا "دض هلك د ه هقا شفلس روا بولیاللوق

 ةمره یا هيصاق عن لاق روند هل وق یشید هج وق كيو هّتسحاب یا دلبلا شا6 قره لاق ندد

 ae 9 لاق و TT لعفت(یصقتلا))و ( اصقتسالا) |

E وصلا رددآ هیقع برص ر هدنعو "یبصق و راي ی کصادکد تا o 

 رددآ عصومرپ هدننزو ناسو هدنز و ناعع (ناوصف# روند هاغع نالیصاب زر وا كنغالوق كنمسق هو

 یدلیا لوهذ ندنسهدام یوصف نالوا مالسلاو ةولصلا هيلع الر ترڪ > هو ٌدقاب عسا فلۇم د

 مکح هد راثز و اصع و ءا (ءاضقلا) 4 یئابلا 4 ردهدنزو ءارج ضعبلادنعو هدننزو یرشب ضعبلادنعو و

 0۳ لصاو رد هضقفا یچج هروک هاب كحراش» رج یا هاضف و هباضق بلط لاقت ر رسا کرد ها

 (ءاضقلا )و هلن وکس هلداض و یصق ك فاق (یضقلا)ل یهتنا ردع رفتم ندنآ هرباسیناعم توت هنسانعم لصف و عطق ۱

 اضف یضم هيلع ىضق لاق ردهنسانعم كلبا کج ردراردصم هدننزو هبطع (فیضلا) و هدننز و ءا

 هکهدننز ویلاعف ردایاضق یعجج هنسانعم تموکح رول وا عسا هیضقو هيلع مکح اذا ینثلا بابلا نم ةيضق و ءاضق و

 یضق لا ردلمعتسم را و رس اف ا لاف نام تلق ردلئامف لصا كنو و رد رو
 هبح واو هيلع هح اذا هيلع هاضق لاق رد هنسسانعم باج ا و ےتح قلق مزال همدآر ی هنسنر و هعنص اذا یثلا ۱

 ردلتس هنسانعم توم و كيلانس . یا هک هبحو كيلا یضمنآ لر یاعت هلوف هنم و رد شب كما یر ۱

 تحت هدارو تام اذا هبح یضف لا اذکو  یدلبا عطق و لصف ی

 هس ر ونل هلص هلا ېلعو رول وا كعد یدلیا ادا یوم نالوا مزال ا زا هام اا

 رول وا شملوا غراف بودیا عطقو لضف شا كنا هکایوک هلق اذا هيلع یضتف هبرض لا رول وا هنسانعم لتق

 دهع و هغلب و همتا اذا هرط و یضق لاق ردهنسانعم كمردشف هلاک یآ بولوا لئان هرزوا ءاوند هلومآمر و |
 یضق لاش رد هنساعم كلتا دهع ذافناو ءاصوا اذا ادهع هيلع یصف لاق ردهنسانعم كليا قنص و نصت یاعو

 (۱۱) * ثل *



 e £ رب
 | رددآ نصح رب هدنع هدننز و هي (4 رقم زا ردهدلب رب ا هو هدننزو یلبح (یرتم#) رده رقرب هدنسانضق |

 | كنارو كفاق (نآ ورتلا) هدننزو یزکس ردیدرفم یرقم روند هن راشاب كرا هبت كسکو هلص كيم (یراتلا)

 | لوش هدننز و هوعدم (ةورلا)ل ردیدآ هدلب رب هدیرفم و رد زعم یمراف ناوراکو و روند هنابراکو هلفاق هله ۱
 ةورقم ةاش لاش لوا شلرک لشاب هلزود ندجاغا هنشاب وید نوسما سد یدنک کروند نوید
 | روند اوشا یلدا نوز وا هلیسهبش لعاف مسا (یرورتلا ) اهسفن عض ر نال ةنشخ قااهسآر لعح اذا

 | برض لاق روند هنجوا كنس هبت كشاب و یدنل وا رک ذ هکر وند ه هباخ نالوا هد N ورقلا)

 | لاق ردهنسانعم نیلا بونلکرج عی تونلەدام نابح هلن لب (ءارقتسالا ) هفرط یا ر ة ورق

 راد رو مورکم هل وكس كن دی یاز و یصق كفاق (وزلا) + یواولا # ةدملا هبف تراص اذآ لمدلا یرقتسا
 تنکدو ز زقت یا ورق 4 لا ردهنسانعم قلوا هرزوا تفاظن بونفاص ندکل هدولاو ندرهنسن
 شرزالا هاصعب ازق لا اردنا هدننعف هظحنالمو هشبدنا رب یژثکا هکردهنسانعم كمردشنرود یر هلیج وا
 ةزقلاب بعل اذا لچرلا ازق لا رد هنسانعم قماش وا نووا یرلکددد هزفو اباهتکن اذا اوزق وز

 | قلوا هدولآ هلا هصیقنو بیعر نکیا فورعم هلتماقتماو ءاوتسا سانلانیب هلرسک كنزمه (ءازقالا)

 | انعم هیح روند هنالب هدننزو هبل (عزقلا) ءاوتسا دعب بیعپ عطلت اذا نالف یزقا لاق ردهنسهانعم
 برعل ان و هدننزو ءاضف رواک ةازف یمج رول وایرکوب یرکاو زسفر وق هکروند هن ال سنجرب لوق ىلع
 (ةيزقتلا)بقللآ یا اذه یزقلا سب لاق ردهنسانعم بقل هلرمسك كفاق یزقلا) # یئابلا ٭ رددآ بعلر
 (وسقلال 4۶ یوا ولا# هلتقو هعرص اذا هاف لاق ردهنسانعم كمردلوا بولاچ هر ییهسکرب هدننزو هلعفت
 هنسفر هدننزو ءاضق (ءاسلا) وهدنزو هوادع (یواسقلا) وهلئوکس رنیسو یعق هل رفاق (ةوسلا)لو

 ظلغو بلص اذا ءابقو ةواسقو ةوسقو اوسق وسش هبلقاسق لاقت ردهنسانعم قلوا یتاقو كب یک شاط

 كب یک شاط هدننزو "غ .یسقلا فاز اذا مهردلا اسق لاق ردلهعتسم هنسانعم قل وا فوزو باق هقاو

 دوخای ندقوغ وصای ندیسا و یک نایبص رولک نایسق یعجج روند ه هجا فوزو روند ه هنسن نالوا یتاقو
 ط وادر وا رح نمددشیا 7 یس مامو برف و ر لاش را فوهات زف دش وتضم سشانندنالاع یسهلوقم اق

 هدنز وةام م( ةاسعملا )ر د دآ كنل و هرصبندنم 6 یسقوذ )رد ردارب كفيقتنالوا هلق و | هنم "یسقوهوحم و

 | كن هنسنر هدننز و هاهابم (ةاساقلا ) هیسش یا بلقلل ةاسقم بنذلا لاق روند ه هنس نالوا ثعاب هبلق توق

 ۱ یسهلبق متو رد 4 رق رب هدرصم هدننز و اصع (اسق)) هدیاکاذا هاساق لاقب ردهنسانعم كمکچ ینتجزو تّدش
 ن هزم (ءاسقالا) رددآ كغاط رب هدننزو بارغ (ءاسق)ل ردهدزابز هد هلا دم هدنوب رددآ هبت هراق رب هدندروب

 ۱ هدغاط ییدد ءاسق و هظلغو هبلص اذا هاسقا لاق ردهنسانعم قمردنلبناق بوردنلکی ی هنس رب هلرسک

 | نارجا (نابسقالا) ردعضومرب هدننز وءاسک (ماسق ءاسق نکس اذا لجرلا یسقا لاق رد هنسانعم قل وا نکاس |
 | ناع (نایسف) رد.دآ ارصصرب دوخاب یداورب هدننزو نایلع (نایسف) ردیلع لجرر و رددآ تابار هدننز و

 | 12 بوریص نخوبق و یتغارب كجاغا هدنزووشح (یشقلا) #یواولا# رددآ عضومر قف نزاو
 هج ولا اشف لاق ردهنسانعم كليس ییهنسنر و هطرخ و هرشف اذا اوشف وشه دوعلا اشف لاق ردهنسانعم

 رول وا تنم ورک م یظفا هبح واهسابل بم اذا ةا اثق لاق رد هنسانعم قم وص ین واق ا هیس |ذا

 ندنشیا یمدآ ر و اہنع اهسابل عز اذا ةيلا ىشق لاقت ةا ی واق قالب یدو هدنزو هلعفت (ةيشقتلا)ل

 یغوبق هدنزو وعدم (یشفلاوهدننزو ملظعم (ینقلا) هدر اذا 2 لاق ردهنسانعم كمروج

 هب هفک و هدیس لوس هد زو هوطخ (ةوشقلا )ل رمشقم یا وشفمو یثقم هم سدع لاق روند ه هست شلتوص |

 ظفح وعض و یتراتا ودا یس هلوقم قوما و تای و تای رطع هنچما كن ناوسن بولیروا ندنغارپب امرخ هکرونید

 هنسانعمقازب روند هکرکوت هدننز و بارغ (ءاشقلال هدننزو ءاسکر واکءاشفو لتا ر واک ت اوشق یعج راردنا
 رک( یشافلا) یتغدعب رقنفا اذا لجرلا یشقا لا ردهنسانعم قلواریقف نکیا نیکنز هلل رک كنهزمش (ءاشقالا)

 , (ةواشقلا "یسق یا ی مزال غ نون د هدا نل بو "یتغ (یثقا) روند هروقنمو هلو یت وکو
 (ناوشقلا رد دآوصر هددح وروند دنسهلوقمدن و دسورونسشملکچ یدازوانوز وا هدنزوب ر هدن ز و همام

 ۱ دصف(یصقلا )3: یواولا 9۶ قیفدیاناوشف لخ لاشه ردهناوشق ین ومروندهمدآ هدرخ وهروجهدنز و نارك

 لا ردهنسانعم قل وآ دیعب هدننز و ءا 6 ءاصقلا )و هدنز و اصع (اصقلا)و هدنزو ولع (وصقلا )و هدو

 ر

۱ 



f ۵.۳ j~ 
 دالبلا یرف لاق E كم زک كرەدنا عب ر ینایصف و دالب و نانسالا عج و نم اهافدش مر واذا ةقانلا ترق

 امتآرف یف هل نرل ت ترق لوقت ردنغل هدز وم#* اک سانعم قموق وا و ضرا ىلا ضرا نم ج رخ اهعبت اذا

 | لاق ردهنسانعم كلا تفایض بودا نام یمدآ رب هدننزو ءاضم (ءارتلا) وهدننز و اضر (ارقلا) ةبرقم یهف
 تفابض بون دا نام یعدآرب دو هدنزولامتفا (ءازقالا) هفاضا ادا ین تالا ءارقو یرف فیض 2
 یزتقا لا ردهنسانعم كمزک رها عبتت یتابصق و دالب و هفاضا اذا فیضل | یا لاق ردهنسانعم كالا
 بلط اذالجرلا یرتقا لاق ردهنسانعم كقسيا تفایض ندهسکرب و ضرا ىلا ضرانم حج رخ اهعبتتاذا دالبلا
 جر اهعیتتاذا دالبلا ی رفت لاقب رد هنسانعم كمزک ك رەدا عبلت یابصف و دالب د وب (ءارقتسالا) ةفابض

 رد هنسانعم كسلا تفایض ءا رقتسا و یدنل وا لامتسا هدنسانعم عبتت قلطم هدعب کرد ح راش * ضرایلا ضرانم

 ضوح روند هر یکیدکیرب وص هدنرنز و ةارح و یرح (ةارقم الو (ى ر عم ا]) ةفايضبلط اذا دبز یرقتسا لا

 هب هاب ندکسکوب لوقىلع روند هنسلدنقا وصنالوا ندکسکو هدنز و غ € "یرقلا ) یب کج رهص و هکر و

 هدوسوب وق شمالیبهدشاب زونهو هلع كفاقر واک ناب رقو رولکءارقا ورولک برق یعجیروشدهرب یکیداکو د بوقآ

 (ءارتلا) و هدنن ز وربنم (یرقلا) ردیعا عضوم رب هلیس هين همش (نای رقلار» رددآ یداو رب (لیملا "یرفر)ل روند

 هرفاسم هارقم و ردسک یرکذم هکرولک ءارقمو ةارقم یر وم روند همدآ تسودنام و نادناخ هدننز و ءاطعم ۱
 امیرس هعصف یهو ةارقلاب انهعطا لوقت روند ه هطاوف و هغانج لوي كجەدا تفایص بودا عضو ماعط |

 ( ذی رقلالر ودقلا ىا یراقلاب ماعطلا ج رخا لا رونل واقالطا هراهرحنت یر قم ورواکیراقمیعجج كنم دارو

 هلذل وا یرلکترک هکر وند هراجاغا و هراکر د لوش و یک هرق روند هنساوب هجنرقو روند هباصع هدننزو هبنغ |
 عض و هرلکترک ل وا ینراج وا بوداز وا ینراجاغا فقس ندنرزوا كران هرکصندقدناز وا هفتس هدن رک د نر وا وا ۱

 هیباق رونل وا ریبعت وقنف اباب هکروشد هجاغا یروقرآ نالوا هدنسه كنکر د نرس هدیکو راردا راو

 هدننزو هم ( هرقل روند هجافا نالوا هدنتس وا كن هفح هدندنع راضعب و رولجا ندنآ و یرلکدد |

 تءارق هدنزو هبمرم € ةي رقملا إل رددآ عضومر هدندرو یمهلدق "یطو رددآ كعضوم حبوا هد دادغب |

 هدکدروک ین آ رابرع هکر ددا شوق رب هلددشت كنا (ةيراقلاإل هنسانعم ةّورقم روند ه هفیعع نانلوا |

 رولک یراوف یعج ردیاص همدقم زوج لیا ندنفرط رومی هک اب وک راردبا زاشیلتسا هل روهظ روج

 یوا ولا#رلرب د زس راس هديسرافرار د جد یشوق ك شورا 6ار ناب هل یش وق قج ر غص لیشیینو |
 لوالابابلانم اورق هیلاارق لاق رد هنسانعم كلا دصق یرغوط هب هنسنرب هلبنوکس كنارو یف كفاق (ورقلا] |
 ردهنسانعم كر ودو هعش 2 اذا ممالاارق و لا ردهنسانعم قمردشا را فوشود هندرآ كن هنسنرب و هدصق اذا |

 هض رایداز وانوز والوش ورونلوص رلهودهدنآ هکر ون د هضوح ن وز واهدنزرط رهنورف وه : هنعط ذات رابهارقلاش |
 داکتال ضرا یا ورقفانعق و لوقت هدننزو ولع رولک ورق د جهل وا هدهجردزل وا لباق یعطق هلکع رو هکروند |

 اورق متکرت لوقت هنمو ردذوخآأم ندرانعم نانلوا رکذ هکر دلمعتسم هنسانعم تشرطو بولساورق و عطقت
 ندار وا. هريش هکروند هنسهلول و هنعول وا اتم قح هقیص هنس ىس هل وقم هرش و ةدحا و ةَس رط یلعیا ادحا و |

 نوجا ڏيان هکر وتند 4 قهدنزرط ىو هبطابو هنکت شر رود نت ونک ام رو یاو قینا ردا نایرج |

 هلکن اروند .ه رشم یس هلوقم قادر وساط و نکل شلز ود ندکو تک ل وا لوق ىلع ر ولیصابمزوا و امرخ هنا ]
 كفاق هدن و هنسانعم هغلیم روند هنغالپ باکو روند اق كح وک اقلطم دوخاب ه هساک كچ وکو رونل وا ترش

۱ 
 هلکخیا راس رغبد وخاب وصای لبو هدننزو یلصرواک یرف و هورقا ویرفاوءارقا یرلعج ردتفل هد هلالث تاکرح

 هدارو كن رهوج وكەلۇم × هللاهروند ید هورفرولل و اریبعت هد هکر ونده هاخ شل وا كوب یک هغوق یسیرد |

 كفاَة(یرف)ل روند همدآ نال وا هد یسهباخ هل وکسكنا رویصق كفاق 6( یناورقلا# ردءرز وا هحاسم یرافش رعت | 1

 هنسانعمرهظ روند 4 هقرا, هلك كفاق (ناورقلاژ و هدنز واصع (ارقلا) ردیدآ وص ر هد ه داب هدننزز و یلعف هلیعص |

 دا لاش روند هب هان ولک روا نزوا هدننز و ءارصص 4ءا ورق ا) هتسانعم عرف ردندناوربس هکروند هغابق ارفو ق

 او رف لع لا رام تداع و بآدوهروتعا ورق وزغ دیرقا لجردقو یرک ذمكنو و مانسل اهل وطیا ءا ورق

 € ارق الار ردعض ومر هد هف وک قیرط هدننزو یو (یرورةلا]) روند هدعقمو ردو ةنسح ةداع ىلع یاد

 ا رهظ یاهارف یکتا اذا لجراایرفالاش ردهنسانعم قع غا یس هه را كمدآرب هل رسک كن هزم

 مادو ردشلوا شّوشمیایو یواوهدنو هکریدحراش × ةفایضلا یایرقلابلط اذا لج رلا یرفا لاق رد هنسانعم
 کس داماط وی رم (یرقمرف همزلااذا سرفلا ىلع لطایرفا لاش ا فرو ر ده كا

۱ 



 رب ٩۰۲ >

 ۱ لار وند هنس هلوقم دلرحو هکاشاخ و زاخ نشود هناب و رشم و هن ز وک كناسناهدننز واصع لا هم لاذ (یذقلا)

 | یمهلوقم نوبقو هقان و هوڪو حس ولا نم تارشلا فو نبعلا ىف عمام وهو یذف تالار هنیع ىف عقو

۱ 
 ردصم هنسانعم نایذق و روند هنس هل وقم باک ر چ و ناق ندا روهظ هح و رکصو هل وا ندهروعوط ندنآوبح

 هدنز و یلص رولک یذقو رواک ءاذقا یعج روند هخا ربط هدرخكب یکنواهدننز ویلا (یذقلا) دنس اکرول وا

 ۱ تیذق لاق ردهنسانعم كعشود یسهلوقم توجروخ هنن زوک كمدآرب هلن اصف (نایذقلاز و هدنن ز واصء (یذقلاو |

 هزوک هدنزو قع "یذقفو هدننز وی ریذق و نایذق و یذقف و یدذقلا اهف عفو اذا عبارلا بابلانم ناب ذق و یذق هنع

 هنبع تذقلاق ردهنسانعم اد رخ قرهیلابج نس هلوقم قابج و رج نش ود هنا کز رک لولو

 E هو نالف راب ر او یمنی تفذقاد یناثلا بابلا نم یذقو ًایذق و انایذقو ایذق |
 هنن ز وکی من انعم لصا رارد یذقلاللع یضغب هل وههدرب ,كجهدرول وار بل او تک ا بولا هلداحم و هعفادم بودا

 لک (تیذقلا)و هدننزو هنع (ةيذقلارا ردکمد موت ف روک ق رل وا هدنجما بوچروچ نشود
 ESC ا oy رونی دهزوکشع 9 دز عین

 ردن وڪګا ب تا یرلان مرگ همتا یانعم اهن یدذقلا ا اذا يف هنبع یذق لاق ردهنسانعم ِِ

 ر و ی یو علوش ی 2 ی و و 2 ام ات تعاج (ةيذاقلا) ر ۱ ر ما عبو یظفل وا هدنلوق هجرخاوا كف و

 | موقهلسیس قاقاروف هدننز و یر (یذملاژ یکه داق ردتعاج ندا دور وهغلنادانآ هلا هسسقلفار وق دارم

۱ 

 دنبلط ثاکرا ناوبح یشید نیغزف و ةعاج تمدق اذا ابیذق ةيذاق تذق لاق رد هنسانعم كاک هفلنادابآ تعاج و ۱ ۳
۱ ۰  

 | یذقت هسردا روهظ ندیشید و ید هسردا روهظ ندنا ويح تلکرا هنسنوب و للا د رت نیح اهجر نم اضاب ۱

 (ءاذتفالاو هازاح اذا هاذاق لاق ردهنسانعم تازاح هدننزو ةاهابم (تاذاقلا) ردهدنل نم یذم هکر ونل وا قالطا ۱

 | ضمن م رظن یا یذتق ربطلا لاق ردهنسانعم قمابق بوجآ یب ردیپ ین ب رازوک یم شوق هدننزو لاعتفا

 ۱ روندیورقو زود و رف هدف روند فما صم هل :وکس كنا ر وی رکو یصقف كفاق (ةب رقلا) #ینایلا#

 | ید یبسنو ردندنمهغبص ذاوش عجو و هل رصف كفلا و یعص كف رواک ى رق یعجج ردهدنونزو یورک

 | ندرهش هلتهج و ردن رابع ندعضوم یراکدلیا عاق ا كسان هب رق هروک هنناس هد اصن تعلق زاوا

 | تیلحم و تیلاح روال وا یالطاهدهسان نالوا عمق لوا و ردعیاش یلامعتسا هد وک افرع نکل رول وا معا ندیوکو
 ۱ ردزعصتم یتتالاح دیکو و هببشن و عاسنا یس هم رک ب الا هکاهفانک ی تلاةیرفلالئثسا وچ هکیددیتج ناو هل رامتعا

 | | هیشد و ردینیم هنغیدنل وا الا همش نابل وا ییحالص هل وا هنع لوّیسم هعقط اف كنظمل لاّوس قف كعاستااما

 | ید وح وكن هم وق رم تل هل بیس تروا ت رک کردن > واددشت هال وا ىت ا رح )اص هنس نابل وا جالص دلو

 تقلا اذا ةاشلا تذق لاق رو هنیباصم كلتا جارخا هنسن ضا هدنزرط یذم ندنجر یثات ندننوهش ترارع

 | كىاوج لها هکردهدام رب و رب دفع اقا وناذای د تاب رخ ےک یتلاحدیکوتو ردینپمه اما |

 | هلیس هینب هشت( نیت رقلا) رول وا كم درد اتباجاو ناب نیت كلل وئسم ج د تاداج-نابل وا ماکتمات داع هلضف ندنناب

 | بالغت هکم ردفاط هلا دکم دا رم هدنس هم رک تیا چ ےظع نيت رقلا ن نم لج ر یبع ۶ وشاو ردکمد 4 رو یا

 | دسفر تلا تیتاونع نات رق هلفلا ىنعب ر ردظفلتم هدننا ونع نیت رق هلا اب موق رم ظفل یژکاو ردشفلوا

 | ەدەمام 3 ردیدآ یوکرب هدنساصق صجو ردیدآ ك وکر هد رق جانب هدنناب ه سهل لا دک رف و ردلیلق

 | كنز )ا رفالا ال ردهروم هند ( راصن الاةب رو نو وا قالطا هنسا و هک رق ( لفلاذب رق )ل ردعضوم رب

 | تفایض ند هسک ر و 2 هب رقلا مزل اذا لج رلا یرفا لاق نددنسانعم قلوا هده رق اماد هل راک

 ی ةایض بلط اذا لجرلا یرفا"لاه رول وا شلف فبضم نعد یراق یهسک لوا هکرد هنتسانعم كا تلطا

 هعماح "هرضاح (ةاراقلا لو ةيراقلا» ةيرقلا اکا یا را وه لا روند همدا نک اس هده : رق (یراقلا

 نالوال ا لوق ىلع هنفرط لغسا كغا رزم هب ۱ راق و ردهلب و جد ه داب هک ردشفص تعاج د

 | (یرتلا)م دع ىا فیسل | ةي راقب هب رض لاقت روت كملق ورول وا وا قجهروا هکروئد هنفرط یراقو
 ءالا یر لاش ردندانعم و هب رف نانل وار 6 رد هنسانعم كمردکی رب هدننز و اصع (یرتلا) و هدننزو یرح

 | ردهنسانعم قم ببوردکیرب هن دروآ نشی وکن اویح نر وتکپ شد وکو هعج-اذایناثلابابلا یمیرق واب رة ضوخا ق

 لاق ردهنسانعم مشيش یدروآ هلفع غآ یراشد كنه ود و هفدشین هن رج عج اذا ٌجاام لکو ربعبلا یرف لاق

mm 

۱ 
1 

| 



 سوگ ٩۰۱ ی

  یدعتم ردمزال هلا یاب لالعفا ارز ردذاشو و ور ریکسا اذا ها وفا لاق ردهنسانعم كديا راکتمدخ یمدارب

 | اثق لاق رد هنسانعم كم ردکی رب ی هنسنربهلینوکس كن هثلثم یاو یصف كفاق (وئقل )9۴ یواول ۴ یدماووتقیبصا ردلکد
 (ءانتفالا) وکلا وا دثقلا لکا اذا لج رلااثق لاق ردةنسانعم كم روحا دوخاب رابخو هویج اذا او ونَهس لاا

 روند هکمکی ر ردعماهدننز و یرکس (یوثلال هعجاذا لاما یتقالاق ردهنسانعمكم ردکی رب د وب هدننز ولاعتفا
 توص هلام یا اذا ا لحرلااثو لاق ردهنسانعم كمع .EK وا ىسەلوةمەنهلو رابخ هدننز و اصع (اثقلا)

 (ناوخ الا) ی واولا ٤# وتفوئمانق ن دغل اف یئ ىق لا ردیف دارم و هدننزو وثق( قلا 9 ی ايلا س ارض الا تع

 رولکی اقا یعجج رده دابا هکر ديما جواب هدننز و ناف زسهزمه (ناوعتلا و هلرعط كن هلمم یاح و كنءزمه
 | بیکرت شوق هدادابهدننز و یم رم نیس ا)لو هدنن ز و وعدم وصل هلیفیفض كناب ر واک ی اقا و هما هددشمیاب
 ردیدآ عض و مر هدن رق هکم هلی كنهزمش (ةناوغالا) ناو الا هيف ناک ادا یم و وقم ءاود لام روندەاودو

 هلتیسانم وب یدنل وارک دهکردمج ندناوخ ا (یاقالا ردعض و مر هدنغلارا حاب هلا هرصب و ردیدآعضومر هدماشو |

 رولوا شمرولب یراتمالع یک هدابا هکایوکر ونلوا قالطا هنلئالدو هنلئا وا راثآ نالوا نایامن زونه كنهنسفرب |
 لاقت ردهنسانعم قلا بوریص امامت یهنسنرب هدننزو وغ (وح اال هربشابت یا هرما اقا تیر لوقتهنمو |

 املا مایقن یعع هاصکا لاق ردهتسانعم و هد و لاعتفا (ءاهفالا) هفتحا ید هدخا اذا او لاا ۳۹ ۱

 هلا دمتم یاخ ( فیت ) ۷ ءایلاو واولاو# هف رحاب یا ةاتلاب هاق لاق روند هتل آ یرلکدد اچ هدننز و ةا |

 اذا لجرلا یخق لاق رونلواریبعت قمرخآ هکردهنسانعم كمر وکو تغلب ندنغآوید هلهجو ع دنن زو هلعفت |
 بو وا هحدرا هدننز و هدع (قدقلا لو هل وکس كالادو یثالث تاکرح كفاق 62 ودقلا )۶ ین ایلاوع احق امت مت

 ةودقیل تناو ةدق وذثلثم ةودق كم یل لوقت یکءوسانوسل وا یونعم رکو یسح كرک روند 4 هنسن كحهدیک |

 قع وا همدآرب هدننژ و لاعتفا (ءادنفالا) رارد اوشس و ورشا کا هدیس راف هب تددتفا و هب تننسنام وه و ةدق و |

 ینبک ار بویعاص ندنسیغوط كلوب الصا هناد هدننزو لعفت (یدقنلا) هب ننستاذا ه یدتقا لاق رد هنسانعم |
 هجو ځد یک ار كنهّباد و قیرطلا ننس ه تمزا اذا هت اد هب تدقت لاش ردهنسانعم كمك ب ورت وکه نسی ضوط |
 هدننزو غ (یدقلال قیرطلا ننس مزا اذا ةبادلا ىلع بک ارلایّقت لا ردهنسانعم كقک هرزوا روک ذم |
 طلا بیط یادقو یدق ماعط لاق روند هماعط نالوا فیطلو شوخ یسوقوقو یداد هدننزو یع (یدقلالو ۱
 رددنسانعم قلوا یلوقوق شوخو ولتذل ماعط هدننزوهوادع (ةوادقلا ) و هدنزو اصع ( یدقلا) جم رلا و

 ادق لاق رد هتسانعم ه وادق هدنزو ودع (ودعلا) ادق راص اذا عبا را بابلا نم ةوادق و یدق ماعطلا یدق لاق

 ردهنسانعم كلك ندرفسو برق اذا لج رنا ادق لاقت ردهنسانعم قلوا بیرق و یدق ییعع اودق ودق ماعطلا |

 لاق ردکعد ماعط شوخ یسهحارو ولتڌل لزوک هن ردبحت لعف (مادفاام رفسلا نم مدق اذا نالف ادق لاق |
 ردهنسانعم قععی هنماکنه توم بول وا ینافریپ هب رسک كنءهزمه (ءادقالا 2 همیطا ام یا نالف ماعط یدقا ام |

 رد هنسانعم قلوا میقتسم هدبهذمو ندو هدنتهج تاّرمو ريخ مدآر و تولا غلبو نسا اذا لجر لا یدقا لاق |

 ردهنسانعم قلاب یمهحار لرطع یسهلوقم كسمو ندا قي رط فو رينا یف ماقتسا یا نالف یدقا لاق |
 (ودقلا) رفسلا نم مدق اذا نالف یدقا لاق ردهنسانعم كلک ندرفسو هتحار تحاف اذا كسلا یدقا لاق |

 لصالاوهو ودق هل لاق هلواشلناببوروس راهبعش و عورفو رلرمط هجن ندنآ هکرون دهکو ک لوش هل رسک كفاق
 و ايلا ةمافتسا یا یودق+ لاق روند هغلب غوط ردع" هدننز و یوعد (یودقلاژ عورفلا هنم بعش یذلا 3

 (یدقلا) هلوا رولکهغلنادابآب ور وس هل راچ وکه لم اب هلفلوا قاقار وق هده داب هکر ون دهتعاجوموقلوش (فیداقلا ۱
 ادق یدقت ةيداق تدق لاق رد هنشانعم لک هلح رب هروک ذم تعاج یراکدد هداق هدننزو یده هلق كفاق

 انایدق سرفلا ىدق لاق رد هنسانعم كع رو هلتعرس هلناصف (نايدقلاإ) ةيدابلا نم اوما دق موق ءاح یا |

 هل رسک كفاق (ةيدقلا) هب سسک كفاق رولک تادق یچج ردا چ سنج ر هد زو هزع 4 هدف ا را ع رسا اذا |

 ذخ لوقت روند هتلاح و عضو یتیدنلو و هن ولسا و تربس یعیدل وا تان كمدآرب هکر دیفدا رم و هدننزو هده

 كنلاو هب سسک كف (ادقلا) ردطلغ راهم نالوا هدننزو هبنغ هداروب هبف تنک اهف یا كتدهو كن دقق ۱
 قعتراب بودا هض راعم ةا ر هدننز و ةاهابم (ةاداقلا ژ هدیق یاخر ادو لاق ردهنسانعم رادقم هل رصق

 نالوا ررو ییلاصیتلاصو روند هنالسراهدننز ویدصتم (یدقتلا) ه رابال یا دحا هداقبال لاق ردهنسانعم

 6 ینایلا# یدنلوا رک ذ ردزوم هکهدنسهدام أدق هل رسک كفاق (ةوادنقلا)ل ردهنسانعم رصنم روند همدآ



 هک فاقلا لصف ]و

  e aنوفک امت 0 ا ران رس وانا کوت ۱

NG |نوجا لیلعت و ماین اولخدا  یلاعت هل و ۱  EE 

 | یا چلا عوذج ین مکتبلصال و یاعتهلوقوحنرول وا نوا " العتسا و متشف ام لجالیا چ ديف تشف یو
 یلاعت هلو و رول وا فدارمهنفرح یلا و ه یا و هیفرک ًأرذ  یلاعت هلوقوح رول وا فدا رم ه هّراح ءابواهملع
 عمو تابا مست نم یا تابا عسن نوک یلاعت هل وق وع رول وا فدا مم هه راجن نمواہلا یاد ها وفا فدا اود رف

 لصاف هلقاس لوصفم هکر ول وا نوجا هسیاقم و نهعم یا هک ارون نېف رمت لعج وچ یلاعت هلوق وحت رول وا هنسانعم
 ضد وعتریغب هکر ول وانو ا دیک ات وچ لیلقالاةرخ الا ناب دلا ةا ا عاتمام وچ یلاعت هل وق وع ردنا لوخد هنن قحال

 رد دا زقرهلوا ضوعندنسهک ف نالوا فوذع هکر ول وا نوجا ضبوعت و افا وبکر ا یلاعت لوق وحن رد ناز
 هدبححت ماقمردلخا د ههلکض یاب یس هلک ق هکه دنن ز وایسال ( ایفای هیف تبغ ر نم تب رض یا تبغ ر نی تب رض كاوقک
 یس هلک هام رده دنلب وات ییام باب قر هلوازوم#ریغو زوم رار د لام یهاب و یلامیتشاب و یلام ناب هکر د ح راش »ر دل معتس+
 لیوان هلا اذهنسح امراضعب ردهدنعضوم عفریسهلچ و ردکعد ردقج هل والصاح هناکبندن و اب ردن وجا بعت

 | رولوا كعد هلوارولوناکب ابګهاونا هکیدد رارونل والامعتسا هدنض رعم فهلتو فسات هاف یش دبع واو رایدلیا

 هلادع نب عفارندنیثدح رد دآاضق ر هدنتلایا نم ایل ردادنفرحایءدرلنوب ویدلیارک ذ ځد هد هز وفل ؤم و

 نوبدم هلی وکس كنهزمش و یصق كفاق (یآقلا) + یئایلا × چ[ فافلا لصف و رد وسنم هار وا یاب افلا

 ركل واذا تلاثلابابلانم اباق لجزلا ىأق لا ردهنسانعم كطا رارقا ینب ولطمو قح نالوا هدنتمذ هنناد
 | همباصاپ هعج اذا |وبقءوبق ءابقلاقب رد هنسانعمكم e ,هلقعر یی هنسن دز ووبح (وبقلا ی وا ولاه قع

 رد هنسانعم كمروشود بورد نارفعز تبان ةصاخو دعفر اذا ءانبلا ابق لاش رد هنسانعم قعاب كسکو یانو

 O کرا ینەنسذرب ابقو رددآ تابنر هدننز واصع ابتلا هانج اذا نارفعزلا ابق لاق

 هدننز و ءاعم (ءابقلا ) روند هنسعث واق هنن رب یر كغادود یکیاهدننز و هف (قوبقلا زل هس وف اذاابق "یشلاابق لاق

 E عاتم هدننزو هیرت (ةبقتلا زا ردهسقا یمجب ردندنسهدام هوبق روند هسابل نانلوا ریبعت همابق و ناتفق

 | یدعتو روج بوی وط هرز وا قح هدنصوصخ تهمه ك مدار و هابعاذا عاتلا یق لاق ردهنسانعمقماصی هنن رب ول رب
 | بوثلا ىق لاقت رد هن انعم كم ناتفق ندشاغاب ندزب و هما یف هیلع ادع اذا هیلع "ی لاق رد هنسانعم كلتا

 | ءارع اذا عاتلا یبتقا لا ردهنسانعم قماصپ هنر ولرپ یعاتم دود هدننز و لاعتفا (ءاشقالا]) ءابق هنم لعجاذا
 | كلك ندنفرط هسک | همدآرب و هسبل اذا ءابقلا لجرلا یقت لاقت ردهنسانعم كفيك ناتفق هدننزو لعفت ( یفنلا)
 ۱ ردهنسانعم قلوا كسکو قشواق یمهروچ یک هبق دن شنا هافق نم هانا اذا ادز یقت لا افت ساب
 اذا يا هما لاق روند هتروع ی روشوبد ب و رب درویصا ندنتنم ماد( تیاقلا )بلاک اصاذا*یشلا یقتلاق
 | شلوا نهج ا نوجما رخ برش ءایاق ون روند هبهمورفو سک انو ےئل (ایاقلا) هن و رفصعلا طقلت تناک
 | لصق و یدم كفلا و ىم كفاق (ءابقو رفلا برشل نوت | یا ءایاقو م هلاش رونل وا قالطا هناراب شایع

 ءابق وردعقا و هدنف رط بونج هد هفاسملیم یکیا 7 ایس هکر دیسا عض ومرب بيرق 4 هنن دم

 هدلب رر هد هناغرفابق هلا مصقو ردیدآ عضومر , حد هدنننب هرمصب ها هکمو هل راسعا ناکمرول وا درک د مر دشن قم یظفل

 (مابقلا) و هب رسک ك فاق 6 یا نسا ادا نالفانع یقنا لاقت ردهنسانعم كفل ریکهدننز و لاعفنا (مابقنالا ردیدآ
 ءابق و نیسوف ىق امب لاقت ردن رابعندرادقم نالوایغلارا یس هش وکه لن رغب كباب هکرد هنسانعم باق دوو اک

 (ةیابقلال روند هناویحو ناسنا شمرابق ش :مشیش ندهگشو می زکه دزو "یه ( ی٣ا نیس وق باق یا نیس وق
 | كفاق (اتقلا) وهلنوکسكنان و ىح كفاق (وتقلا) یوا ولا هنساعم هزافم روند هنابای لوچ هدننزو هاه"

 رد هنسانعم كلا تمدخ لز وکه رابکو لولم هلبرمصق كفلاو یضق كوي (اتقلالو هلرصق كفلاو هلبئالث تاکرح

 | هي روند هغلبموق هدننز و هوطخ (قوتقلا) مهل دمدلنا نسحا اذا یتقمو ةثلثم اتقو اوتق وتقب لوللا اتق لاق

 ۱ | یوتقم یرادرفم روند هراراکتمدخ هل صف ا (ةباقملا) و (ةوتاقملا) و هلبصف كي” (نووتتلا) دنسانعم

 | ربغهریخا ةغیص جد هدنروص یکیاو هلیف اضعب و یرسک ك واو و یصف كيم ردن وتقم دوخاب ردرهلک اتتم و
 ۱ ۳ وا 6ام تا روایلصا نیم لوق ىلع رد واسم نمو زکذ مو یعجب و ذرفم ردقصنم

 ا راو یدلت ۱ کد ینکیدلک هنسانعم تم دجح فلم ERS <: تعم م رد جد * ردهنسانعم



a ۸۵۵ زوج 

 یو ةوكشا و نوک ی ګد رد یمه ود یلق اهنج وا رب ندنج وا ر هکر ون د هاباب لوش دوخای ون د هاب نابل وا
 تاولف ویک اصحرولک الف یجرونل وا ریبعت هوا هکر وند هنا رعص شیککد وخا هل وا رول و اغلب نوک ی ندب یم
 رفقل ایا الفلا اوذخا لاقت ر واکء الفا یعج با مج و هلنوترمسک رواک یلفوهدننزو "لص رواک "یلف و هلئاص# رواک ,

 |كنارىلوق عبر هداروبكفلم» ةعساولا ءارععلا وا بغ منفلا و ریم و عبر لبالل اهلقاو اهيف ءامال ةزافلاوا
 (الف)) ردت رابعندقم را ون وکی حد هکر د هل رسک ك ليغ یخ د یل وق بغ و ردقم را و نوک ی حد رده ود هکر د هل رسک

 هالف لاق رد هنسانعمیلاچ هلق هليل وکس كمال وی كناف ( یلفلا) یئ ايلا رد دآ عض ومر هدس وطهدنن زواصع
 لمقلا نع هثح اذا هسأر ىلف لا ردهنسانعم كتب یتشاب كمدآ رب و اولف هولف هالف یتعع ايلف هيلشف فیسلاب
 ج رضا و هرت دن اذا رعشلا یلف لاقب ردلمتسم هنسانعم كلا جارا یندافمو انعم هللا هظحالم و ردت یمالکر و

 | (ةيلفتلا) هزا راذا هلقع یفانالف یلف لاق رد هنسانعم قمل آ هناریم بویلق و ناف عو دشر و لقع كمدآ رب و هیناعم

 هکلش شاب ردعما هدننزو هباتک (ةيالفلا) هالف یتعع دسأر یلف لاق ردهنسانعم كملت شاب دوب هدننزو هلعفت

 لجرلا ىلفتسا لا رد هنسانعم كقسا كلب یشاب یدنک هسکرب نی لوا ياا € الفتسالا) روند

 عبارلا بابلا ا لا یلف لاق رد هتسانعم کا دنن ز و اصع (الفلا] ار غنا یهتشا ادا یلافت و هسأر

 یلصا روثل واقالطا هنلئا وا یار وب روشو "رش (یعافالاّهیلاف) رددآ اط رب هدنز و یتح (یلفر ع طعنا اذا ق

Eرابرع رارولوا هدر ر بودناتفلا هلأ ران الی و هلبا اپ رقعامادر ولوا ی  

 روش "رش هلهتجو ردا راعشاینروهظبرقعاب نالب ندنسهسک | هدقدقیچ ندکیلدر ارز رار دیعافالاةیلافاک |
 ردهدننزو هطبالع هکه یمافا دوخاب 6 هیماف)ل وی ابلاو# ردندنسانعم لمل ا نعثڪ رابدلیا قالطا.هنلنا وا كنهنتف و

 رد هنسانعمقل وا قو هنسنرب هدننز وهانس (مانفلا ]4 ینایلاو# رد ه رق ر هدنساضف طساو و هدلب ر هدنسهکل وا ماش |[
 ءانفا رب زردعالابریسفت یریسفت هلبا مدع هکر د حراش * مدع اذاثلاثلا و عبا رلا بابلا نم ءانف یتف و "یشلا نف لاق |

 ین سن رب هلل رسک ك نزم (ءاقالا) مره ذا نالف یف لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلاح وق كم ءان و ردیلباقم ءاقب
 ری ک یا ناش لاق روند هریپ هدروذلاس و هج وو كن , (یناملا) همدعا اذا هانفا لاق ا كما قو ۱

 هدنز و ءاسک ۰ انااا مهضعب یفا اذا اونافت لاقت ا كملنا ءانفا ىن ر یر هدننز و لعافت (ینادتلاو | ۱

 ندنک واو یدنل وا قالطا نوهکیدنکوت هداروا دودح روند ههرو و ه ولوح قجآ نال وا هدنک وا كن هناخ

 هضفا یعجاهمامانم مس | ام یه واهبحاصل رادلا ءانف لا رونل وا ریبعت ءرو کرد وا نالوا ندنفرط ره دارم

 هدننز وام ره (قانفلا )ها راد اذا هانافلاه ردهنسانعمكلا رادمهدن زو ةاهابم (ةاناهلا) هدننزو "یبص رولکی فو

 اهیلزانل ةقفا ومیا ةانفم ضرا لا روند هضرا اوه شوخ ولاخ رو بصخ نال وا قفا وم هن راجا نم ك رانال وا لزات
 "همش هک ندنظفل ءانفا فلؤم هکر د جرم + هدننزو هيام ردهینافا یدرفم ردنابن سنجر هدننزو یعافا (یناقالا) |

Eردندنسهدام رادءانف ضعبلادنعوب و هل سبک: كناف رد ونف یدرفه روك ناب رثا نا یدلبا لوهذ ردهلبا  

 هد: ز و ةاصح (انفلا) هیوا ولا عيل اذا سانلا ءانفا نموه لاق روند هرامدآ ناشن یبو لماخ و مانکءانقاو
 یعجج ردنابن یراکدد یمزوا تیا هکر ددآ بلعتلا بنعو هاه رولک تاونف یعج هنسانعم هره روند هرغص

 لاق روند هچاص نوزوا هدنزو یلعا (یفالا) رددآ وص ر صوصخ ه هعذج و یک اصح رولکءانف |
 نیلا یاءاونف ةأرما لاق روند هلوتاخ نوزواو روک یجاص هدننزو ءارج (ءاونفلاال نانیف یا یتفا رعش |

 ردقل وا ءافنالوا سابق هدنو و "لظلا ةعساو یا ءاونف ةرص لاق روند هحاغآ ولهکلوک شیککو ر 0 ۱

 ها وا و و یهض كف (ةوا) یو اولا ډ# ردغاط رب هددج هدننزواصع (انف) رد هیون یسهدام ارز هدتزو داش
 ندجر ردند ه وداو رارونال وق رایجایو هکردیعسا لوک نانلواریبعت کوکر یجایو وای وب لزقهدننز وم وق هل ددشت

 ردرهطمو قنم ند هض راع یس هلوقم قهب و صر و کرم ین هرمشب و ءالجو حس و ودم یو و صیح و طقسم یرانینج
 ةّوفلاب غیصیایوفم بوث لاق روند ه و شم ایوب هلو هدننز و مظعم یوم ) ردیدآ هدلبرپ هدنراید رصمو

 ىع كناف (وفلا ) ةوفلاةرشک یا ةا وفم ضرا لاق روند هر نال وا قبنم وف هد دشت واو و ىع كم (ةا وغم ا )|

 ناب هدنادرفم ی و ردعقات هن راتلع بلعثلا ءاد و بنا تاذ و "ردم ردند 4 ودا e | ورادر هلی و بدل وات

 هدشاط و ردهدنا یادش هب رق یرلکدند واق هللا فاق هکرد ه رقرب هدنلیا دیعص و اف راردا ناي هل راکدد یلبنس

 اوهف هنع توهف لوقت ردکلطااطخ هسس تلف هکردیفدا رمو هدنازو وهس (وهفلا)# یواو ]۱ 3۴ رد دآ هیحا رب

 رددهنسانعم قلوا لقعلا فی و یآرا فریعص دکر , هل رمسک كنهزمش ۶ اهف الا توهس اذا لوالا تابلا ن ن |

۱ 



e ۸۵۸ زن 

 ۱ اف رود توام شلوار یکیلد یکیا هلی ط كمع (ةاضملا]) هد وح“ ىف هتحا ر اهسم اذا ضرالالا هد دحاسلا

 | یداربعم هی سوکیا اضف اسا دلاخ و دخ ردداعسا هدنن ز واصع (اتف) ادا و اهکلس لعح یا ةءاصفم دا ما

 ۱ اهقاس اذا اوطفةب ادلا اطف لاقت ردهنسانعم كمر وس هللدش و فنع یه ادهدننز و وطخ (وطفلا)## یواولا ۶

 | | هقلخ ءاساذالح را یظفا لاق ردهنسانعم قلوا یوخد هدنن زو ءاطعا با دعم یاظ(ءاظفالا) #4 یابلا چ ادیدش

 | جاور هلی كتءزمه (ءاعفالا) ینایلا 4 ھ وتس انظم حر رۆسد هنعات : یرواب هدردام ن طر هدننز واصع (اظفلا

 ۱ دن زم نابضغ یا عاف لجر لاق روند همدا 7 كانعٹخ یحرویک ی زخا یک ود شمرسا (یعافلا) روند هب هہیط

 بالک و هدننز و یلعا (ینالا) روند دنکح - هنق و روند هک نانل وا ریبعت دعص رام هکر دیعما هما( ةیعاقلا)

 نولو مناو فصووو رد راکدید لرکنا یک ردندآ هح ثببخ سلجر و ر رددآ كغاط عصب رب هدندرو

 (وعفالا ر ولکی عافا عج ی 5 یطرا و یورا رول وا فرصنم هدفدنل وا رابتعساو فرصنمریغ هروکهتیفص و

 | ضرا لاق روند هرب نالوا راک یالب رکنا هدنز و ةامرم (5 اعف اا رد هنسانعم یعفا هلرصف كع و كنهزمه

 | .دننکشینا هکر دیعسا اعم اا وکر صوصخ ه هود هلی دی دشت كننع و یعص كيم (2اعلا) یعفالا ةرشک یا ةاعفم

 ۱ (ییفتلا 5 ةاعفل ارس ویا یم لج لاقت رود و فکر ا شلصاب افت یکیدید خاعفم و هدنز و مظعم(یعفمل از رولوا

 ۱ ( هیعافا» یعفالاکراصاذا لحراا ف لاش ردهنسانعم قل وا ثدبخ و یذوم یک یعفا هسک رب هدننز و لعفت

 ۱ كنکوک تابنیکیدد یبلاحو ردرعج كنظمل ینا ها صف كنهزمش (یافالا) ردندآ هردرب هدانم هدنز و هطب الع

 ۱ | هلا هع نيغ (اغفلا )و یواولا # ردطلغ ىراس نيبلاخا نم هدارو روند هن . راربط نالوا تعشنم دلار

 | ەنسانعمەبلعرونىد دکل وک و یدنل وا کد هکر دفدا رم هدانعم *هلج ردهلیم دقت وو ها رواش

 | هک 1 2 ا او روند 4 هطاوف و هغانچو روند هب وطوق ش هلز ود نتحایآ و

 | هدقدنل وا سض ابولقم هر یغوبج كتاب دنق لوق یلع روند هننکح دنق (ةيغافلا]) لیمیا افق هغ لاق روند

 | هلن رمسک كنهزمش (ءاغفالا روند هک ۰ لوا عاف هلکمر و كح هنوکرب رظنع» ةو و فطلا ندنکج هنف لصا

 | امرخ شاوا دساف ماد دسک رو هتیغاف تجرخ اذا انا ابن یتفا لاقب رد هنسانعم مر و كج یاب هن

 | رد هام قلوا ریغتم و دساف یاغاامرخو اغفلا لکا ىلع ماد اذا لحرلا یف | لاه ردهتسانعم كع یعدروق

 | یتغ دعب رقتفا اذا لجرلا یقفا لا ردهنسانعم قلوا ريقف نکیا نيكنز مدآرب و تدسف اذا ةللا تغفا لاق

 | قلوا شکم و یصاع نکیا عیطعو نەىح رور مو اذا نالف یعفا لاق ردهنسانعم قالوا نيکرح نا کا لوو

 (اوغفلا) هیضغا اذا هاغفا لاقت ردهنسانعم ققلراط یمدآرب و ةعاط دعب یصع اذا جرا یتفا لا ردهنساذعم

 | شاف هتسبرب هدننزو وغل ینفا) ردیاعص هکردا وغفلا یانا دوخاب ءاوغفلا ن ره ملع ردتداععا هدننز و اود

 س اذا عرزلا افق لاق رد هنسانعم قعروق ناکاو شف اذا اوغف "یشلااغف لاق ردهنسانعم قل وا عیاشو

 | لوقتردهنسانعم كمروس ی ااو كق بوم وا هن را كمدآر و

 | كىوص ر هدننزواصع (اقفلا )رد دآعضومرپ وقفو ردولقم هروک هاب كحراش» توفق نعم اوقف هربا توقف

 ۱ هق وفیا یهسلا ةوتف سمک ل اق یک یدمو هدم رولک قف یعج روند هن رک كقوا هدننزو هف غ (ةوتفلا) رد دآ

 دیه ص وصخ هنتعاج ریتعلا ون هد دماغ هدنز و یمن( فر دیع"ایداورب هدهماع هدننزو وق(یفا) #3 ینابل اوج

 | یغجوچ هدننزو ءاطع (ءالفلالو هلنوکس كمالو ی كن اق( ولفلا) ۶ یواولا ۶# رددآ قلامرخ و كالتفچ
 | ءالف و اولف ولغ رهلاو "یصلاالف لاق نکنم اھم نده«لوف ىلع قمرآ بوکح نده۶ ییرواب رب اس دوخاب

 رد هنسانعمكطنارفس وریسو هبه رضاذا فیسلاپ الف لاق رد هنسانعم قلاچ هل و همطف وا عاضرلانع هلرع اذا
 (ءالفالاز لهح دعب لقع اذا لحرلا الف لاه ردهنسانعم قلوا رایشهو لقاع هلاهخادعب و رفاس اذا دز الف لاق

Eهنابای زسکلنشزسساو هالق یعع رهلاو "یصلا لفا لاق ردف دارم هدل وا یانعم لا ولف هلب رسک كن  

 یقجوچ كنوتاخو اهلخدوا ةالفلا ىلا راص اذا د ز یلفا لا رد هنسانعم قلو ا لخاد هاروا دوخاب قمراو
 (ءالقالا) طش نا اهدل و غلباذا سرفلاوا ةأرملا تلفا لاق دانا اب كاك ندد وس قو وف كنا
 ۱ قمرات وا یئ يدا كربر یشاومو ررطفاذا " یصلا یلتفا لا ر ردف دارم هد "وا یانعم لا ولف یدو هدننز و لاعتقا

 هدننز و  (نلفلا )و هدنزو 7 ودع (ولفلاو هل مک ك ناق (ولفلا) هنوع ر یا ناکما نولتف لا ردهنسانعم

 یوالف و رولکءالفا یعجبروندهننالواشمراو هنشاب رب لوقیلعروند هنن ول وق تآو هنس هب وص كشا شلسک ند هم
 ق لع رونلوا ریعت لوح هکر وند هناباس . زسکلنش هدننزو ةاصح الفا هدننزو یراکم رول |

 (نایلوا )



 -ه ۸٩۷ زی

 هدنزو ناتک(ءاسقلا) توصالب ار جرخا اذا ءاسفواوسف وسم لج را اسف لاق رد هتسانعم كغ هجدتسهآ
 ءاسفخ روند هنکعو ناغروصوا (ةیسافلالو (ءایسافلا) روند همدآ یجب قوچ هدننزو ودع (وسفلا)و
 | سیقلادبع هلیصف كناف (وسفلا) رول وا یویدب تیاغب ردراتنم سنج ر هلتاصف (عابضلا تاوسفر) هنسانعم
 هر و نم تعاجج هکردوب یلصا ردنأشنم كنلثم « رهم جش نم ةقفص ثبخا * هکردببقل كتعاجرب ندنس هلدبق
 یکیا هلا ندشاق مان هربح درب ندنرشاق نع نوکر همالسنت دز ندنر جا هل رال وا ردنا راعّكت ندموقم لف

 ردهک ندا عفر یقلو ندزب فرا یراشاقو ساتلا الم یلع و مابق هدران یراکدید ظاکع قانا هّواط

 فص و هرکصن دکدلبا سیلت و ذخا یراشاق_لوا وهم نی ةردب ن هللادبع ندنس هلسف وهم هدکدلیا ادن ود

 ا (اسف) یدلیا نالوج لردکح هطرص هدنن ایم ریثک عج لوا نوجا قلوا فصتم یدنک هلا وقت

 | اکا ید بایت یراکدد هراس اسفو ردندنآ يوسفلا یوصلا "لع وا ردهدلبو هدنسهکل وا سراف هدننزو

 هد هز وم هدننز و اصع (سفلا ) ردیاشرب هدننزو هرم (هوسفناژ ردهرزوا سایقریغ تبسنو و رد وسم

 "لص (یشفلا )و هدنزو ولع( وشملالو هدننز ووشح (وشفلا)# یوا ولا # یدنل وا ناب دنر هدام کر

 اشفوا وشف و اوشف هلضفو هفرع و هرخ اشف لاش ردهنسانعم قل وا ماش تریلی مرا قلم یو زار و و

 رو هرشن اذا ربلنا یشفا لاق ردهنسانعم كلا عیاش ینسهلوقم رخو زار هلل رسک ك نەز (ماشفالا)سشتنا اذا ۱
 هدنن ز و ییشآ وح (یشا وفلا) هیشاوف ترک اذا دز یشفا لاقب ردهنسانعم قلوا ناوارف یعاوس و یشاوف كمدآ |

 یدرفم ردترابع ندنسهلوقم هودو یو نویق نایلتوا هدناب هکروند «یشاومو "باود رشتنمو هدنکارب ۱
 گكنهراب و مهیف زک یا م4) و رام هاشفت لاق رد هنسانعم قلاب ر هنسار هدننزو لفت( ىشفتلا)ردەيشاق

 لود قوج یثاومو "باود هدنزو مات (ماشفلا) تعسقا اذا هحرقلا تشفن لاقت ردهنسانعم قلالو یا

 ىح كناف (نایشفلار) رنک و لسات اذا ءاشف لالا یثف لاق ردهنسانعم قلو نآ وارف ورک بودا ادب شود

 نالواضرام هبلقر وند هسا هد زمناسل و اسان هدیسراف هکر ون د هنتلاح هیشغ نالواض رام هناسنا هلیئوکس كنيشو |
 ردهنسانعم قم راند هنسنرب یهنسنرب هلی وکس كداص و یصفكناف (یصعلا) + ینابلا ٭ ردت رابع ندغو هودنا |
 هدنشاب یرانامز تدور و ترا رح هدنز و هلصف (فیصفلا هلصف ادا ایصف هیصف د "یا نم نم "یشلا اصف لاق

 ةا کردادقلاق یک لادتعا نال وا هجر کصندعماق زور رول وا هتکسهنالدتعمرب رونل وا قالطا هغلا رانال 1

 هی رسک كنهزمش (ماصفالا) ةفاضالابو تعنلاب ةيصف ةليلو ةيصف مو لا و دربلا و را نیبام ةتكس یهوا

 قع واصیراعم ومزاب و شيق ورش واربخ نم صلخناذا لجر لا ی ےفا لاق ردهنسانعم قمتیچنولتروق نت |

 بوک رومی و اطقس وا ابهذ اذا را واءاتشلا تع یصفا لاش ردهنسانعم قعرا و هلادتعا هلقلو تنوکس دوا |

 لاق ER قلاق یلاخ تویعشیا راکش هنغاز ود كدایص و هر ا اذا رطلا یصفا لاق رد هنسانعم نا اوه

 لا ردهنسانعم قالت روق ب وای رآ ندهن ر هدننز و لعفت (یصفتلا) دیص هتلابش بشن مل اذا دناصلا یصفا | ۱

 ردرلع"ا ندنسانعم یصش هدننزو هبنغ (فیص#) و هدننزو هیمر (فیصفلا) صلح اذا هنم لجرلا ىصقت |

 لوقت ردهنسانعمقمر روق بورآ یهدآر ند هنسنرب هدننزو هلعف(هيصفتلا)ر وند هغلتر وق تول رص ند هثس رب ۱

 یلعا («یصفا)یصفناف هنع هتیصفلوقت ردیع واطم كن هیصفت هدننز و لاعفنا (ءاصفن الا هتصاخ اذا هنع هتیصف |
 روند هن راهناد مزوا یروف هدننز و اصع (اصفلا ]ر دنطب ر هدننزو دهیم (هیصفوتا) ردیدآ تعاجرب هدشزو |

 لاقت و ردهنسانع«قل وا شیککر هدننزو ولع (وضلال و هد ز و ءاضق (ءاضم۱) ۴# یواولا و۶ ردةاصف یدرفم

 همشارد یضف لاق ردة انعم قم وق هدنادىم بويل هسیک ی هاو عسل ۱ اذا !وضف و ءاضف وضش ناکلا اضف

 بولیناق هنر یر و روند دن راهناد مزوا یروق هکردیفدا مو هدننز و اصف (اضفلا) ءرص ىف اهاعص ۸ اذا |

 دحا و یااضف مهسلاق روند هق وانال وا هج زکلا ید کرو یک بدل ز وزوم و نیس و لاب روند دنن شش زا ۱

 روند ها رک قیجا شیک و روند هنادیمو هحاس هدنزو ءاس (یاضفلا» یدح ویا اصف تق ر لوقت هنمو |

 ءاملا یا ءاضف ضرالاب لاق روند ه وص نالوا یراح هدنزو رب هدئز و ءانک (ماضفلا) ردیدآ حض وفر هدونن دم و |

 یکیا كنوناخ هلکلیا قرخ یراز نالوا هدقلارا ن کردن | عاجج هلل رسک كن هزم (یاضفالا) ضرالا ىلع یر |

 الا ةأرلااضفا لا ردذ وخ ام ندنسانعم كیا یک اضف ین هنسن ر هلعیسوترد هنسانعم كلغ رب یتکیلد

 یضفا لاق : نونا لرکونوسلیا عاب كلر ک رددن ا ا لج ن اشا كلا عاج هتوتاخو ادحاو

 ر لاق ردلیعتسم هنسانعم كما " سه هرب ینتس هبآ یا هدنتلاح د وجوال ما عماح اهبالخ وا اهعماحادا ة ًارملاىلا
۳ ۳ ttt tT 

 ۲۱۱۳ ) * ٹل *



 سگ AA زوج

 ۱ هادف یتعع هاداف و هب یدتفا لاقت ردهنسهانعم ءادف هدننزو ةاهابم 5 اداعملاو هدننزو لاعتفا e) ادتف الا ) هدمناف | ۱

  Jهلکز مردی یر رو هست یدال ویلا (یدشا)ودنز ولع (یدفلا) و هدنن ز وء ہک ((عادفلا |

 راد رو ردف ورعم یس هدف ترافک و هنل و ااطعا نوجا قم اوا صیلخت یه : یدنک ندهدام ر كمدآرب دوخاب ربا

 | ینعا هبق تنک اھ یا كتدف و كت ده ىلع دخ نولو راردا فادراو روزت دی هده ییظفل هدف

 | كعد نوسل وا ادف مفت اکس همدآ رب هدننز و هلعفت ( ةيدفتلا ل ردکعد لوا هرز وا لاح كفیدنل وب و كم دق تش رط

 ۱ یه دف نانل وا ضع ندنفرط ریسا هل رک ك ن هزم (یادفالا) كادف تاعج هللاق اذا هادف لاقت ردهنس انما

 ارب ز رد هنسانعم قماش وا بود وآ هدلا یغجوحو هتدق هذم لبق اذاربسالا ها دقا لاق زد هنسانعم كلتا لوبق

 | قعاص دوخاب قعاب رانا هامرخ و هیبص صقر اذا نالف یدفا لاش رارداتوا لر هد یاو ینا تال یدف

 یدفا لاق ری قلوا نر ی مدآرب و رقلا عاب وا ارابنا هرقل لمج اذا نالف یدفا لاش ردهنسانعم

 لاق روند هنجو هنغلنبلاق كئیشر هدننزو ءاعس ( ءادفلا )رول وا شل وا یک رابنا هک ایوک هندب مظع اذا لحرلا |

 ۱ هدنن ز و .لعاش ( یدافتلا روند هنسموک دوخاب هلغ لوق ىلع روند هنرابنا لالع و هه یا ظیلغ هؤادف

 | هلی وکس كنار ویصق كنه( ورفلا )٤ی وا ولا9۲یعاح اذا هنع یدافتلاق رد هنسانعم قم روق بونقاص ند هسکرب
 | كئاب فصاخ و رولوا ندنراتسو یکلتو رو راربد نیتسوب هدیسراف و *روک هدیکرت هکروند هف ورعم سبا

 | ناماسو تورنو انغو روش درب ریق نایلوا ىزا تاب الصاو هتدلج یا هبأر ةورف مس لاق رونید هتسیرد |
 ههح و هللا مک "ىلع تیدحق ةياهنلا قو حراشلا لاق انغ و ةور یا ءورف وذل هنا لاش رزلهتبسم هنسانعم

 ۱ | + امت ضخ لک ای واهتو رف سیلی نان )لایذلا فرقن یف مهیلع طلسف ن ومتسو مهتمشمو ینولمو مياهدق "فا هللا + لاق ۱

 | بمون جاج "یللا یتفلاب دارا و ایندلل ربعلا و ىنعع ةورثو ةورف وذ نالف لاقت الکاواس اه عت یا |

 ق قاع لها كحاح هلهج وو هکر د حراش * ةوعدلا هذهب هنع هللا یضر "یلع اهبف امد ىتلا ةنسلاىف دلو هلا 7

 رود. هفت وا یروق ولبرپ مقج هدو ربو رددآ لجررب هورفو ردشلوا هللانم طیلست یمالیتسا ا
 | هود تلذکر راس ندنکو هود ردبلسابل یرلکنلیا ریبعت هک رنیشن مشح دارم کروند هب هب هبج یلکی كج وکو

 [ ابو روند هنسمرولب یحادو رازونیک هتسوا یمهلوت نابوج دبا هکروند دچلک نا مراب شاب ندنک و |

 ۱ | (ن ورفلاوذ رول وا قالطا ه یه !د (ةورفلاوذ) روند هن راوتر وا شاب كناوسذ و روند هحات و هو سکن لیک |

 | كروک هيد دشت كنار و یعض كی ٣ (ةا رغم ال ردغاطرب هددحن ( ن ورفلا قاس) ردغاط رپ هدماش هلیسهغیص هست
 ۱ لاق ردهنسانعم كفیک لر وک ه هق را هدننز و لاعتفا (ءازتفالاة ورفاهیلعیا ةا رفم ةبج لا روند هن هبج شم البق

 | ردیدآ لجررپ هدننز ونا و م نا ورف )رد ر هنک اشر و سرافر هدننززو هيم“ فی فلا و هسبلاذا ا ورف یزتفا
 | هدناسا رخهدننز وهباص-(موارف) ردندار وا ناندحمام کح ندا وج# نر دم رد هب رق رر هدنساضق و رم( ناتیراف

 | كرك ی نعب نوسل وا خاص OE ET یرج (یرف) )9۶ ینابلا## ردهدلب رب

 | رد هنسانعم كما ادب زوس نالی واحاص وا اد ساق همش اذا ایرف هن رش ها رف لاق نو سل وا نوڪ ا حالصا رکو داسفا

 ا هنناطم زود ندی بوج بوسک ی هنسن یس هلوقم مول وط و هرو روو هقلتخا اذا بذکلا یرف لاق |

 | .دننزو عفت( ةي رفتلا )اه مطقو اهراس اذا ضرالایرف لاقى ر دلع تسم هنسانعم كليا دف اسم عطقو اهعن :صواهةلخاذاةداز ۱ ۱

 | قهنسنر ءارفا واطاص وا ادساف هقش اذا هارفا و ءا رف لاق ردهنسانعم قمراپ هد رانو هل رسک ك ن هزم" (ءارفالا) و

 | تا حب وت و مول همدآرب و هح الصاب رعا وا هحل صا !ذا هارفا لاقت رد هنسانعم كتا ما هلیسم راک ا دوخاب قمراک و ا |

 ۱ اذا بذکلا یرتفا لا رد هنسانعم كل اد ز وس نالی هدننز و لاعتفا ایفل ا) همالاذا ان الفیرفا لا رد هنس ا

 اتقا )شهد وربحناذا یرف لج راو د لاغر دەنسانمم قلو اش 5دا نارد زواضع(۱رملا)دقلت ا

 افوغهدنن ز وەر( ةيرفلا )لب ممالب ةي ۳۰99 توماس امدا وبدر دعا ند نجات فا دنن و

 | يوا عازخا بولیز ودندیکی هدنزو "غ (یرفلا) ةبلطایا ةيرفلا هذهام لوقت روند 4 يجو داور

 د ودور لیمو ع ونصم قلت یا "یرف ما لاق روند ههظع مما لوق لع رون ده هن ۳

 1 ةيترفو یرف واد لاق روند ځد هترف رون ده هغوق شیککو هلعیف بحلاب یی یا یرفلا یرف وه لاق دنفوب
 | قلراب هدننز و لعف 6 ی رفتلا ل بلح هعاس بیلح یا یرفنل لاش روند هدوس شاغانص زونه و ةعساو یا,

 ۱ مت اذا یملا بزم لاش ندادن اب ىج بومانیق وص نورو ىلا اذا *یشلا یرفت لاس رد هنسانعم
 ا مت ویلا هلال و هدنن ز وو( وسهلا یوا ولا# ردیعبات هکر دلطامنی! من وهیس ۰ 5

 (دتسهآ ۱



f ۸۵و je ا 
 ناتنار “کام هلعفاام لوقت رونل وا قالطا هراهن و لیل رد هشت ندنظفل اف هک هتاصف (ناننل) تتفق تنبلا تبق
 ؛ لا ردهنسانعم كلا راهظا و ناب یصوصخ لکشمرپ همدآ رب هل رسک كن هزه (ماتفالا) راهنلا و لببلا یا

 ۱ يالئاس رد راما هلی ویمص هل رلاف €( یوتفلا لو (اتلا) ردندانعمو یساتفا كندنفا ییفم هل هنابااذا الاف هاتفا

 وه لاق یدل وا بلاف هدنناوج هلئسم كهبقف هدعب روند ها وج كنلاّوس تالوا هدننک ناب و ل یلکشم

 | رده ات 7 یوق باش هکر دندنسهدامیتف زن ؛وموزوا یاب تا هیقفلا ه یف ااموھو یوتفلا و امتفلا لهانم

 ۱ ردتراسبع ندت ون و ناب و "لحیلکشمر دوخاب ندنادحا نو دوخاب ندناوج كنهثداحرب یوتف ارز

 ندای هل رسک كناف ( ناشفلا ) ردزب اج هدهلبصف لواوو هل رسک ك وا و رولک یواتف عج كنظفل یوتفو

 "یدرفاوجو تورم و مرک هدننز زو ست وتفلا زا ردندرلن 1 ردند وضت ره باعصا هکینام هل ةعب ر ردهلسفرپ

 یتا ہللا هجر ردشلتا طسب هرزوا ّیح ینو هدراصب فلؤم + م رکلا یا ةّوتفْلا لها نموه لاق ردهنسانعم

 | ناکاذا یافت و لحرا ی دفن د لا ردهئسانعم قل وا ی > اص توتف مدار هدننزو لعافت(ینافلاو و هدننز و لعف

 0 مهتوتف ینوتاف لوقت ردند هبلاغم باب ردهنسانعم قعشراب هدخاب تّوتف هدننزو ةاهابم ( ةاتافلا ) ةوتفلا لها
 | هبهریپهنم ماشه هدننز و نسخ (یتفلا) روند دنسهلاب كرش لها هدننز و "یمس ( قفل ا ء وفا یف مهتبلع یا |

 | كناف رواک نوتف یعج هنسانعم هرج روند هتسیئسدوص كوب هدننز و هدع (ةتفلا) رددآ كل وار صوصخ

 یتح لجراا ادع لاق ردهنسانعم قلاق بولیرو هدننزو ءاتفا هلا هثلثم یات (مانف الا ) یوا ولا ډک دو

 | لاه رول واقج ووايد لا را كن هنسن یکیا هلی وکس كجج ویصق كن (توجفلا )چ یوا ولا یبعا یا تا |
 لار وند هنسولوح وا و ةعسام ض رایا ةوق هند و یی لوقتروند هرب ولن ادیم و شکک و هج رف یا ةوش امه |

 در رکو  نکرروط رک ر وند هنغلارا كنغنرط لوص هلیفثرط غاص كنم هناد و اهتحاسس یا رادلا ةو |
 :ولنادیم دوب هدننزو ءارج ( ءاوجفلا ) هدنزو ءاسک رواک ءاف و هلناصف رولک تاوق یعج نوسلوا هدنزیا |

 :اهدبکم نع اهر و دیعبلا یا ءاو سوق لاش روند هاب ولنادیم و قجا ندنرغب یشیرکو روند هضرا شیکک |

 | دصفاذا | وف وفي ه اباه لاق رد هنسانعم قجا ی هنسنرب هدننزو وجز ( وجا رول وا ثنؤم ندنس هلک یناو

 | .( ءاجقتالا ]) اهدبکن ع اهرتو عقر اذا هسوق اخ لاش ردیاب نک ولنا یو یک ندنرغب ینشیریک كاب و
 ام ندنرغب یڈیریک کاب هدننز و اصع (اع ا ےج حقا ی یجقاف هاباق لاق ردهنسانعم قملچآ هدننز و لاعفنا |

 ۳ . راقلب وا كمدآ رب و اهدبک نع اهرتو دعب اذا عبارلا 9 اف سوقلا تب لاق ردهنسانعم قلوا |

 , هبذخف نبام دعابت اذآ لجرلا ی لاق ردهنسانعم قلوا قحاو 9 ادیم یراقلارا كن رار دلاباي كنىرازداي |

 ربعبلا ا لاق ردهنسان :a قلوا ولنادیم ناتو یر یراریکس د را را كنه ود ضعبلا ددع و هبقاس وا ا 1

 ( یفالا )انب م ظع ادا هفانلا ۳ لاق ردهنسانعم قل وا ولنرف لوي كن هقان و هب وق. ننام دعاس اذا

 درر ر ایت نار ردهاوخ شۇم روند ه هود و همدآ نالوا هرز واروک ذمفصو هدننزو رچا | ۱

 | اذا هنع 3 لاق ردهنسانعم كلثا هغرال ۲ ی هنسنر و هفشک اذا ه اخ لاش ردهنسانعم كلا نابعو فشک
 ا

 یقا لا  ردهنسانعم كلا عیسوت ییصوصخ هعفن هنف رط یابع و لها دن هلیرمسک كنءزمش ( ءاشالا ) هام 1

 رز, ردتغل هدهل رسک كنافو هدننزو اصع هلا هلم یاح اصل ی واولا# هلایع ىلع ةقفنلا مسو اذا دز ق

 نیجراد ورد نالینوف هه رحت نوجا قلواوبشوخ و دىذل هد رشابم هنج كماعط ردکید چا وح هکر د هنساتعها /

 یعجب ردص وص هننال وا سباب كران لوق ىلع رار د كد زارفا هدیسراف ردت رابع ندرهنسن ناف لک

 ءا و و ردهنسانعم اف هدننزو ءارصص (ءاوصما) اهنم ةسبابلا یهوا اهر زابا یا لردق ءاش اکا لوقت رولکءافا

 لا ردهنسانعم قموف هگوج یحاوح ه هرصت هدننز و هلعفت (ةيسنتلا) رکذیس اک ردهنسانعم مالکلا یوف

 اذک ی لا همالکب یغ لاق ردهنسانع« قلوا عجار و بهاذ هم وهفم یانعمرب هلمالکرب واهر زابا ک اذا ردقلا یف

 | یوعد ( یوحنا ) ةدهش یا ةوق انلک | لوقت ردیسهعطقرب هکروند هنلاب ځ وکه دننز و هرم (ةوحفلا )) بهذ اذا ق

 هکر وند هنبهذم و انعمقج هلوا بهاذ نهذ كمالکر هدننز وءاولغ (ءا وحفل لو هدنن ز و ءارصص (ء| وحفل الو هدننزو ۱ ۱
 دم الک ي وف نم كلذ تفع لوقت ر دن رابع ندنلام و لولدمقح هنل والاقتا و ميفندهرناسننارقای ندنقابس و قاس |"

 دوخای روند هبابروچیروطهدنن زو هیکر (فیصمل )و هدننز وه رج( يح ا )هبه ذمو هانعم نم یا هن اوف و ها وغ و |

 راتفرکو ریسا بورب و لدب هلرصق كفلاو یضق و هل رمک ك ناف (یدفلا) و هل رسک ك ناف (ءادغلا) + یئابلا + ردا |
 اش یطعا ادا یدفو ءادف هب دش هادف لاش ردهدنل زنم كلا اشا ندیکی هکردهنسانعم قمرتروق ییسهلوقم |



 یک انا لسن لس

e ۸۹6 زوج 

 یدیص نالسراو ةكلهم یا هل وغاین عقو لاق ردهنسانعم هکلهم هدننزو هیفثا (ةیوغالا) ةلضم یا 7

Eلتف بودا یتنوشوا هنرز وا هسکرب هل واعم هنیرب ۳7 (یواغتلا# هنسانعم هز  

 ةددسا رزطنا لتق ردقن ره رد هنسانعم كفا یت وُشوا هنرزوا بوفوجندارو نداروشلوفیع رد هنسانعمکكلیا |

 یسرواب هود هدشنز و اصع (یوغلاژ هولتس ناو انههو انههن ما ؤاج وا ا ولتقف هيلع اونواعتاذا مم اوراق ا

 لیصفلا یوغ لاق رد هنسانعم قملوا لح ول وا بویلق رآ كب هلغل وا عونع ندکما هم دوخاب قلوا هم نددوس
 ۱ هدننز و فتک (یوغلا)ل كلهب داکو لزهف عاضرلا عنموا نیللانم نم مثب اذا یناثلاو مبارا ۱ بابلا نم یوغ ی وغو |

 هدا مارح ردیلباقم هدشر رد افا ته هل رسکو یحف كنغ (ةيغلا) ردلعاف مسا ندرو نم یانعم

 ردداعما هدنز و دبع” (ه وع) و هدننزو هغ (ه وغ) و هدننز و "غ (یوغ) ةسز یا ةيغدل و لاق ردکعد |

 هيلع مانا لوسر یتیرل همنک رایدلک ادفا و ه یوفطصم ترضح هاکر د هکی دا تعاجرب هدننز و نابح (نایغ زنا
 ساسنجا و روند ه هکر کج هلک كنغ (ءافوفلا ) رایدلیا قالطا نادشر ونب بودا لیدبت یرلتضح مالسلا

 مقحم ند هفلتحم سانجا ید و (ةغاغلا)) ردشلنا تبث هدنسهدام نیغ ینوب فلوم * روند هریثک سان ندهفلت ۱
 (یوغلا)لوهدنز و غ  یوغلا) و هدننز واصع (یوغلا لرد دا كغاطر (ه واغ )رد دآ تابترب و روش دهریثکس ان

 مرجا هدننزو هیصعم (ه وغم )ل ایلیا ابوغم و ابوغ و یوغ "تب لوقتروند را

 مالسلا هيلع مانالوسر مالس الا دعب هکر دیس هدنک یزعلادبع ندا هدننزو ی یار رد شهاب نا

 اوه هدننزو لاعفنا (ءا وعنالا) هنسانعمه وار روند هنمولوط وص ولط فی واغلا ) رايدر وږ هيم هلا نجرلادبع
 هدننزو ها (نیابغل )ین ایلا# لامو ی وهنا اذا لج رلا یوغنا لاقت ردهنسانعم كعشود هتلالض بو وا هسوه و

 اهرعق یا بلا ةيايغف عقو لا روند هند كنويقو ردلکد وترپ سفن روند هنسایض و هنفلندنآكاسعشوت رپ
 ةاهابم (ةایاغلا) رددآ عض ومر هدهماع 4 ی نایاب و باح روند ه هنسن ندیا هکلوک افلطم هرز وا ناسنا 7
 تباہ (فیاغلا ها ولظا یا فیس اب ا قوف موقلا ااغ لاقت رد هنسانعم قلاص دکل وک هرز وا هنسارپ هدننزو |

 هلعفت (ةسغتلا) ردیاف یعج هنسانعم هار روند هغاصس و یدلا یا ةياغلا غلب لاق ردهنسانعم ماحا د

 اتصن اذا اهتدبغاو ةباغلا E a قام” هلیرسک كەز (ءایخالا) و هدنزو

 [ تالف = ماقا اذا باصسلایغا لاقت ردهنسانعم قمروط یک ناباس دواب هدنزو اوه ءایغاو

 هکر د هانعم و ید یأف هکهت ردهنسانعقمهرابب ور وا ین هنسن ر هلنوکس كن هز مهو یه ك ناف ( وأفلا) 4 یوا ولا#

 هدنفلارا غاط یکیاو ًافو هةشو هبرض اذا ثلاثلا بابلانم ابأفو اوأف نالف سأر یأف لا رول وا
 هنس هعطق قام وق هج” رکدو روند هر عالمو هجزود نالوا هدنغلارا هپ هب قلش زی او روند غیر نالوا

 | وآفو رددآهبرقر هدنلیا دیعص و ر ون دهر هریک اب یلقاروتواو زود نالوا طاح ی کو ل وح هدنراقلارا د

  هکرونید هن رب قجهراط قیص لوش كنردو رددآ عضومرپ هدنسهیحات ځ ود و روند هماشخاو 3

 | كنءزمه < ًافالا) روند هرب ماب و زود ك یب کیم هتک هرهمو رونل وا ریبعت زو وا هدیکرت هل وا قلنا واب یسهن وا ۱

 ردهنسانعم قارا قرهل وا هح وم دا لو لش ن ج الغم قفازغوا هزوزم عض وم یکیدید واف هلسسک |

 | یآفنا لا ردهتسانعم قلچآ هدنازو لاعفن («ایفنالا) ةهضوم جشواو أفلا عقو اذا لجرلا ىأفا نإ
 | قمالتچ هنسفرب و جرفنا اذا امنیبامیٌافنالاه ردهنسانعم قلچآ بولیرب | یغلارا كن هنسن یکیا و جا اذا “ی لا

 ۱ | تاتف گیج رد هنسانعم هورکو و تعاج هدننز و هدع (ةثفلا) عدصنا اذا ىلا یأفنا لاق ردهنسانعم قلراب وا

 (یوأفلا) ردندنسانعم قش هدنوپ و ردندنسانعم عوجر هدنآ ردشلیا تبث ید هدناب هزم فلوم 4۶ رولکن وئف و

 هل وا زود ود یک | رک هکروند هر كسکو لوش (ذیافلال هنسانعم هشیف روند هنشاب رگ شب مانتو یک

 پایش بشاذا عبارلا بابلانم ءاتف مالفلا یفلاق ردهنسانعم قمل وا تیکی ولناقولد هدننز و ءاعس (ءاتفلا) + ینایلا #

 ۱ هدنس همت ن رونلواقالطاهمدادرما اوجو م رک ویو "باشیایتفوهلا روند هلا وج و لناقوا دهدننز واصع ۱تا )

 هدش وم هدنز و "یصع رولک یتفو هلنیتعص رولک و تف و هلبرسک كرااف ر واکه وتف و نادنف یعج روند ناوتف و ناتف

 | رواک اف یعججو هش یبنومرونسد هنجک ك نا ويح ره هدننزو غ (یتفلا) ناف رولکت اف یعج روند ةانف
 | تانیکی هلا عنم ندنعاضوا قلقج وچ یتالغوارب هدننزو هلعفت (ةستفتلا) "باش یا "یف روث لاق هدننز و ءاسک |

 ۱ ۱ ر ياو قلقچوچب دعب نم اکس الثم كالۋا تیکی دعب نم اک او كلا افت اسم کا

 | لاق ردع واطم ندهبتفت هدننز و لعفت (یتفتلا) ناییصلا عم بعللا نم تعنم اذا تنبلا تیتف لوقت ردهنسانعم

 و
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e, ۸۹۳ زی 

1 
 رد هنسانعم یل وا نکنز دو هدننژ و لعفت ( ییغتلا) شب نع مهضعب یغتسا اذا موقلا یناغت لاق ردهنسانفم

 هلا رلدر هدنسهدیصق صاشو هت وص اذا رعشلاب ییغت لا ردهنسانعم قمالرا و یی یتعع لجرلا ییغت لا

  ردهنسانعم كلیا وصه دوخاب حدم هلا رعش یعدآرب عاشو اج لّفت ادا ارا نفت لاقب ردهتسانعم كالا لرفت
 ۱ لات ءانغ لاق ردهنسانعم قلق نیکنز یدآر هدننزو هلعفت (ةنغتلا) هاج وا هحدم اذا دیزب یتغت لاقت
 ۱ رد دنسانعم كليا لفت 3 هل اربل ده دن رعش صاشو 4 ی هل ادا 4 ورعشلا هانع لاق رد هنسانعم قمالر راو اع لمح 4

 هحدعاذا دیو یتغ لاق رد هنسانعم كلا وعب حدم یمدآر وشر ال اذا ةأر ماش ا ینغ لاق

 هاب مک كنه زم انخالا ۱ تّوص اذا ماجا غ لا رد هنسانعم كم وا هللا ز اوآ نشنلد و فیطا شوق و هاج وا

 هنسانعم قت وط یر بودا تیافک 4 هنسر و امنغ هلعج یا یلاعت هللا هانغا لا ردهنسانعم كلتا نیکنز

 هکلنیکنز هلی كرانیغ (ناسغلالو ردب واو هک (عونغلا) و هل سمک و یعص كنيغ (فشغلا) رک ذیس (ع ردلیگتسم
 زای ی هکر د هنسانعم تیافک هلرعص دزانيغ نامنغ و هبنغ و نع یا نامنغو ةونغو ةبنغ هللا ردرلع هکر وشد |

 ةمنغ ال و یتفمال و ىع هنع هلام لاق رد هثسانعم تیافک یدو هدننز و یه رم ((ییغلا) رک ذساّک رد رابع ندقل وا ۱

 ول و !ناکمیسا غمو ردراجان و جات اکا لاح هم: ردقو یسانغتسا و تیافکن دن كنالف ی د هلامیاناسنغال و |

 ار محل د ردماعلوق ىلع هل وا نت ی هرکصتدک دلیا تماقا یتاکسو لها هدب | a لوا

 رک دنس اک دهن تانعم دم یغمو "ماع وا هنع اون ۳۳9 ا هلهاه ع یذلا لربلا وه و مهانفم الخلاق رد هنسانعم |

 ندنسهلسق نافطع " ییع و رف هولا وذیا ناف و "ییعلحر لاقتر ونوم | نیکنز (یناغلا)و هدننزو "یو "غلا |

 7۹ هبلاط هب هسک BE Fy هسا م ری رو هوا رم ۱

 ا و هفرفع ی ھا ال ردد وب هیلوا ی لقنهلح راس بوم تنه دنا |

 امسك هنغلا وأ ب تلطتال و بلطت قتلا یا ین ًارمالاق رولکی ا وغیعج نوش وار نوت واج وزلا تا رک |

 هدنن ز وبا (ءانعلا ا الما حوز تاذ ةففعلا ةباشلا وا ءایس الع عمو اوا تيب تینغ یبلاوا ةن زلا نف |

 ء2ا لاق ردترابع ندقت وط یر كن هنسنرب هکرد هنسانعم تیافک هلبعص و یصف كرايم (ةانغملا) و( ینغلال و |

 هدنو یعل A : عالطض الا و دتماقا یا كلذ ءانع هیفام لا و هآزح أزحا و هنع با یا هنانغم و هانغم و نالف ءانع ۱

 یی ده نت ادم لبس هنس رب هژرعص كنبغ ( ناىنغلا]) ردقو یّوقن نالوا لصاح هلکنا و یتلاح قعوط ی 7 ۱

 ءاسک (ءانغلا) ه تنغتسا اذا عبارلا بابلا نم انانغ اهج وزب هآرلا تینغ لاق ردهنسانعم قلوا زسجامتحا و |

 رود د ورس ترا رونل وا ریبعترباهدیکرت ردقج هلوا ضزارآ دباو 6ووت ددوا وا وا لا رط هدنژو |

 هلیفیفخت كنایو هدننزو هيفا (ةبنعالا) رد دآ قلم وقرب هدنن ز و ءاعم (مانغل 2 برطلا هتوص یا هنانغ تعم“ لوقت
 ما لاق یک ییعمو هعوق و مس و 3 الثم رود هکنها و دغ هل وک ا یکیدلیا ی و ڭنەدنناوخ ردتعل | |

 9 هن رازاهج  رانساکه لبق كنهزهش )ءا: ءالا) ردٌراح هد هل رسک كه زە هدنو و ءانغلا نم عون یا ةدنعا ۱

 كندنسن رب هکردهنسانعم هنثم یک یتغم هدننز و اصع ن )اک انآ نر ا هات | اش لاق |

 هدنرانزو "یعم و هي” ("ییغ) و (همنع» هنم هنئم یا هنم نغمو نالفنم انغاذک ناکم لاق زدنرابع ندنتیافک

 ایغ لج لا یوغلاق رد هنسانعمقل وا هارکو نوغزآ هل د دشت كناب و یصق كن (یغلا) 3 یوا ولا # ردن داسا
eردیع#ا ر دوخاب كنهردر هده "یع و هلضا اذا هربغ  

 ۱ اه« (تیاوغلا)رهنوا منهج یف دا و وهو هک ایغنوقلی فوسف اکیلاعت لوق هنم و ح راشلا لاق كلذ نم هللا انذاما ۱

 | هاتک هدنوب 'لضاذا 2 بابلا نم ةياوغ لج را یوغ لاق ردهنسانعمقل وا هارک و نوغزآ جدو هدننزو |

 a اكون ونار د اف مررنا رک یاشار دت ی "یوفلالو(یواغلا )ردلکداحهدننز و

 | هوب e ا کک

 نو هنزو ملت( دیو رسک تنم زمه (اوغالا) ی کروم یا

 لوقت رد عتسه دانم كما دغو ید وس هوغو هلصأ اذا تب ها وغعا لاق رد هتسانعم قاق



 F ۸٩۲> بس

 ۳ ا لوقت روند هوا ید ردا هد هلن وکم كمالو هدنزو وات (ءاولغلا) ا
  هتعرس و هل وایف یا هابشهاولغف تالذ لعف لاقب روند هنماکته لئا وا شعصاب بواک هلتعرس كفلولناقولد و
 | لات ایرونی هاو( اما ولخ یا باشلا نا ولغ لاق رد هنسانعم ءاولغ هلیعض كنيغ نا ولذا)
 ای ید هدننز و یرکس ( یولغلا ) رولک هیلغا یعج روند هغلاب هدرخ هدننز و ءاعم (( ءالغلا )نس یا |

 | هلا هل« لوا اربز یدلیا طلغ هلکلخا تدث هد هرزوا قلوا یعما كسرفرب یرهوج و رک ذیساک ردق ورعم بیط |

 | بوليود تابت هننزو لعافت ( یلاغتلا ) ردشلبا عمر ءدنل هلبا هل ید یرهوج هکر د حراش # ردیولع [

 م یلاغت لاق ردهنسانعم كفك یتا بویلنوز یم راوطو عفترا اذا تبنلا یلاغت لاقب ردهنسانعم قمازوا ۱
Eا( ءالبلغالا) نع و فلا اذاتبنلا یلاغت لاق ردهنسانعمقعسم رصهنن ر یر بوازوا رلتواو بهذ اذا  

 | يالتغالا) ىلاغت عع تبنلا یلولعا لاق رد هنسانعم قع رص هت رب یر بوازوارلت وا ځد ون هدننزو تاشیشعا |

 كمال و ىق تنی (لفا) عینی« عرسا اذاريعبلا یلتغا لاق ردهنتسانسم كعرزبهلتعرسهدنزو لات
 تشاحاذا تالا بابلانم انایلغ و الغ ردقلا تاغ لاق ردهنسانعم قماسق هلناص# ( نایلغلا ) و هلن و |

 اهالغو ردقلا یلغا لاض ردهنتسانعم قغانیق هدننزو هلعفت ( ةيلفتلا ]لاو هلرسك كنمزمه ( ءالغالا)
 | دم نم هلساذا الغ لاق ردهتساضنمم كمرو مالس هتراشا ندقارا ار طی و اب شاج اذا

 تن ی ی اورو دال زا رولا ندا داجا |

 < ةيالغلا ) ةيلاغلاب قلخاذا لجرلا یلغت لاق ردهنسانعم كم روس هبلاغ هدنزو لعفت ( یلغتلا رد یی هج و

rغ ۵و[ چ ام لات زار فوت نو ین یر و دسر  

 | يلاله غیا AT لاق رد هنسانعم i 4 دوغ ماداذا

 | رد واسم یسهبش و یعج و درفم كنو هبلع "یمتم یااغ لجر لاق روند همدآ شعوغ وا هدننزو افق ( املا

 | دوخاب یوم ها وات كنهاخ هدننزو ءاسک ءاع واع و روند ءامنا هدنعچ و هلناصف روند ناب هدنس هشت دوخا |

 ۳ ۴ 6و ام فسخ او روند هنس هلوقم ا ا یا روا زرا ماخ

 ا شدن فورت هناواروتسم لاله

 اما هلیضق كنبغ 6 امغ) ردراتخل هسأر ردلکد ندنس هدام مک رنو و لالهلا هيلع <+ اغ و ی را ساق

 و ی ا e یاب 0 ای اما 2 هللاو اغ 2 ردح اتفتسا فرح a هدنظوا ۱

Eهه مار وا لجرا یخ دا رو )وا افتکا ندمرحان  

 | ردهنسانعم ءافتک او تیافکو رقف دض ءانغ و انغ نالف نغ N SAE ARNE نغتنووا

 هکر د هنسانعم قلوا ےقم ہدلحرب و ةبناف تراص اذا ةأرلا تینغ لاق ردهنسانعم قملوا هیناغ نوتاخ و رک ذیساک |
 | شام اذانالف ینغ لا ردهنسانعم كمروس كلرد وه ماقا اذا ناکلاب یتغ لاق رول وا نغتسم ندەراس 1 ای

 [ لو رد هتساضم قمر ماودلا ىلع هدنفلتسود كمدآ ر و قلاذا 4 ین يع لاق ردهنسانعم قلوا قالمو

 | ةماهت ان راد تینغ لوقت رول وا یعبت لس رم زاحم هکر رلمعتسم ا نوک قوا و تیغ یا ةدولاب نم تا تبتخ
 | را ینفتسا لقب رهن سان قوا کت هدرلنوب هدننز و لاعتفا ( ءانتغالا ال و ( ءانغتسالا  اهیف تناک یا

 | (یناغتلا  همنغبنآ هلأس یا یلاعت هللا یتغتسا لاقب رد هنسانعم كمهتسیا تالنیکنز ( ءانغتسا )و ینغ ییعع ینتغاو

 | قلوا زاین یو یتغتسم ندنبرب یر. و ینغ ییعع دز یناغت لاش ردهنسانعم قمل وا نیکن ز ید وب ولما

 ) ردهنسانعم )



 سگ ۸٩۱ و

 ۱ لاق ردهنسانعم قمالبق یهنسر هژءلط دک هدننزو هلعفت ( ةیطغتلا ز هالع و هرساذا هیلع و "یشلایطغا لاق

 ءالع و هرتس اذا هات لاق ردهنسانعم كق روا هلا هدیشوب یتیرزوا كا و هتل هسبلا اذان الف لیلا یطع
 | هدننزو وطخ ( وطغلا ) # یواولا # یطغت ادا «یطتعا لاق ردهنسانعم كتر وا هدنن ز و لاعتفا (ءاطتعالا)

 كنسهلوقم رنو رو لا اذا | ّوطغ و | وطغ لیلا اطغ لاق ردهنسانعم قلوا لظم هك هدننز و وع (وطغلا)و
 اا لاق ردیاب و یوا و هکر د هنسانغم كمتر واو عفترا اذا ءاملا اطغ لاق رد هنسانعم قیقلاق بولاغ وچ یب وص
 و هات (تیاطفلا) 4 یطفت اب يا ءاطقو ءاطو هام لاق روید هو اف و ءاسک(ءاطغلا) هزتس و هاراواذا

 زه ( ءاطغالا ا راردبا ی طغت هلکنآ هکر وند هنس هلوقم نوب ز یراکدیک ندنرزوا كلموک كنناوسن برع

 كمدآرب هلناصف (ناوطفلا ) ءاملا هيف یرج اذا مرکلا یطغا لا رد هنسانعم كم روب وص هنسهحصآ غاب هلل رسک
 (وفغلا ) 4۶ یواولا رکو ةعنموذیا ناوطعو ذل ها لاشروتد هن رک عج یسهلوقم یتاقلعتمو ناوعاو عابتا

 هنسانعم هب ززعاب وص یار وا هکر وند هر عفت مو كسموت هل ران وکس كرااف و ی صف رانیغ (ةيفغلا لو (ةوفغل ال و
 اوفغ و اوفغلج رلا افغ لاق ردهنسانعم قلقو وا دوخاب قموب وا هدننزو وم فعلا ) و هدنزو وفع (یفغلا)
 (ءافغالا]) ءاملا یلعافطاذا *یشلا افغ لا ردهنسانعم قمتیچ هن زو بویماب هند كى وص هنسنر و سعن وا ماناذا

 اصع (ففل 2 ینابلا 4 سعنوا مان اذا لج را ینغالاقب رد هنسانعم قغغ نما دوخابقمو وا ځد و هل سمک نه زمش

 كنیغ ( یفغلا ) یک ناعص و هجولدو قومهرق روند ه هنسن هناکی قج هلبثآ بونلت ريآ ندنجما یاد من 0

 ماعطلا ینغ لاق رد هنسانعم كلتروک و ا بویلتر ا یراک دید افغ ندنچتا یادغب هلن وکس كنافو ی

 ءافغ نعم ماعللا قا لاف رد هنسانعم غ هلیرمنک كنهزمه ( ءافغالا ) ةا هاقناذا یتاثلا بابلا نمایفغ |
 قمو وا 09 هرز وا ناعص هد سس و هات یی هک اقا ماعطلا غا لاق ردهنسانعم قلوا یلکبک یا دغو |

 هکر دیفدارعو هدننزو ءاشغ (ءافغلا ) هردب یف نيتلا یا افغلا ىلع مان اذا لجرا ینغا لاش رد هتسانع
 :نال وا هرجا یادغب و رولوا زن وکی غیر وق هکردیعما تفآرب رولوا ضراع هنغب روق امرخ ی کز وتو روند ه یدنلیس

 بوالتر 1 ندنجما را هود تالذک روند هنس هلوقم یدنقلاح و یدنلاو هن راهدرخ لیسک و ناعص نالف هدن زر و |

 هام الا مسکن اذا * یشلا یفغنا لاق رد هنسانعم قلریق هدننزو لاعفنا (مافغنالا) روند هن رنک ناليم |

 هلفغ (ةيفغلا را اهتقدح ىلع ضاب یا ةءافغ هنع تباصا لاق روند هفلقا نالوا ضرام هنهایس لز وک هدننز و

 نالوا زعصاب وص هکرد هنسانعم هی زو سعفاذا عبارلا بابلانم ةيفغ لجرلا ینغ لاق رد هنسانعم قغغزما هدننز و |
 ءالع ولعب رعس) | رلع لاق ردهنسانعم قمتیچ هام هدایز خر هدننزو ءاعم (یالغلا ) + یواولا ٩۴ روند هر یسهب |

 رد وص رم رهن نام قم ها نیا هنسرب یسهدام الغ و ولغ هروک هناب هدراصب كفل وم* صخر دض 0

 , هدننزو ومر واک ولغ هدماهسیرو ولغ هسرول وا هدنس هلوقم تل زنم و ردق وءالغ هسرول وا هدخرت یردصم |
 :مهسلاپ والغلا دیعبیا ءالغ لج ر لاق رون دهزا دنا ریت ندیکقا ربا كم وا ءالغو+یهتنا ردع رفتم ندنآهرباس*یناعمو 0

 ىع ءالغلابیا یلغلا و یلاغلاب هتعب لوقت ررد هرزوابس روند 4 هنسنولام هدنزو "غ «یلغلا) و (یلاغلا) |
 ايلاف هلعج یا رعسلا هللا یلغا لاق ردهنسانعم قمراقیچ ها هدایز یخ را هلیرسک كنهزمه (ءالغالا) ىلاغلا رعسلاب |
 بونلت وق یرالاد كنابن و مظعو فتا اذا تبنلا یلغا لاقب رد هنسانعم قعثراص هنر یرب بونلیوب كىراقلتواو |
 ةاهابم (ةالاغلا) هقرونم هففخاذا مركلا یلغا لاقب ردهنسانعم كما فیفخت بوريص ییرقاربب نوجما قمازوا ۱
 قوا و طعباف هماسادا هب و هالاغ لا ردهنسانعم كما رازا هلا ا هدایز ندندح ی هنسن قلتاص هدننز و

 یصقال ۰ هدب عفر اذا ءالغو ةالاغم هب و مهس لا لاف لقب رد هنسانعم قمت وط یراقو ی ی »رالا نوجا قمنا ها ربا تب

 هد زا اولع ولعب مالا ف الغ ۳ رد هنسانعم كما ز وام یدح هنسارب هدنز و وع (قلغلا ) ةياغلا |

 مهسلاب رلغ لاقت ندد :مانعم قم وط ی رف و یب رال ان وجت ایم اهغار اقوا هدنز ووم €( لغو هلق كنيغ ىل

 رد هنسانعم ك هغار ,ا دیزا ندرادقم و دح قوا هدنزو وع“ ولغو ةيافلا یصقال هد : عفراذا ا ولغو اولغ |

 الغ لاق رد هنسانعم قع راص هنر یرب بونلیو كب رلتوا و یدلا زواج و هاهذیف عفترا اذا مهسلا الغ لا
 رولک ءالغ و هلناصف رولک تاولغ یعج روند ودانی اقوا هدننزو هرم ( ةولغلا ) مظعو فتا اذا تبنلا

 هراتآ شمکچ ینشاب شب هکر دیعج كن هیکذم تایکذم هداروب + ءالغ تایکذ ملا یرج » لثملا هنمو هل رسک ك نیغ ق

 هنن ارقا هدنلیضف نادیم لثمو زل واراط ینادیم یک عذج رولوا ولنادیمراتآ نالوا هد هروک ذم "نس ییعب روند

 رد راکدتناریبعت قوا لانم هکر وند هق وا ندیک هغاربا هدننز ورم (الغلا)ل رونلوا دارا هدنعقوم هسک نالوا قاف |



 تگ ۸ =

 ءاسک (ءاشغلا) روند هرومد نالوا هدنشاقد زا كالا ه ود و رونل وا قالطا هنا رابنالک هت راز هلّتعج و لا وسلایا

 ۱ هدننز و ءارج (ءاوشغلا )ز هاشغلامیا ۳و رسا يلقلاءاشغ نمو Sey وهب د وتر وا هدنزو

 ف دغالا )هل وا ضاب یالبقیزو بول وا هایس نوت یتد ر i رد کت لوقو رددآ كغارسق فو رعمر |

 ردس هدننزو وشح (ودغلا) زول وا تفص هده ٣ كکرا نالوا هرزوا روک ذم فص و رد رک ذم كنظفلء اوشغا

 ه وسعت هاڪ لاق اتم كلک هقبح نامش هب هسک رب رولوا ردصم وشع و هنسانعم قى روند هشم كتجافآ

 طوسلاب هیشغ لاق ردهنسانعم كلتا برض ی ردي هلکنکداب هلیچماق هلناصف ( نایشغلا) هاا اذا | وشغا
 ةنسانعم كلا عاج و هانا اذا االف ىشغ لاق ردهنسانعم كلک هقبچ هب هسکرب و ه رضاذا عبارلا تابلانم انایشغ |
۱ 
 هوش و ۵ و » یشغتسا لاق ردەتسانعم كيترون توتروا ( ءاشغتسالا) اهعماح اذا ةنالف یشع لاش ۳

 داض (ةاضغلا )چ ینابلاد۴ردعضومرب هدننزو یم( یشغڑ)لرد ےک یلوق عع ور ها طغتاذا ۱

 هدیس راق ردندن راصا ه داب ره و اضغ بث د هنمورولک اضغ يجر زدن دآ فورعم ۳ هدنن ز و ةاضح هلا دی

 را ترعلا نیب رروط بوی وس نوکه چن یشتآ رولوا نیتم تداعب رر کو ناخدغاد هدیکرتو غا ۱

 ثبخا و اصع تجد ۷# هلغل وا لاتغم و ثي تباغب یگ” ؟دروق ندا اوابوهروتهدقلحاغآ لوا و ردق راعتم اصلا | |

 كنه دغاو کا ارز ادا ا ا اا شعب ر یاو ین یاب د ص و ردندنا عا لثم »اصلا بید نم :

 دعو رددآ كضرارب صوص ه الک ین :اضخ و رد رشلا تاعن هلکنآ :آ کا وک ندنغیدل وا یراریثأت هدنراعابط

 ai قوچەد 2 اضغ ریش ار ,زرددحلها (اضغلالها) روند هلام رواوردیدآیداو رب هدن هکلوا ۱

 قوج اضغ رحش هدنزو ءارج (ءایغضلاإ) رارولوا راک و ثیبخ کا کردنتفاج هلظنح نب كلام نب بعکو ن |

 روند هنغلیروق و هننامروا اضغرصث هل رصقو دم ءایضغ و اضقلا ةرشك یا ءایضغ ضرا لاق روند هر نال وا

 ضاوغو ةيضاغ لبا لاق و اضغلا لک اب ناک اذا ضاق ریعب لاق روند هه ود یحالتوا اضغ رجش ( یضاغلا)
SSو اوا ولا یاضا ی د لاش لس ر ۳  

 | هتطب یکتشا اذا ضع ریعب لاق هلوا شم فو ا ت هکر دو هد لوش ۵ ۱

 | هني ضآ نرف ندعمالت وا اضغ رص* ۸و ود هدنزواصع (اضعلا) اااصضع و هیضع لبا لاق واضغلا لک !نم

 | یلس (ايضغأ) اضغلا لک انم اهنطب ىكتشا اذا عبارلا بابلانم اضغ لبالا تیضغ لاق ردهنسانعم اا
 | رد هنسانعم ەلظم (نیضافلا) ردعض ومر هدننز و نا 6 (نایضخ) ردف مصنم ربغ ردیلگ كنه ود ددعزو هدننزو |

 ٤ هب ديظع رانو ةئيضم یا ةيضاغ ةلل لاق رولوا دض هلغلوا هن انعم هثیضمو ةلظم ىا ةيضاغ ةلبل لاق

 | اذا هنع یضاغت لاق ردهنسانعم لفاغت هدنزو لعافت ( یضاغتلا ةعطع یا ةيضاف ران لاق رونل وا قالطا

 | لا رددتسانعم قچق ین رقابقز وک لب مسکنءزمه (ءاضعالا) رول وا جد صضصضاغت یلبصا هکر د د حراش * لفاغت

 | تکساذا ؛یشلایلع یضغا لاقب ردهنسانعم قلوا سیا بویفط هدنتح هنسنر و نوفا یندا اذا لجرلا یضغا
 | دمالط یالاوا ظا اذا لیلا ىضغا لا ردهنسانعم كم رو بو البق یئبشر ه هلتلط دوخاب قم وکار و دیک و

 کرد ہم كمر ویقاب 4 هوا هلی روص :تازمروک یک یکیدروک د وخایكلک ندنمروک ی هنسار و یش کک
 ۱ جدو لوکس كداض و یصفكنیغ (وضعلا) ءدص وا هدس اذا هف رط هنع یضغا لاقت راف ندا
 | الع سبلاوا لا اذا اوضغ وضغب ليلا اضغ ردهنسانعم قمالبق یئیشره هللظ دوخاب قموک اق ہیک
 ls هدننزو ومس (وضفلا روند هنکو لب هدو لبصاكپ یسنج هدننزو هنار 1 (ةنايضغلا) "یش لک

 كنيغ (یطفلا )9 ینایلا 4 ارفا واماج ناک اذا | وضغوضغب یشلااضغ لاق رد هنسانعم قل وا یفاو و رفاوویظتنمو
 ايطغ بابشلایطغ لا رد هنسانعمقل وا تیکی مامت بورا و هلاک هج رد یتلاح ٹالتکی هلی وکس كناط و یعط و یصق

 تبهذاذا ةقانلا تطغ لاق رد هنسانعم كك بوشا هب هز ودر بونش ود مامتهدکع روب و اما اذا یناثلا بابلانم
 كفشود هنزوبرپ وا وا راد كجانآو لظا اذا لیلا یطغ لاقت ردهنسانعم قمل وا لظم دصک و اه تا
 كعرو بوالبق  هنسنرهلساط هم وضرالا لع تظسنا و اهناصخا تلاط اذا ة ره تطغ لاق رد هنسانعم

 لاق ردهنسانعم قماپق هلقابقای كمتر واهلاوتروا ینرز واكن هنسنرب و هتل هسبلا یا ان الف لیلا یطغ لا رد هنسانعم

 كفش ود هننزو رب بوئازوا یرالادكجاغآ دوب هلب رسک كنهزمه (ءاطغالا]) هالع و هرتساذا هیلع ویلا یطغ

 رد هنساتعم كمتر وا یترزوا كنەنسنر و ضرالا ىلع تطسنا واهناصخا تلاطاذا ةرصشا تطغا لاق رد هنسانعم |

1 



 ê ۸۸۹ زوج تب

 لج هنا یعدآرب هل رسک كنهزبه (ءا نالا ) هباصصا نیب نم هب صتخا اذإ نالف یغا لاق رددنسانعم كلی
 ی ولطءو ند نال وا هدنتمد نودمو وزغلا لع هلج اذا هارغا نان رد رابع ندکمردتا ۳3 رها كلا

 یسک وط لود كن هقان و نیدلان م هيلع اا هلهما ادا هاا لاق رد هنسانعم كاتا لاهما وریخ ات ب ولا ل رعت

 ا لا رد که هان یرا كنوتاخ و اهحاقلرسع اذا ةقانلا ترغا لاقب رد هنسانعم قفل زراهچ
 لع هلجاذا هازغ لاق ردهنسانعم كمردتا ازغ یهدآرب دوب هدشنزو هلعفت ( في زغتلا) اهلعبارغاذا ةآرملا

 | (یزاغل .مالکلا یزفم لاق ردهنسانعم مارم و دصقم ردناکم مسا هدننز وا رج ( یزغلا) و وزغلا

 : ءازعلا بقانم یا یزاغل اباتک هنمو یک همانهش و ریس روند هن رلناتسادو تقانم لزیسق ةا هلیصف كچم

 ه هقان هبکلوش هدننزو هنسح ( ةي زغلا) رد رلهلک ةازغم دوخای یزغم دوخاب ردقوب ید رفم كنو هکر ید حراش

 تداز یا ةيزغم ةقان لاق رول وا غلاب هلآ چ وا نوا هکهل وا شمک یارب هرزوا هنسرپ ندنلج تدم هکروند
  لجررب و رددآ لبجر هدشاط و رددآ هلحر هدنرهش تاره هدننز و نالس ( نآ وزغا) لا نا رهش ةنسلا ىلع

 (وزخنا ردندیماسا هدننزو "یع-(یزغر)لو هدننز و هيم (ه نغلو هدننز و هنیغ فی نخل و (ه زاغ) ردیعما |
 ردهنسانعمقلوا وک ارق هجکه دننز و ولع (وسغلا) # یواولا ۴ ردیعبات یزافلانذعب رو ردندح هدننزوولد |

 یسغ نعم لیلا یبغا لاقب ردهنسانعم وسغ هب سیک كنءهزمه (ءاسغالا) لظا اذا اوسغ وسغب لیللا اسغ لاق
 رولک اسغ یعجب هنسانعم ےب ردیس هبنرم یضچ وا هکروند هنغبروق زونه كنامرخ هدننز و ةاصح (ءاسفلا )

 یسامرخ ناتسب ع هکر د هنسانعم هقب روند ەنشى كنحاغا ردس هدنن ز و هر (قوسعلا) اق ر ولک تایسغو

 عبارلا بابلانم اسغ ليللا یسغ لا ردهنسانعم قل وا وک ارق دصک جدو هدننزو اصع ( اسفلا) رد راکدید
 همالظ هسبلا اذا لیلا هاسغا لا ردهنسانعم كم روب بو البق یت اظ كن هک ا سمک كنوز مه ءاسعالا) لظا اذا

 قلب هکر د هنسانعم قمل واد وحب هلناصق (نایشفلا) و هلن وکس كنه نبش و یصق كنبغ (یشفلا) # یواولا # |
 0 ح راش * ردذوخ اي ندا هل ءاطغ و رسو ویمنا اذال وهم ءان ىلع اتایشع وایشع هلع یشغ لاق رونل واریبعت ق

 یثشع اک ج ون هلهج وو ج د هد هبط بتکاصقاو زردا قرف یین»ب ءاسعا هللا یش 8 نی وفا

 ندنعاقجا هبلق هیلکلاب هلیبسح یسل وا نقتحد وخاب یتکرح هلخاد كندناویح حور و ندنفعض كبل کردار ا

 حور ندعم هلغل وا قبقرو لیلق ح ور دوخاب ردیسل وا لطعم كتکر حو "سح ندنکیدم هدا سفتبلق یشان
 رول وا لطعمتکرح و سح ندنفیدلوا عی زوتهباضعا راس هلغمال وا هلضف ندح ور نال واد وج وم هدبلقنال وا

 لطم لبا غلب ظہلغو درابغامدنوطب ءاعا ورونل و ارت یی کا رول وا یتدحكترارحاب ویتدشكتدورب یبس دوخای ۱

 0 ندنکرح وسح كناضعا لبيس هلماک " اس منام یتذوفن كح ور هدنرلارحم كح ور ندنفیدل وا یلتع ۱

 نیفیاب هکر وند همدآ شلیابهدنز و "یهرم ( هيلع "یشغلا ل رونل وا ریبعت قم وغ وا هکوب ردنرابع ندنسل وا لا

 هل ثالث تاکرح كرانیغ 6 واشغلا)ل و (ةوشفلا) روند هفلناب ردعما هدننز و هوطخ (ةیشفلا) رونل وا رببعت
 9 هبوت روا هدننزو هماتک (ةیاشفلا) و هدننز و هما (ةیاشغلا) و هدننزو هفض (فیشفلا) و( ةیشاغلا )و ۱
 كن هیشاق «یشاوغلا ) ءاطع یا ةياشغ و ةیاشغ و ةيشغ و ةيشاف و 5 و 2 هرصب لع لاق

 (ءاشغ الا هاطغ یا هرصب ىلع هللا یثغ لاق رد هنسانعم كمتر وا ءا

 یش یهنسنر ءاشغاو هی شغتو هاطع یا هرصب یلع هللایثغا لاق رد هنسانعم هيشغت هل رسک كنز ق

 (ةواشغلا) ردتقیقح هدرلنوب وزاح هدرال وا لاثم هتیطغاذا هتیشغ و هایا هتیشغا لوقت ردهنسانعم كم روب هلا رخآ

 (یشغتلا) هاطغادا عبارلا بابلا نم واشغ سالا هيشغ لاق ردهنسانعم كم رو *یشرب هنسنرب هدننزو هوادع |
 ناب رو بوتروا یهنسنر ( ةشاغلار) هاطغتاذا مالا هاشغت لا ردهنسانعم كع رو یدو هدننزو لعفت |

 هلوف هنمو رولک یشاوغ یج رد لوڅ ههغلابم دوخاب هلب رابتعا فوصو» شات روند ها

  یراکددهیشاف رارد شوبش ز هدیسراف 2 نع-ق تآ ةبطغا یا ءاجعا یا هل شا وغ مهقوف نمو

 هغ4 ران و ةمابقلا ئا € ةشاعلا ثیدح ها له 9 یل ااعت هل وف هنم و رونل وا قالطا دتمایق هشاف و ردندانعم و

 رد هنسانعم بلقلا صیق رول وا اله یيحاص ءدنالخنا کروند هراز هجنا ندا هطاحا یکروب و رونل وا قالطا

 یرفص نالبراص ردق هن رب ناشل وا ریبعت تالسد هدیعاشا ندننغا كننیق حقو راربد لد ششو هدبس راف

 نالوا ضرام هدنفوج اشو نانناو روند ه یرد نبلاق نالیراص هنسهضبق لوق ىلع روند هنسډ رد

 ی ةشاغلا هيلع تیشغ لاق رول وا قالطا هرالئاسو هرارا رج نالوا یلوتسم همدآ یک سواکو روند هنض مچا 8

 (۱۱۲) * ثل +



e ۸۸۸ = 

 دداا كمەشىيا لرهسک هود و اپ اذاد اذغ لاق رد)معتسم هنسانعم كلب و ءادغ نعم ۷ دف ردهنسنعم

 ۱ لاعتفا (ءاذتغالا) امد لاساذا قرعلا ی زغ لاق رد هنسانعم قغآ ناق ندرمطو هعطق اذا هلو ا یاذغ لاق

 | هدننزو ا صع (اذغلا) یذغتو یذتغاف هاذغ لاقب ردهن انعم كغلادغ هدننزو لعفت (یذغتلا) و هدننزو

 رازالد وشحاف ونابزدب و ر وند هنآ ل رکو ب قان وا ولشبنج وولق وش هلناصف (نا وذغلا) روند هنل و كنه ود ثاکرا
 0 الا ررر قوم روند همدآ |

 ی ردنلادغ (یذاغلا) رددآ كرمط ر هدندب (ةيذاغلا ]ل هعرص دشف هعرص اذا هاذغتسا لاقب ردهنسانعم

 | لاق رونل واقالطا همدآ قذاخهدنرابنو تیام بویلسب لزوکییشاومو "با ود هلتبسانموب رد هن لانعمیصلسب و
 ۱ یتاثلا بابلانمایذغ هتذغلوقت ردیفدارم و هدننز ووذغ (یذغلا) # یئابلا 4 هسئاس و رولصم یا لامیزافوه

 | نوک ك نارو یف كبخ (یرنا)ج یواولا ۶ یدلیاراکنا هلکماطب یکیداکد ندا یرهوج هتوذغ ینعج

۱ 

 4 قزل اذا اورغ ورغی هبلق نعسلا ارغ لاق رد هنسانعم قمالبق بوشداب ریمکح ن نوتسو ههنسنر هنسنر

 کر دنا بح و غو ءارغلاب هقص) اذا هب دلا یر لاقت ید دتسانمم قطر تشتاب هللاقتوت یبهنسنرب و هاطف و

 اصع (ارغلا)ل بتال یا یورغال و اذک نم ورغال لاق هدننز و یوعد ردهانعمو ځد یورغ کد ردندبحت

 راضعب رولی ردشباب 4 هنسنرخآ دوخای رونل واالط هنسنرب هلیسیدنک هکردهنسفرب هدننز و ءاسک (ءارفلال و هدننز و

 | ییا هکردیراکدید لاقتوت هدیکرت رانو رولپ ردشباب هنسن هلکنآ ردا روهظ ندننرق كغلاب هکرد هن سفژب هکیدید |
 ۳ د هفصت و رحط رارکترارکت هه واا هم یتدلجكناویح هکرد راکدد دولا اضیسول رد رب رول وا و ارد

 | قلا هکر دب راکدید كمسلا اض یسربو ردلاسقتوت نالوا لصاح هلرمض هنربیرب هلک هنسهبر داقعنا

 ااسعاضو ردت وط ر دمج رول وا هدنفوج كنلاثما و كفلاب ولن ورب نوزوا یراکدد رعلار نخ رارید لاتتوت
 | روند ی دةا رغ روندهناویح و هناسنا لوزهم وقدراو رون دهدل و هزاتاقلطمو ووا او كچوک هدننزو

 | یدنلوا رک ذ هکرونید هلاقتوت هدننز و ءاسک (ءارغلا )ل نح یا ارض هب لاقت رونبد هکللزوک ارغو ر ولک ءاغایعجج

 ` هرم( ملا و میز و م رقم (تورغلا ۸ ةیا دال ءارخ لججر لاعب روند همدآ نابل وا ی دهی دو

 ءا ا رذلا) و هدننز و اصع (ارغلا]) ءارغلابةقصلم ىا ةبرغمو 2 ورغم سوق لاق روند هاب شل ردشبای هلاتشوت
 دا عار تاپلان نم ءا وا ف هی لاق دانە نگو قوشو هلص رح کب ه هنسارپ هدننز و |

 5 دع هداروب هوامدر اذا دعلا یرغ لا ردهنسانعم قموغوص یوص انس هل وهم راکب و دم ا نالوا داموا

 ۳ یرغا لا ردهنسانعم قلوا نوکشود هب هنسف رپ جدو ل و ۵ ءا ضالا) دهن رنک كنيم |

 | سانودعآ و اذا هان الف یا لاق رد هنسانعم قم ردنق هلصبرح و بیغرت 4 هنسذ رب یدآرب و علوا اذالوهعا یلعا

 | ماهقزا هناک اهاقلا یا ة وادعلا م یضا لاق ردهنسانعم قمت رقشف هن ر یر هلیساقلا لالتخاو هنتف هنغلارا

 ا نر یخدوبهدننز و هلعفت (ترغلا) روند هکلن وکشود ه هنسفرب و رو و

 | ءالط اذا هب هارغ لاقب ردهنسانعم قماوص و علوا یا كیا یلع هب یرغ لاق ردهنسانعم قمل وا نوکشود

 ا فیطل و بوخ یمانبو :حرطو مسرو نسح یا یرغ "یثو لجر لاق رونید هلزوک هدننزو غ (یرفلا)
 | ءاهابم (2اوافلال رددوخ ام ندهموقمهدام ردروهشم هان یکیاهد هفوک هلی هین هشت (نانرغلال روندهنرام و

 | رد هنسانعم قمردشان و قمردشال وا هنر یرب بویمری و هلصاف هننیب هنس یکیا هدننزو لاتف (ءارغلا) و هدننزو
 | االف یراغ لاقب ردهتسانعم كلطا لادج و بودا تلوکنوا هللا هسکرب و یلو اذا نیئیشلا نیب یراغ لاق
 ۱ هدننز و هنغ نی غ) هلکه كنار رد ی واخ ریعج هنسانه«هوغررون دهکو یک هدننز و یماغر «یوارغلا) هجال اذا

 | هدن رق لبج مان أجا هدننز و یعس (یرغ)ل رد داوص ر هدندروب یس هلدبقیتغ هدننز و هيم" (هت ض)رد دا عضومرپ
 ۱ رد هنسانعم كلا بلط وهدارا یهنسنرب هلی وکس كن دمتیاز و یصق كنیغ (وزغل )۶ یواولا # ردیدآوصرب
 ۱ ۱۳ زاد رخ قدس ادا ها لاق رد هنسانعم كلا دصق و هبلط و هدا را اذا! وزغ ه وزغیها رخ لاق

 | هلناصق (ناوزغلا) ممیامتناو مهلاتق ىلا راس اذا ودعلا ازغ لاقب ردهنسانعم كك هکلتا لانقو كنج هلنعشدو
 اوز ودعلا ازغ لاقب ردهنسانعم كمك هكا لاتقو كنج هرزوا نشد هدرانوب هدننزو ءوادع (ةوازغلا) و
 ۱ |یاز و یعض ك نیغ ر واک یزغ یعجیروندهمدآ ندا وغ (یزاملا) مو مهلاتفیلاراسادا ةواغو ااو نو

 | خدو هدننزو لاعتفا (ءاتغ الا ردعج سا هدنزو"ییغ (یزغلا# هدنز و یلد رولک یغو هلرصف كنهددشم |

 صاصتخا و رامتخا ندننبب یراباصصا و مدمش شام یمدآر و هدصق اذا هاّرنغا لاق اس ردو تان كلنا دصن

 ( ردهنسانعم )

E 



fرد ءابدغ ینّوم روند همدآ ندا لک | ماعط 1 ماد هدننز و نارکس ( نايدغلا ) ءادغلا هتعطا اذا هتدغ |  

tf ANV B= 

 |مالكلاثغ لاق رد هنسانعم كما مالک طلخ و هت والح بهذا و شعب یلا هضعب عج اذا عترملا ليلا ىتغ لاقي
 واال ااا جرعوج ره بو اق هن رب یر یماندوخابیفیشاومو "تباودو هطلخاذاعبا رلاو ین بابلا یماشغ

 | ق هکردهنسانعم قالو لکوک هلناصف ناشغو یثغو ممف برضو مهطبخ اذا ساشلاوا لالا یثغ لاقب

 لاق ردهنسانعم قفلتولو بونالو یزو اوهو تئبخ اذا اناشغو اشغ سفنلا تثغ لاق ردیسهمدقم

 قم هنر یر, بوزو ییاعرم یوص لیس دوب هلرسک كنهزمه (ءاثغالا) ته اذا باعصسلاپءاعسلا تشع
 لاش رد هنسانعم قلاغوج تاب هدنزور هدنزو اصع (اثغلا) ییع ییعع عترملا ليسلا ىغا لاق ردهنساذعم

 ۹ ودغلا )تی وا ولا## روند هن الس راهدنن ز و یصقا (یغالا) اف تک اذا عبا رلا بابلا نماثغ تامنلاب ضر الا تیثغ

 | نکرا هدیکرتو دادماب هدیسراف هنسانعم هرکب روند هننقو لوا كحابص هلیوکسب كلادو یعض كنیغ
 نام کر یاد هتننا لوقت روند هتقو نالوا هدننب سم عولط هللارخ ةولص لوق ىلع رونل وا ریبعت
 .هسیا ولو دارمیایس كن وکك غیدلوا هد رک | هلب را لک و هکر را سل حول و راد
 €1 بو یک ؟یدمو هدم ر واک ی دغ یعج كنظفل هودغ و رارولوا نّونم هسرول وا دارم هر و

 و رولک تاودغ يج كنسهلک ةادغ رد هنسانعم ه ودغ هدرلنوب هدننز و همنغ (هیدغلاز و هدننزو ةاصح |

 یعج كن ه دعایادغ ضعبلادنعو هل د دشت واو و هلنیت ص رواک و دغو نو هارو رولکتایدخیعچج كنه دغ و

 ۱ بهاذ هتغیدل وا وا مج ندن تلة ةادغ روب نم لئاق سپ رونلوا لامعتسا هل هج و هج وازم هنس هک ءاياشع هکلب ردا

 حابصهشیار و كك یتق حابص و كلک یتقوحابص هر رهدننز وهف غ (قودغلاژو هدننز و وم و دغلا ردشلوا |

 ۱ ندتف وبونل واهعسوت هدعب هکر دح راش + هیلع رکباذا ةودع وا ودغ هبلعادغ لاق ردهنسانعم كلعاترشابمیف و ۱

 ۱ ودغ هدننز و لاعتفا (ءادتغالا) ردلمعتسم هنسانعم راص ردشل وا قحلم هب هصقان لاعفا یک حار هلبا درک |

 یشارو قمرا و ندنکرا هب هسکرب هدشنزو هلعافم (ةاداعلا) هيلع ادغ تعم هيلع یدتغا لاق رد هتسانعم |

 | هکر وند هنوک هربا هل مففخح تالا دو یخ كس lle) رک اباذا مالایداف و دانا ردهنسانعم تالشا ند کرا |

 "ید هدنتبسذ یدنل وا فذح وا و ضوعالب یدا ودغیلصا كنو و روند ادرف هدیسراف رون ]وا رببعت د ن راب | ۱

 هدننز و امس (ءادغلا) روند هومن دوخاب هدولبنالواا دی هدنتقوحابص (ةیداغلا هلباوا و تابثا روند یودغ |
 حابص هدننزو لعفت (یدغتلاو ةودغلا ماعط یا ءادغ انمعطا لوقت ردهبدغا یعج ردیعما كنماعط حابص |

 لاق ردهنسانعم یدغت هدننزو اصع ( ادغلا رز ءادغلا لک ا اذا لجرا یدغت لاق ردهنسانعم كم یعاعط |

 هاو ردهنسانعم كم رد یماعط حایص هدننزو هدأت (ةيدغتلا) یدغت ییعع عبارلا تابلاتف ادع لف ید |

 هکردبعکنا هدننز و دادش (ء اتغلا) رونل وا قالطا هنالسرا (یداغلا) ردیاعص هکر د عبس نب راسب (هداغلاو )|

 هدنتف و حابص ندناموق هکر وند هر لوشرد ةا دفع ین ۇمردناکم ےسا هلی كالاد وكيم (یدغلا) ردند ع نایعا | ۱

 اقلطم هلتبسانم و ردیلباقم كن و هحا رمو حارعهکهتن رون دهر نانلواتلحر هدموق رمتق و كلذکر لهدا تلحر |

 لصا كدالوا رد اریز رایدلیا لامعتسا هدنس هلماک تپماشم هنن ردب كدلو ر هدعب رایدنل وا لامعتسا هدریصم و ًاشنم |

 نالفلرتام لاقب هنمورول وا نیننرع زاحم هلتهجو و ردیریصم و عجیمهبسنلاب هدلئاعشو قالخا و بسن و یآشنم و |
 "ع ("یودغلا) ردشلیا افیتسا و ذخا یتسهلجب هکایوکینمی ایش یا ةحا مو احارعال و ةادغم و یدفم ها نم

 هل ود ینیدردن وط تالف د وخاب ردص وصح دزیسف نوبق لوق ىلع روند 4 یرواب نالواهدننرق ناویحهیک هدنزو | تا

 [ روتد ه وق نانل وا عی لباقم هود یتیدردنوط كحوف دوخاب روند هناویح راسو ههود نانل وا عب لیاقفا 1

 | ردرابوسنم هاد رف رانآ هکاب وک هل وا تیس روم ظفاو ردءرزوا هناسم یرالوق عن وا عایاع كفل وم |

 ان یو و ردهنسانعم یودغ هدنزو رع < "یوذغلاز و هدننز وغ هلا هم لاذ ("یذغلا) ٩ یواولا #۴ |

 تال وک ًامهدننز وءاسک (ءاذغلا ل هل رسک كنيغ رولک ءاذغ یعج روند ه وزوف هزات یذغو رولوا بوسنم |

 6( وذغلاو هماوق و ما ءامت هام وه و ءءاذغ هاطعا لاق روند هثیش را هنما وق وءامن كندب ندنابورشم و |

 هو ناشف هود تاک زا واذغلاه اطءا اذاا وذغ هوذغبهاذغ لا ردهتسانعمكمرب و ءاذغ هب هبنک رهن وزع |

 | نک هسا تاک کو یاعفا فتو عطف اذا هلوب و هلوب لما اذغ لاق ردلهعتسم ةنسانعم كم هشیا |

 لج را اذغلاق رد ةنسانعم كم روب ربت بت و لاس یا۶ :یشلااذغلاه ر رد هنسانعم قق او عطقنااذا لم بالو اذغلاق

 | كم ردنلاذغ ځد و هدننز وهلعفت( ةيذغنلا )امد لاساذا قرعلااذغلاق رد هنسانعم قمل وانا ور ناق ند رهط وعرسااذا |



 کد ملا لصن حس

e AA قم 

 ۱ اا | واعلا  ةاعاعمیعام یتعم ءاعرع و ةاعرع یعبعب یعیع و ةاع وع یومب یعوعلاش ۱

 ۱ ىع( ی وعلو دا صف كە زم (ءاوعا) ردیدآ لج ررپ .al صف كنيع وعزا مهعاص اذا مها واع لاقت رد هنسانعم |

 دیلع او واعت لاقب رد هنسانعم كمکیرب تواکن دف رظ ره سان هدنز و لعافت ( یوافتلا) ان شا تا

 لدعتم یمادنا و كا یساج و هنسانعم شچ روند هنسهب وص شا هل رسک كنیع ( وهعلا )+ یواولا وا وععح ا اذا

 | لج زا یهعا لاقب رد هن انعم كش را تفا هنلامكيدآرب هلن مسک ك ن هزم ) اهعالا روند ده هود وات وق وز واب ولفعقاب

 یک لیدر هسیکر هدنزوماطع (ءایعلا)و هلید دشت كنایو ىف كنسع ( يلا + ىابلاوج ةهاعلا هلام ىف تغقو
 زج اع بویمهر و تناتمو لک هشباییدلبا ترشابف دوخان قلا توثنآ بویم هلو و بویمهلب یو كشار

 | هج ول دت ملاذا عبارلا بابلا نم ءایع و ابع هکف و ماغدالاب لجرلا "یع لاق ردهنسانعم قلوا ان

 (ءانابعلا ر وهدننز ونار (نايعلا )هتلهحاذا هتيبع لوقت ر دل عشه هنس انعم لهح و هماکحا قطب او هنمزح وا هدارم ۱

 همدا هدنامرد و زجاع ند هنسنر هرز وا روک ذم هج و هدننزو لبعف (یملا) و هدننز و یط (یعلالو هلي كنع

 (یمتلا)لو (ءایعتسالال و هدننزو لعافت (ییاعتلا) رولک ابیعاو ءايعاهدنرعج كن راهلک یبعو "یعو روند

 ندلکت هلیرسک كنیع (یعلا)یع ینعم یبعتو یبعتسا و لجرااایاعت لا ردهنسانعم ءایع و "یع هدننز و لعفت
 هل رسک ڭنەزم ۵ (ءایعالا لرصحاذا مازا تابلانم ایع قطنلاق یع لاق ردهنسانعم قلوا صح هلبازحم

 یعا لاش رد هتسانعم قلق هدنام رد تورو و "لک اذا یثالا عا لاق ردهنسانعم قلوا هدنامرد تولی وا

 اسا ريم( ىاعملا) و (اامما) هزحم اذا ءادلا هایعا لاق رد هنسانعم كلعا زجاع و هلكاذاريعبلاريسلا
 | كنسع (ءایایعلا ) وهدننز و باصم (ءایعل ا ةديعم یا یاعم و ایاعم لبا لاق ردکعد راهدنام رد و نوغ رود هکر د راعج |
 ۱ شمالکچ ه هقانالصا د وخاب هیلیا لیګ بول TE هب هقان کروند هروغ و لوش هلیصف
 | طقبرضب ۸ یذلا وا بارضلل یدتعال ناک اذا ایایع و ءایع لغ لاق رونل وا لاجتسا ید هدمدآ یتب تالذک هل وا |

 | نا وا رب ذبجالع هدننز و باص ءایغ و ردینبمهرز وا ا ز یذح یعجب كنس لک یایعر ولکءایعا یراعجج لجرلااذکو

 ۱ | هدنز و هلعفت (ةدیعتلا )و هدننز و ةاهابم ( اباعلا) رد ردصل اب فص وو و دنم SE ءءاد لاشه تر ۱

 | مالک یااذا یو لحرااباع لا رد هتسانعم كما دارا مالک قحه وا ز حا ندنحار ےس او اف ی 5 علو هم هم

 ۱ | le ) ایعون) نوت ملک یخ دز وا و اب ندنحا رها و مه یب کام و زعل ق زو هفتا (تنيعالا]ل هلىدتمال |

 هدننزو مظعم(یعلا) ردتعاجر ندنسهلسف نا ودع هلک كانسع (هاعیع) ردتعاجر ندنسهلمبق مزج هدنژ وا

 ۱ یدایردا رب كن هسهک مان دعم هکر د نان دعنا هدننز و "یط ( "یعل اه ردتعاجر هدنزو تشر رار

 ٠ اند ر لوق لع روت دهرومغب هجزآ هلن وکس كناب ویصقكنيغ (ةنبغلا) + ئابلا ب هج دعا نیغلا لصف زس |
 0 | قوج نالنک ود اعباتتمو هدندشلا ةعفدلا وا ةرثک ربغ ةرطم یا هسغ اتنذخا لوقت روند ه ر ومعي ناغاب یلقن افاص

 بارلا ةسع و رول وا ید نت ریاو ردعما هدنع و ران وب روند هب یچماق نالی روا اءیاتتم و روند ی

 | سعاةسغ یلعاواح لاش ردهتسانعه و لود 5 هکلدندات هببغ و روند هن زون ناقیج بوزوت هاوه كغاربط

 2 نوش هدننز و ءارچ (یانبغلا روند هزوت ناقبح توغآ هاوهیدو هدننز و هاصع (ابغلا) اهنیغ یا

 اخلاق ردهنسانعمكع ر وا هدننز و هب دأت (فسغتلا) ىغا ن -صع لاشه و ةفتلمیا ءاسغ ةر مث لاق رود هراحاغآ

  (ابنلا) ۶ یواولا 4 هلصأتسا و ءرصق اذا رعشلا ىع لاش رد هنسانعم كمك نع ء وج كحاص ندشاب و هرس ادا

 ۱ ردهتسانعم قالوا رصاق ندتنطف و مهف لغم وا دیلب و نهذ اکر هدنزو ها ودع © وابعلا )و هدن ز و اسمع

 | ردهنمانعمقلوا یو روتسم e ميلا با نم وابغع و اب هنع و ف لاق

 | (ةوبغلا) ردیلباقم كرز و "کز هکروند همدآ و لتدالب ضا ییهذ هدنزو "غ (تیفلا)ییخاذا هنم *یشلایغ لاق

 | یغو ة وغو ةوبغ ةبف لاق ردهنسانعم تلفغه دننزو "یلص ( ۱ وطخ

 ۱ زوغ وا ون وب هدننز وهیناع هلا هیق وف یان (هيتاغلا) # یایلا# روند هضرا هقجول که دننز و ءامس (ءابغلا)) ةلغغ یا
 | رانز (ماثقلالو هدننزو بارغ هلبا هثلشیات (ءاثغلا) *# یوا ولا + ءاهلب یا هاف اما لاق روند هل وتاخ

 | ەنسەلوقمقارېي شەش راق هن وص لیسو هکو کو هکاشاخ و راخ یکیدروتکییوص لبس و نالوا هدنزوب وص هدننزو
 | ءاثغ هدرب رب هدننزو وشح ( وثغلا ) ءافج هیعسو ءابه هلع و ءاثغ و ء اثغ هلام نالف لاش ساسالا یف لاق روند

 | لا ردیفدا رع و هدننزو وثغ ( غلا ) ینابلا و ءاثغلا هيف تک اذا اوثغ وثغب یداولااثغلاق د هنسانعم قلاغوچ

 | رد هنسانعم كمردیک ین نت والح هلغعاق طناب یر توزو یاعرم یوص لیس و اوتغ ۶ یتعع عیب ندا ولا یھ

 ( اب )
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< ۷۸۵ = 

 ردمن انعم كمروت توارب و مح اذا لک الا هيف یع لاق رد هنسانعم ليس بول وا قفاوم هجا نم هلغمل وا

 ان اذک لوقلاب ی ی لاق ردهنسانعم كليا دصق و هدارا همانع و یعو هترهظا اذا تامنلاب ضرالا تع لاق

 اق رد ةتسانعم قفار دام هلغل وا را کین وقت با رشو و ماعط جدو هدنن ز واصع (iI) دارا ادا ةیانع و

 بشن اذا لجرلا ینع لاقب ردهنسانعم قلوا راتفرک هکلرپساو عجناذا عبارلا بابلانم انع لکالا هيف یتع
 | ۰ 5 و .e RE ٍ ا / 3

 | هدنز و هيم (فسشعلا )و هدنبز و ةام رم }3 انعلا )لو هدسر و يم( ییعلازو هد ز و ی وام یار راسالاق

 ۱ هنسا زا یس دال ردن دنسانعم هداراو دص ردد وصقم سا یرلودل وا نیصتم هکر وند هنل ولدم كمالک و راک

 | كچ تج زو چر هدننز و ءالیع (ءانعلازردعا نان 1 م وهقم ردنرابع ندهنهد تروص نانل وا عضو ظخ اغلا

 ۲ تجزو مر یدو هدننز و لعفت (( ییعتلا ر) بصذ اذا عبارلا بابلا نه lb لجرلا یئ مع لاش ردهئسانعم

 رد هنسان 7 ق 3 دن . رز وا بودا باکترا ی یتجر كشدا ولتنحم و بعت رب و بصڏ اذا لح ربا یعت لاق رد هنسانعم

 ایما شوا هتجز یمدآرب هدنزو ه دان ((فسعتلا و هلل رسک كنهزمه {elell) اهعشح ادا ةنعلا ینعت لاق

 هو دعادا هانع و باتنکلا ی یعا ا رد هنسانعم قمزاب ناونع هانک و دبصذا اذا هانع و هانعا اش رکا

 ۱ (ییعلا و( یتاعلا ) ءانعیا ةع هب لا رددنسانعم تعشم و ج رردعما هدننز و هرگ (دنعلا) نونلاب هننع لا و

 اا ءانع لاق رول وا كمد تقشمو تجز ك رارول وا دیک ات ةغلابم یتسهلک ءانع هدننزو ثدح

(Ullكچ سو حر كن هتسفر و هرحاشاذا هایم لاق رد هنسانعم هعزانم و هرحاشم هدنز و ةاهابم  

 لاق ردهنسانعم كلئا ماقها هدنراع و تیاعر هلتراظن و دیقت امناد هرز وا لامو هاساق یا هاناع لاق رد هتسانعم

 ی 0 یو اولا Be ردیتآسرفرب e (ىعملا) املع نومومام جا مهلام نوای ۳

 یتوص لوق ىلع ك بور وچ فر ینزغآ ا دروقو بلک توو هغ فی وملا)لو هد دشت
 دن وع و ةهوعو ءاوغو اب اع ی وعلا بلکلا یو لاق نوا وا رت قمول وا کد ا یعازوا , قرهیاجآ |

 لاق ویو دو رطرا يدر و ج 2 مو هوص دموا تّوص و همطحیولاذا یناثلا بابلانم |

 ى رک کرک یراوزاب تواک هنس رک توقف اغ یک شاب زوت وا الثم هسو رب و هفطع اذا شل یوم

 یی هنسذرب و هریغدب یوعفهدب تب وعف ۳ نيل غلب اذا لحرلا یروع لاق ردلهتسم او یمرو ى آ رخا

 رول وا لمسه هنسانعم فرص و "در هلبفرح نعو اهفطع اذا سوقلا و ةرملایوع لاق

 ندنرزوا نالف یتمتلوا ب ودنا بیذکت یی هسک ندا تبیغ هدنقح نالف ی e aw لاق

 ) اوتعالا ) ےھامدا ذا ةنتفلا ىلا موقلا یوع لاق ردلعتسم ون اذعم قمضاج هباغوغ و دنتف یتعاجر و یدلیا دو

 بورو ی هنسر و یوعییعع بلک ایوتعا لاق ردهنسانعم قم ول وا دوخاب كمروا بلک دو هدن ز و لاعتفا ۱

 رد هنسانعم كکآ تاقیکیا یی هنسنرب دوب هدننز و هدأت (فیوعتلا هفطع اذا "یشلایوتعا لا راق هنسانعم كکو

 سوقلایوعلاه ردهنسانعم كلکا تاق یکیا هنسنرب هدننزز و لاعفنا (ءاوعنالاپ اهفطعاذا سوقلا و ةربلایتوع لاق |

 ردیدآ تال رم ر ندرت لزانمو رونل واقالطا هدعتمو هردو روند هبک هل اربصق و هدننز و دانش ما وملا) ت

 تروصورار دید دسالالرواکا و ردرلشل وا عقا و هدنتروص فلا تباتک هکردترابع ندنکو کت رد دوخاب شب

 ف رطهرون نعبکاو کر دقج هلوا تر وص هسوگ رب هدنلکش ررغاج یمدآرب بوداز وا یرغوط هناعمآی )ار ردند هیلاعثروص |

 هکاب وک هلکطنا ع ولط هدنبقع كنم وما وه تدور رو زم لزم هر وکه نایب كساسا هکر د ح راش +× ردز وکرم هدنلفسا

 ءا وعورار دیجد درلاةد راط نوچکنا رد هیسآ ثعاب یغبدل وا ردیکب بو غاچ ندنس هسک | ر هدا دیعبت و درطیدرب

 قلواهاوخ داد (ءاوعتسالا) روند هدعقم و تسا دو هلو یعح كع (خّوعلا) روند هب هقان هجوق |

 | ةيواعلا توع لا روند هباك ق جاق شم يق هکک را هلی كوم (ةي واعمل ا) يئاغتسااذا مها وعتسا لاترد و
 كنه واعمو ردیاعصنایفس ییا نب ةي واعم + دندیماسازمسش رعت فرح و روند هنکیا یکلت و ةمرعسما ةبلكلا یا |

 كروناج یراکد ىد سراب (ه واعموا) هلا ثالث ء ءاب روند هریعم و هلددشت كلاي روند هیعمو هویعم ه دن رغصم |

 .(اع) ردردب نطبر ندهعاضق رک دی نب سلا ءرما نا هدشنزو هلم هلبصف كم (هبوعم) ردیسهننک |

 6 اعاعلا )رد ه کج ن ص جەر و وق هاب نوکی 9 وکس ك وا و و یصقكنیع (وع)لو هلا رمق

 | یاعوای وا ام لاقف نیثضلا رج زاذا یعارلایعام لاق د ردهنسانعمكمر وس نوبق هلا هروک ذم ظافلا هدننز و ةاهابم

 ددا رد ەنسانعمةاماعمەد رانو هدنرانز و هجرحد (ءاعیعلا) و (ةاعیعلا )ل و (ةاع وعلا )ر دقلعتم هنس هدام نیع و هکر



 هر دوخاب یرغوط هنس هبا نکو پک كنم ضا بوب سما هودو رذقلاب یهر اذا جولا ی لاقب ردهنمانعم قم
 (ءاقعالا) ناک ایا وا هتماهیلع یعرف رده اذا هماغلب ریعبلایع لاق رد هنسانعم قجاص بوت[ نوسلواهسرول وا
 ذا هاقعا لاق ردهنسانعم كلا دصقو هراتخا اذا هاقعا لاق ردهنسانعم كما رابتخا یه هنسنرب هدننزو لاعتفا

 هش ان (نابعالا  ردهنسانعم راتخاردعما ندننهدام ءامما نالوا هد انعم رامتخا ر تبع (نیملا) هدصف ۱

 نییعالا نم هاب ذوعا هنم ورونل وا قالطا هه ود شم رسا هللا لیس دوخاب ليلو لیس دوخاب قیرح و لیس هلیس هی
 رونلوا قالطا هرلمدآلحول وا هدننزو یر (یملا) جاهلا لم باو لیسلا وا لیلا و لیسلا وا قیرطا و لیسلایا

 تولالع اوفرشا یا یع مهانکرت لاش ردهبنشم یعجهلاق یربدو بول وا هکر دعج ندنظفل یماع هک اب و 1

 هرخآ لبج نالوا هدنلاصتا هکردشلنادا را اشتم هنلت هدنرعشرا رج رد دا كغاطرب هدننزو هام بم

 ةغل اذک ناک هل و اع لاق ردحاتفتسا فرح هکردهنسانعم اما هلرفیفم كيم و یعف كنيع (اع) ردشعا ب
 (وملا) +: یواولا # یعا هدج و اذاهاعا لاق ردهنسانعم قلو یعایمدآرب هل سمک كنهزمه (یاعالا سیا

 رولکء اعا یچ ردهنسانعم عوضخو تل ذو لالضیاوعیفوه لاق ردهنسانعم لالض هلبنوکس كيو یصق ك نبع
 اونع مهف تونع لوقت رد هنسانعم قلوا رسا هدنزو اطع CD ولع ( وعلا ز # یواولا و

 ورفرس و عوضخ و لل دنو ماا عي یا عا را بابل ا نم انعممف تینع لاق و مف اریسا ترص یا ءانعو
 تونع لوقت رد هنسانعم قات هراکشآ توراقیح هفیجاآ ی هنسار و تعضخ اذا هلتونع لوعتردهتساضم قلا

 ردهنسانعم درو تاب ضرا و هتحرخا اذا 4 تونع لوقترول وا هنسانعم حارخا هل فرح ءاب و ھت دبا اذا "یفلانا

 هانا اذا *؛یشلل بلکلا انع لا ردهسانعم قلقوق بولک ییهنسنرب باکو هت رهظا اذا تاشلاپ ضرالا تنع لا
 ةبرقلا تنع لاق ررلهعتسم دنسانعم قمردزص هرشط یی وص هلغلوا لربس یرلقلارا ش هکید كنه رو ریمف |

 ؛اذا رومالا 4 تنع لاق رد هنسانعم قل وا ثداح ثداوح و روءا ضعب همدآ رب و رهظف هظفص ایا رک اع

 اف (انعلا) قش "قش اذا هم اع مالا انع لا ردهنسانعم قعاغ وا هتجزو خیر ییدار :هتنیقرب و تل ۱

 كنز (هانعلا رسا مه 3 و اقا عبارلا بابلا نم انع مهم تدنع لوقت رد هنسانعم كعشود هکلریسا یدو

 لاق ردهتسانعم كما تات ر و هتعضخا اذا هتینعا لو ردهنسانعم كما رنامرف و لولد یمدار کا

 روند هکلربنامرفو هغلراوخو روند هکلریساردعما هدنن زو هوطخ (قونعلا ه رهظا اذا تابنلاضرالاتنعا

 لوقترول وا دض هلکلک هنسانعم تدوم و تبح و ارهقیا ةونع ةدلبلا هذه تع لاق ردهنسانعم ءالیتسا و رهقو

 بوروک افج و ظ ندلاحر فرط ناوسن اط ارز رونل وا قالطا هنا وسن (یاوملا) ءدوم یا عونع هلی اق

 | ەن رافدلوا روهقوریسا هدلاحر ديا تح هر وکه نایب ك ریثا نا هکر د ا اون ر

 ا الوناتما اصوصخ قارن هنامز هسخ و رد هلتب سذ همالسار ودصن روک ذمنیهجو هکر ,د جرت + ی

 | لاقت ردهنس انعم كم لا سبح هدننزو هدأت (ةنعتلا) رداد وه یفیدلوا انعم رواک هلق یراالیتسا ا

 | بودا جزم یکی ر ک کروند هجالع بکر م ندنل و شلوا هتشغآ هلیغیق هود رول وایما هنیعتو هسبح اذاهانع

 | كيکعو ز رو وا رول وا ردصم هدانعمو همنعت و راردباالط + هود شلوا كيعو زو وا ه رگدنک دید هدشنوک

 ۱ دنع ج د رب هدننز و همنغ (فضعلا ةبنعتلاپ هالطاذاریعبلا انع لاقت رد هنسانعم كمروسیروب نم جالع و

 | امحا ویا ءاعسا ءانعا لا ردهنسانعم اولو بنا وج هلیصف كنهزمش (ءانعالا) روند هجالع نانل وا رکذ یک

 | هراتفرک و ربسا (یناعلا) هم كنيع رد ونعیرلدر دنا جنده لو هاب کو
۱ 

د و ربسا یا نام وه لاق يوما
م وتکم هلرعص كنبع (ناونعلا) روډ ا م

 | دارم هکروند هنتمالع و ناشن ك

 | قمزاب ناونع هب وتکم هدننز و هنعنع (ةن ونعلا و ردهنسانعم ناونع هدنن ز و مظعم (ءانعلا)لردیسهچاسد و همان رس

 | ینایلا 4 ردشلغا ناب هلیهوج و ءدناب نول یرلنو فاؤم هکر د حراش « هتم و اذا هتنونع لوقت رد هنسانعم |

 ا تھا اذا ملا ین عا لات ا ها هشیا و ا ردلیلق

 نوع کونو ها كع (یما) ر همدا 9



p=یک ۸۳  

 ماغدا را هدقدنل وا دارم لالبعفا و یک ی راه هاخ و هناط یدنل وا تلق هلا ی وا ءا هرزوا دودش ید ی۴ا

 (یعالا) یک یی لج رایت لاق رد هنسانعم ق واروک دو هدننز و لعفت 6 یمتلا» روند "یاما توت وا

 دارم هکر وند همدا روک یزوک باقنعد سس ربیص) و همدا وک سرو هاوو فثک (یملا)و هدننز و رجا ۱

 هدننزو ةامر رولک ءاعو هلوکس لری و نمط هل رنبع رولک نابع و یع یعج كنظفل یعا رد نادان و لهاح
  (دیعنلا) ردش قم یگ که کو هحرف رد هی و هدنز و ءا رچب ردءابع شن وم ردرعج ات یک ام هکاب وکو

 | ردا ړعتسم هنسانعم ءافخا و ريس كل رک یی کر و یا ه رمص یا E لاش ردهنسانعم كما زوک « دننز و هلعفت

E EE ۳ 5 E 2 | 
 | ردغ وضم ندنربصب یاع ردبع لعف (هاعاام) ردذوخام ندب و اج هدراعشا هاهحتا اذا تیبلا عم یع لاق

 ۱ اع دایدزا هد رهاظنیع ارز ردف و رصم هنسل وا لدروک بحت ردکع د ردنادان و لهاح تریصب ین لدروک بح 4

 رهظااذا لح رلایماعتلاس ردهنسانعكمروتس ود تلر وک هلعنصتهدنز و هدن ز و لعافت (یماعتلا# ردلکد راوصتم

 ۱ لاق ردهنسانعمحاط و تیا وغهدنرلنز و هو هشغ(فیمصل )و هدننز و ها( تیام و هدننز وءاعم(یاما املا

 | رک هل راد دشن كنابو كم و ىعط و ىرسك ك نبع (ةنمعلا) جاج و ةياوغ یف یا ةيعو ةيع و ةباع و ءاع ىف نالف

at.(اصلا) لالضلا وا اریکلایا | دعا و نهم لاش ردهلرع ندنظفل ىع و ورد هتسانعم یهارکو لزاص د وخان  

 ه دع) رد هن رلانعم قل واهبتشىمو روئس دزهس رب و قا واروک یک اصیصخ و اب ابهر ردردصم لصالاق هدننز و امر

 نمالب وو الا هنا ملا فو حراشلا لاق هو ۰ نم رد یا e| نالف لتق لاقت هنم و یدنل وا لاهعسا هدنعف وم ما 1

 وچ اطخوهف منی نوکی یر اب فلق م ی دح هن دمو رداصم یهو ا واللا و وب نمایم راک ی معلا ۱

 هدارو سا هی دا هيف بڪ طلا لتق مکح اک دز اق نیب الو ها e لشف ما 9 نا یعلاو |

 ا يک روند هرلذ زاد و لهاح تو لكنهزمش (ءاعالا) ردقل وا لوتقم هلیتاصا قوا هدّملنمُس راق ۷۳ علت

 | صو صم م 2 وا ردلقشم یطاغ هلهح و یکیا قاتس كفل وم هکرب د د حراش س لاهجیا ءاعا ز لاق رديعج

 نکا یدر هم ساب رد رابع ندرلدنسل مولعمأت و لوهح رد هلرصف ك ا لهاح ءاعا هرزوا یعبدل وا ۱

 ا رووا قالطا ه یضارا لوش ءاعا و ¥ یهنا ردل وعفم ی مک هدننز و فتک ردسهق یع رکن ردلکد ۰

 نوز وا و ا ةراعال تلا ضرالا لافعا یه و ءاعالاق م ید لاش هبل وای ربا تراعو فالنشو قانادابآ اعطق ۱

 هنا كح راش + روند ه یضارا رو نالوا E ند راع ۳ یجدو هر صف كعم (یباع)ا) روند هرامدآ وابو 1

 کام ییسهلک ءاعا هعلابم (ةىماعلا ىدا قلوا دم نال وا سابق ردعج ندنسهلکیع هرز وا سابق ريغ هروک

 یدوس هیماع و هيف ةيهانتم یا ةغلابم ةيمامءاعا لاق نوسل وا ه یناعم راس رکو لاهج كركر ونل وا دارا نوح

 ید ذکص و یدل وادرا و هل وکس كم و یعص كسع هدراعشا صع و ردهدننزو یم (یع)لو هلبصف كندا ٠

 بولاح ی شتآ ی دوج و ىا كشنوک هکر دیعما كتقو یکلیساكب ل را فصت ردشل وا درا و هد هلناونع ۱

 رددتسان ورم ی راح بولاحی تراک دز ردا تکلیسا هتل نال واهدتف ول وا" یک دوخاب رد رابع ند و و یغددقاب ۱

 یغبدلاق ندقهاب زوک بویموق رد هدزوک ی" رح كشنوك ر دنوجا 3 رد رغصم اجر نادنظفا یا یو

 هکر د,دآ هکر ندنس هلق نا ودع هد هیلهاح ی ضعبلادنع و # یدنل وا قالطا ی اد وخاب هتف ول وا هلرّوصت ۲

 یکیا 5 نکا ر واک هلا هلفاق هداعلا ىلع هن دس رپ یدناردا افا قلعتم هج كسانم هجا هد یانثا هلغمل وا همهف |

 و راک هارو هح و هنساقف ر یدای 8 كى اوه قاشا ا رایدلبا لوز هعان وفر , هد هفاسم هلح رم 1

 مر 5 وا تویمهدنآ رع یادا اد هب ب 1 E زوال هدلاح یعبدل وا مرح توا هرگ ا ردق هتعاس و ۱

 یکیا لوا رایدلیا تاشو منع ھندن اج 9# هدتق و هلانشت | لوا توارعص هلا هاو اق لها هدک ددر ولاق قرەلوا ۲

 تو رد داریمارب ندهقلاع یغضعبلادنع ورلیدل و لصا و هن هکم ەد ريس نامژ بودا عطف هلا مان دج یدل رم 1

 هدیهج و یدل وا بو ذم و فاضماک اروب نم تق و هلکلیا لاصیتس | نس هلج بودا لواج هرزوا موقرب هدرجاه |

 یع ةکص دز اناا وا هتل لوقت رد وصنمة رژ وا تیفرظ هشبمهیظفل هکص و ردن و اتبسانم اندا تفاضا ید
 هننالوا فشکو نیلاقو قیص دوخاب روند هباصم كسکو هدننزو ءاعم (ءامعلا 2 ارح ةرجاهلا شا یف یا

 ءاع ءاعسا ین لاق روند هباضم یلاخ شلنا شعار ها دوخاب ضا اب هایسساب هتفو دوخاب هتنالوا رطع دوخا |

 یضقكنبع (یملا هنام یارهینلا وا ضیالاوا دوسالاواقیفرا وا رطملا وا تشکلاوا عفت لا تاصساا وه و |
 | هرمشط یک اشاخ و راخ هعلاط و لاس اذا قالا تایل 9 ی لاق رد هنسانعم قق آ هلیئوکس كو |



 چی رر۲ وی

 كنیع (لملا) یهتنا رول واروسکم هلتسناحت هاب هدننوم و ( اولاعت باتککلالهاابلق )ل یرصبلانسطا ارق ه و
 اهص و ماللا لک لع نم ها لوقت ردروصقم ندنظفل الع هنسانعم قوف ردعما هلع و یرسک كمال و نصف

 لاع نهو الع نمو لع نم هتننا لوقت ردهبانعموب ید لاعنم رار د ید الع نم هلفلا هکرول وا هاک و قوف نم یا |
 رد روک ذم هدبیبللا غم یلیصفت ر دینبم هقامحا هتاباغ هع و هاقنا هرز وا یلاح افیفختء مسک هکر د ح راش + قوف نمیا
 روند ه هط وا كسک و ب نانا وا ریبعت قاط راچ هل راددشت كناپ و كنهروسکم مال و یرسکو ىع كنیع (تیلعلا

 رعساو ردیتسا كنسیند كنم راق وا راق هدننزو مظعم 6 یلعلا) ةفرفلا یا ةيلعلاف اندعق لوقت رولک یلالع یعجب
 دمدآ لوش هدننزو ثدح «یلعلار یدلیا مه و هكا دقت هدنزو ثدح یرهوح ردیعما یسرف كنهسک مات

 لجررب هلیسهیذ رغصم (یلیعب) رد دآ كسرفر و هلوا راغاص بولکندنفرط غاص كناویح یدوسامناد هکر وند

 (نایلع)لردئدح حابر نب "یلع ردندیماساهدننز و 4 ("یللع) روند هنالسرا هدنزو یلتع «یلتعلا) رددآ

 یده (یلعلا) ردثدح ردهدننز و هیعم هکه يلع ن : مهار او ردراثدح هلیس هینب رغصم (نایلع)) و هدنز و نالس

 رددآیوق دیه رب هدبالک رادو ردعض ومر هدنافطع رادو رددآ هدلب رب ی ها یرفلا یداو هدنزو

 هبلاع هصق هدننزو ءارج (ماولعلا) رددآ اضقر هدنتلابا صج هلیسهین هشت و یصف كنبع (نیتالعلا ةروک )

 كنابو هلند رسک 6 یلعلارق رد رانا قارسف یکیا و نوتاخرب و ةبلاع ةص یا ءاولع هنم انعم” لوقت رد هنسانعم

 "یتع( یلعلاو هلنوکسكمالو یصتق كنيع (یلعلا) 48 ینایلا 4 ولع یا ىلع هبلاقب روند هکلکسکوب هیدیدشت
 ہل صق كفل او یصف كنیع (یلع) هدعص اذا ایلع و ایلع هیلعی یطسلا ىلع لاقب رد هتسانعم قحنآ ه یرقو هدننزو

 ies یسح (۱) ردا تلالد هانعم زوقط رد ورع یتیعتا ندم وبیس ردندهراح فورح ینعی ردفرح

 اضعب و ن نولمح تالفلا ىلع وابلع و یلاعتهلوقوح ردناتلالد هب العتسا هن ر ورحابلاغ هکرول وا نوجاقوفتو

 رانلانم بيرق وهیذلا ناکلا ىلع ىا چ یده رانلا یلعدجا وا ۶ یلاعت هلوق اور ول وا نلعتسم هناباقم كن ر ورح |

 وح یک یسهلک عمر واکن وجا تبحاصم(۲)نید هیلعوح رول وا ن وچ ما یونعمءالعتساو + قیرطلا ىلع یادایداه |

 | ریشق ون "یلعتیض راذا * رعاشلا لوقکی کن ع ردن وجاهز واح (۳ ( ج عنا ەچ بح لع لو بیعت
 ا کادھام لع هللا ا وریکتل و یلاعت هلوق و یکم الردن وجا لیلعت (4) ینعتیضر یا + اهاضر یبا هللا رم
 | نح ىف ىا چ ةلفغنبح ىلع ةندلا لخدو ل ىلاعت هلوف وح ردنوچا تف رظ (۵) ابا ها دهل یتعب مک ادهال یا

 رد هنسانعمهراحمب (۷)سانلا نم یاد سانلا یلعاولاتک | !ذاو یلاعتهلوقوحرد هنسانعم نم نالو ارج فرح (>)ةلفغ

 بول واهدناز (۸) ردهص وصخ ت ءا رق و و لوفا الناب یا "ق االا هللا یبع لوقا النا یلع قیقح ## یلاعتهلوق و ۱

 * لکت نم لعام و دص نا + لقعب كيا و عرکلا "نا +رعاشلا لوقک رول وا ضووع ندنس هلکیلع نالوا فوذحم

 در )٩ اض وع لوصولا لبق یلع دازو هیلع فذغ هیلع لکت نمیا
 رد رغصم قوف هکر د هنسانعم قدوف رول وا مسا ی یسهلک ىلعو + هللا هج ر نم سيال هلا ىلع "یفعجنالف مهاوق

 که نسانعم مزلا رد ما لعف سا (كيلع)) + اهم مام دعب هيلع نم تدغ × یاشلا لوقکر ولوا كمد هڪ رقوب

 هشاوولوآ هرزوا شداوشنعدمالابو مالا كيلع و همزلا یا ادز كيلع لوقت ردکع د هللا تم وادم و تمزالم

 لصالایف لوق اد ز كيلعالث» یدا كيلع بج و یلصا هروک نایب یضر عیشهکرید مجرم + هلا ماقا و تمزالم
 ۶ یاىلا## ردىبک كنو ج د یرالوق كنودو كماماو كيلا رلیدلیا راصتخا نوجا تع رسی دیا دز ذخا كيلع بجو
 بابلا نمیع لجرلا یعلاقب رد هنسانعم قوا اندبان ور وک ن وت یرازوک ن دهرکص كمدآرب هدننز واصع «یما)

 ځد هزوکو زغلوا لامعتسا هدزوکر ردصاخ هنسل وا روک كز وک ی کیا هکر د حراش × هلکهرصب بهذاذا عبارلا

 ردن واسق و تدالب ولهجدا رم هکر دل سم هد هنسان هم قمل وا روک بلقیع و + یهتنا هانیع تیع لاق رول وا فص و |
 رک ذیس اکر ول وا دراو هدل وا یانعم هکهن زل وادرا و ندناپ لاعفا هدانعمو و هبلفرصب بهذاذا لج را یع لا

 (ءایعالا هنسانعمرابغ روند هزوت و هلوط وا هتاقیا هاع نسحاام لاقت روند هغلن وز وا و روند هتماق ودق یو

 هر وکه نایب كحراش + ىعینعم ءایعا یا۴! یاعا لاق ردهنسانعم قلوا روک دوب هلرسک كجو كنەزمھ

 جارخا هنح رج ج طفل هل دصق ءاذتحا هنسهفیص اهدا یدا یناعا یلصا ی ک رارچا ردندناپ لالیعفا و

 | نکل بویل وا موس رم یلوا اب هنادند دنس هک ایاجعا هچ رک یدل وا ءاسما ایاعا اوا هقلا دنا الرا
 | یاب اضعب و یک یرلکدید بابهشا هدنسهلک باسهشا رلیدلیا طاقسا یالوا یاب هدنردصم و رول وا تبثم هدنظفلت

 ۱ یلنصا روند یا یاعا هکرول وا ید ازا رج او و یک ماف "ماهدا رلر د یخ د یاب یاابودیا هددشم



< ۸۸۱ F- 

 بعکلا یلاع لجر نولوش راردبا قالطا بعکلا یلاع همدآ یبحاص ناشو فرش رابرعو روند ه هنس كسکو

 بمکدوخاب راردا هبانک هلهج و و رول وا یلاعندنسهدام هکر ونید هنم وغ وب كنیغ راق بعک هکر د ح راش * فیرمشیا

 رد هنسانعم فرش بسک هدنن ز و ةام رم (قالعلا ) رول وا ردص لها هلتهج قّوفت وزاتما ردقایادا رم هکر دندلجر

 یلاءمیعج رول وا هنسانعمثعاب یکه لګ و هنبحم و رول واناکم سا و رول وا ساو یی ردصم هدانعمو هکر دح راش

 ردعقا و هدلح مان نوحح هکر دیعسا یسهربقم كن همرکم کم ةالعمو فرشلا بسکم یا رومالا یلاعم هنم و رولک

 (نیلعلا) ردیعتا عضومرپ هدننرق ردبو ردیدآ 4 رقر هدهماع و ردناکم سا ةالعم هدن وب ردهدنف رط تس وا كن هکم

 سانلا ةيلع مه لاق ردهدنز و غ هکر دن رلعج كنس هلک "یلعروند هسا فارشاو هلجا هل رسک ك رانبع (یلعلا)ل و

 برض لاق روند هنسیرفو كلوي لوق ىلع روند هنسیرقو كشاب هدننز و هباتک (ق والعلا) لج یا هبلع و

 روند هب هنسذ نانل وا عضو قروهلواداز هنغلارا كکندییا نال وا لوم ه هباد و هقنع وا ا هن والع

 هرزوا هنسنرب اقلطمو نیلدعلانیب عض وام یه و نیلدعلانیب ةوالعلا عضتال لاق رونل وا ریبعت رابرس هلا ادا یس راف

 هکوک هدننزو ءارعص (ءایلعلا) ردیدآ كغارسمقرب و ةوالع راند وا راند فلا هاطعالاقت روند هثیش نانلق هدایز

 روند ۵ للام ناکمو روندهنس هت كعاط و ردلکد تفص ردعما هر وک هنناب كح راش + هنسانعم ءاع رونل وا قالطا

 هکر دهنسانعم هیلاع لعف و روند هثیش نالوا یلاع ندهنسن ر اقلطمو یلاملا ناکنا یا ءایلعلا ین دم هنر لاک
 مظن هد وبل فی رشتعف كسابع تربضح هکردا لقن ندریثا نا حراش+» ردت رابع ندلع نعطتم یتعفرو فرش

 | ناکم یسهلک ءایلع عقا و هدنتب × قطنلااهتح ءایلع فدنخ × نم. نیا كتب یوتحا یتح + وبشا یکیدلیا داشنا و

 دینا یلوا فرم ها ما ایفا اف ریش واداربا | یک ارز ردلکد ین ؤم كنسهلگ یلعا ردهنسانعم عفترم
 شیرف ضعبلادنع هكرونل وا قالطا هنسالعا لرضم *هلسق هلل رصق كفلا و ىع كنيع (رضمایلع) یهتنا

 | یک ربک و یربکر واک یلع یعج ردین ؤم كنسهلک ىلع یظفل ایلع و رونل وا ریبعت سضم یلغس هنسادعام ردیس لبق

 | هعاتم والاک و هنسانعملی هوط روند هب هنسننوز وا و روند هناویح و ناسنا دنمونت ویربا هل رمسک تانیع (نایلملا)

 (نایلعلا) روند هنالترمص کرا وریهجتوصیانایلع هللا روند هدنلبزاوآو روند ه ها تیک ور

 دس همان رسک وتکم هلع كنيع نا ولعلا اروند هدنلب زاوآ وه هقان كسک وب ىج د و هل رسک كنهددشم مال وكنیع

 | كسکو و ردیدآ عضومرب هدننز و هباحصس (ةيالعلا) هناونع یا باتکلا ناولع بتک لاقب روند هنسهجابید و
 | ریبعت سروا رایج ر ومد هدننز و ةاصح (ةالعلاو روند هلحم كسکو جدو هدننز و یظ (یلعلا) روند هلحم

  ۱بورس هن رزوا یدروعو روند هشاط یھب یرافداب شک هدنرزوا و هنسانعم ن نادنس روند هرومد یراکدتا

 | دوساک ا بویلسب هل راکت ریغص ییفارطا بو وقهر هکروند هاق هل وکر هدنزرط كلوک و راراب شک بودبروق
 | هل رسک كن هددشم كمال و كنع (نّویلعر) ردن رلعما كغاطر و كخارمسق رب و روند هب هقات كسکو و رارافاص

  ۱لطم کر دنا حض ومر هد هعباس ءامم رد هل د دشت كنا و یرسمک كنهددشم مال و كنيع مر تن هط لعا

 | فرشا لوق ىلع نویلع هکر دشء د هر ؟صندناب . ییانعمو هد ریاصب فل وم + راردبا دوعص داروا نینمؤم حاورا

 | ه هب عو و ردیعما كنناکسو لها شلات ردع“ ا كناربن عضاوم رشا نک هکدتن ردبعما كنانح عضاوم

 ءا هروک هنناب كربثا ناو + یک خطب ردیدرفم كنا یلعو ردص وصخم هتقشطات رو نم عج ارب ز ردیرقا

 | هنکما یالعا د وا رونل وا عفر هار وا نیحاص لاعا هکر دما یرناود تنسهکالم هلخهح دوخاب كن هعبابس

 | هلناکر ح و فورح یس هک نویلع و ردناح ردنال وابرقا هلاض ر هاکرد هدنرخآ راد دارم هکر دکع د بتا

 ردق و یمج رددرفهدوخاب ردقو یدرفهدوخاب ردعج هرز واروک ذمهج و ضعبلادنع ویک نرتسنقرول وا اب تم

 ن یلعم ردن داما هدننز و مظعم (یلعم) ردیاصص هیما نب یلعب ردنداعا ردلبقتسم لعف هکهدننزو یضرب (یمرا

  | ۱یعف مر ردیعبات یلعت نب دیبع و ردیعما نوتاخر ها مصق كفلا و یرسک كناب (یلعب) ردیب اعص دسا

 ره هنمانعم تم و هدننزو لعافت 6 یلاعتلا  ةونع یا اولع هذخا لا ردهنسانعم هبلغو رهق هل و 3 تیا

 | یاعت هدش قم درفمو هنسانعم لعا هلمصف كمال ع نسر د لاعت هدنمضاح ما كنو عفنرا اذا لحرلا یلاعت لا

 | هدلفسا هلکنا هلغلوا ما ندنسهدام یلاعت یسهلک لاعت لصالا ف هکر د د جرم « نسربد نیلاعت هدنفچ و

  ۱هللا عتسا ترک هدعب رون ] واریبعت لکی رق وب هاکنآ هکیدنارونل وا ادنم دینعض ایج یرقو كمدآنال وا  eللعم

 نوسل وا هد رار رکو نوسل وا هدلفسا كلرکو هدالعا هک نالوا وعدم لر رایدلیا لامعتسا هدنسانعم لک ینعب

 رول وا موعصم یمال هلیس هسب الموا و تسناحت هدلاسرک ذم عج هکر ول وا هاکو رای دليا لامعتسا هدماع یصاخ یانعم سپ
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AN Beهک  
 | رو هفیس ىلع یکع لاق ردهنسانعم قمراص ریکس شاب هلناب ترت كخارزم دوخاب هنسهضبق كلف هدنزو
 | ردقجهلوا دروغوب هکروند هدوس و وق شع وا هرجا مولوط هدننز و "یتغ ( "یکعلا ) ابطر ءابلع امعلع دش اذا

 یکع لاق ردهنسانعم كلا نیلاق ینغل ر وقچ وا زا و لای كنوط هل وکسكفاکو ىح ك نبع (یکعلا + ینابلا چ
 (اکعالا) و هدننزو هلعفت (ةكعتلا) تام اذا د ز یکع لا ردهنسانعم كملوأو هدعقم ظلغا اذا ایکع هزااب |

 | ءاکعا و هدعقع ظلغا اذا یکعاو هرازاب یکع لاق ردهنسانعم كلا نیلاق ینلروقج وا هدرلنوب هل رسک كنهزمه

 كنءوکع هل رمصق كفلا و يص كع (اکعلا) ددا ین هقث وا اذا هاکعا لاق ردهنسانعم نیکح هال یعدآ 7

 | كل شمالوا قموب زونه بولرک و هکر دح راش هلکلعا ت وک ندن نوبل تل ناجا وک ف کرد

 | هنلک | لقم قیوس و روند ه یحتاص كليا نانل وا رک 3 ینراک دید هوکعو روش دیش )اغلا روت دهم دنا
 ۱ | تاکرحكنیع((ولعلا ) یوا ولا ر ون د هن د واق شع یرلکددلعم هدننز و غ (یکعلا) زوشددمدآنوکشود |

 ٤ یشلا ولع لاق یکی اب هبت روند هنسب راق و كن هنسنر (فیلاعلا لو هدننز و همامن (ةوالعلا )لو هلی وکسكمال والف

 دنییوآ لوق یلع ردیفر اب تم وا دن راقو كانیغراقو كغاررم هیلاع و هعفرا یا هتسلاع و هوالع و ةثلثم

 | یزلا اهفصت وا اهمآروا اهالعا یا اهتلفاسک ةانقلا ةيلاع ام لاق روند هنفصذ ندنفرط نرم دوخاب

 ]  هضرا یغبدل وا لقشم ردق هح راو هبهکمء ار و ام و هب هم اب ضرا هلیقوف ام تكنسهکل وا دح هیلامو نان سلا ىلب
 " لاء هدنتبسن روند یلاوع هنع و رول وا قالطا هرلهب رف هت هد هندم رهاظ و رول وا زا ضرا هکر وند

 | قلوا دنلبو كسکو هنسن رب هدننزو وم ( ولعلا ال هل كنيع روند یولع هرزوا سابق ریغو رارد
 | قشچ هنسیرات و , كئيش ر و عفت را اذا راهلا الع لاق و عفت را اذا | ولع ولعب یشلا الع لاق رد هنسانعم

 | فرشوناشو ردق و امکر اذا ةّبادلا الع لاق ردهنسانعم كع هب هب اد و هدعص اذا هب و هالع لاقت رد هنسانعم

 | هنسانعم كلا كسکوو لقلسک و هلف رح هه فرش اذا مراکلاین الع لا رد هنسانعم قلوا ی اا

 ۱۰ ۰ EF ek ردلعاف 2 هدننزو "نع ( "یلعلا ) الام هلعج اذا هالع لاقت رووا

 SE یضنرلا ىلع یدنل وا ریس را ذك .ضعب هل راتعا انعمو رونل وا قالطا همدا "یوفو

 | عفرا اذا عبا رلا تابلا نم ءالع "یثلا ىلع لا ردهنسانعم قل وا دنلب و كسک وب جد و هدنن ز و ءاطع ) ءالعلا ) |

 | یدو هدننزو لعفت ( یلعتلا) فرش اذا مراکملا ف یلع لاق ردهنسانعم قلوا هبنم دنلب هل.تهج ناشو فرش و
 العاذا لجراا یلعت لاقن رد هن انعم كلسک وب هل ردت و الع ینعع *یثلا یلعت لاق ردهنسانعم قلوا كسکوب

 | تلعت لاق رونل وا ریبعت ملات هکر دلمعتسم هنسانعم قلود تمالس ندضم دوخاب ندسافن نوناخ و ةلهم یف
 | هالعتسا لاق ردهنسانعم قعا هنسپ راقو كنهن رب ( ءالعتسالا# تلس اذا اهضرم نم وا ام ابسافن نم ةأرلا

 ۱ ر ید وب هدننز و باشیشعا ۰ ءالیلعالا) عفترا اذا راهللا یلعتسا لاقت ردهنس انعم كلسک و و هدعص اذا |

 نسب رقوب كنەنىئ رب دو هل رسک كن هزم ) a RS a 4 تبا

 | هلیفرحنع و ابلاع هلعحاذا ءالعا لا رد هنسانعم كقتلسک و و هنس ر و هدعص اذا هالعا لاق رد هنسانعم قعیچ رج

 | كلک هءروک ذم ضرا یراکدید هیلاعو اهنع لزت اذا ةبادلا نص یلعا لاق رول وا هنسانعم كلما لوزا نددنسن رب
 قمیچ هنسیراقو كنهنسن رب یخدوب هدنزو هلعفت (فیلعا) هیلاعلا ىتا اذا لجرا یلعا لا ردهنتسانعم
 ..  هلفرح نعو ابلاع هلعج ادا ءالع لاش ردهنسانعم كقلسک و ییهنسن رب و هدعص اذا هالع لا زدهنسانعم
 . رد هتسانعم قمزاب 19۳9و ها بلا یه جات ىلع لا رد هنسانعم كهردشنا ندی راقوب یی هنن رب

 ۱ هنسد اف و كن هنسن ر دوب هدننز و ةالابم (قالاعما) اناولع و ةنولع هن ولع لاق اک هونع اذا باتكلا ىلع لاق

 لحرلا یلاع لاق رد هنسانعم كل هه روک ذه ضرا یراکدد هبلاع و هدعص اذا 4 و هالاع لات ردهنسانعم قمبچ |

 هنر ین هنسارپ اف یلعو هورهظا اذا هیعن اولاع لا ردهنسانعم كا شاف یربخ رو ةيلاعلایا اذا

 ندفرح ید هدنفرع د وحت لها (نیلعتسلا فورا )ل ىلع ا مالاب- وح هلام لوقت رول وا هنسانعم كقلکو
 + ظ طح قفص+ ییعومج رد رافرح »ءاظ و ءاط و همخیاخ و هجمداص وفأق و ه۶ نىغو ها مهم داص + رج رال

 ندنتهح ولع توص نک ردا ادا اکو العغسا هغامط یراقو ناسا هدنمک كران و ردهعماح یزوهلک |

 | هکلکسک و رول وا ساو یدنلوا رک ذ هکر دردصم هدننز و ءاعم (مالعلا) یدنل وا قالطا هیلعتسم هلکلفا حورخ

 | ارز هدن رمش | را ( العلا ةكس)) ردیعما عضومر هدهندم و رددآ لجررپ و ةعفر یا ءالع هيف لاش روند

 ردلعاف مسا ندا وا باب (یلاملا عفترا اذا راهنلا یلتعا لا ردهتسانعم كلست و هدشنز و لاعتفا (ءالتعالا)
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 و ۸۷۹ زن

 هلا هلعح لاق روند هتمالش و تڪص نالوا لصاح هلکللا ظفح و عفد یایالب وضارما ندنلوق یلاعتقح ردعسا
 :هدنعقوم ردصم ینمی رولوا لمعتسم هرزوا ذ وذش قره واثلاث ردصم ند هلعافم هیفاع و ةمالس و ةع ىا ةيفاع ف
 اغلا) و هدننز و ةافاکم (افاعلا) ردیثالث ردصم یک هثشان هیفاع ضعبلادنع هکر د حراش + رونل وا لامعتسا
 اردن :مانعم كمر و تم راس و تڪ ندایالب و للع + و العو لج قح قره وا ردا (خیفاعلا) و هدنزو لاتق

 |لوف رب هن اصس لح قحو ابالبلا و للعلا م نم ةيفاعلا هل به و یا ةيفاعو ءافعو ةفاعم ءوركملا نم هللا ءفام لاقب
 هسا كن دنکو یطلستو تلقثو اذا ندودنک كبسان هکر دهنسانعم قلت .هدتفام ندنل وف لوا یسانو ندا

 سانلا نم هلعج یا ءفام لاق رد رابعندکلیا هدازآ و هدوسآ ینلوق لوا هلفرص ینتعجا رمو ضرعت و جاتحا

 ان روز هنسهروب كن هلح و كن هناخهوقع ورد دار جش رب هلي كنيع وقعلا ) و۶یواول اد ةیفاع ف هنمسانلا و
 ةاصح (ةاقعلاإ) اهلوحامیا ةلحا وا رادلا ةوقع ىف رود هنأ ر لوقت هل رسک كنيع رولک ءاقع یعج روند

 لا رددنس انعم قمراقیچ وص ندنفرط رب بوزاق ی وق هدن زو وفع (وقعلا) ردهنسانعم هوتع هدنن زو
 الع اذا علا اقع لا ردهنسانعم كلسک و بوغآ یراقوب و اناج نم طبناف بلا رفح اذا اوقع لجرلا اقع |
 ههرک | ذا یناثلا ول والا بابلانم قلو رقم رمالا اقع لاق رد هنسانعم كم رکیا تویفلشوخ ندهتسنر وقت راوا

 اقع یتعم لجرلا قتعا لاق ردهنسانعم قمراقبچ وص ندنفرط رب بوزاق وبق ځد و هدننز و لاعتفا (ءاقتعالا) |
 كل رلغاط ثسکو هک یک باقع روند دصخص ندا نالوج هدنرز وا هنسل دکور هدننزو ثدح (قعلال |

 ناقبجندن راق كفجحوح ندادل وز ونه هل رسک ك ذيع (قعلا ل # ینابلا وچ ردانارود بون روچ هدنسهلاوح |

 یسهلضف كغج وچ ندا دلوت زونه هلوکس كفاقو یصق كنيع (قمعلا) رولک ءاقعا یعج روند هب هلضف |
 e ةعتلا ) هاقس اذا ایقع هیقعب هاقع لا رارر وجا لاب راب ع ردهنسانعم كمر وجا هنسن كج هیلیا جارخا |
 ههس) يع لاش ردهنسانعم قم 1 قوا یک وط هاوهو هاقع ییعع هاّمع لاق ردهنسانعم قع هد زو |

 ا ربو هاریط یف عفترا اذا رباطلا قع لا ردهنسانعم كاسكو نوتلاوه شوفوا هب یعر اذا
 نم لا ردذوخأم ندلّوا یانعم روئلوا داربا هدنعقوم ءاردزا ه هسک نالک هکر د هنس انعم كلروتک |

 ا کت ابن ندرپ کروند هل وتلآ سنج لوش هب رسک كنيع (نایقملا) تینا یا لوهملا ىلع تیقع |
 یآ e e ٣ تبهذ AS E e e رز هدینس رق |

 هلا هیقعت هدننزو لاعتفا ی هيف نم هلازا اذا *یشلا قعا ین نه انعم قعآ یوا ندا ۱

 ام تو عزل تا لول تقوا مر

 اهطس ویا رادلا ةو ع لاق روند هب هترواو هنسانعم هلون روند هغج روقچ نال وا هدننقذ كفجوچ كچوک |

 بتذلالصا یا ةوکعلا ددش سرف لاق روند هنقوص قر وق و دنسانعمناسلا لس ا روو کو هد و ۱
 2چ دو زرد دروب وز واف ةرطرهبوراب دفن وژ وا یرکس هکر ۈن دغا ۇل وه نایاب ندریکس و |

 م وک كئيشرهو رونلوا ریبعت ثالدپس هدیکرتردسل اقتل وق دارم هکروندهن رب نوغوب نالک روقچ وا یتعی هب هظیلغ |
 هر ( کعا) هدننژ و ءاس ک رولکءاکع و هل رصق كفلاو یعص كبع رولک اک یعج روندهنرب نالوا ظلغ وا

 ردهنسانعْكک ود بورویق وغوط هنقوص قرب وق یتغب ر وق كتا 7 هدننز ووفع(یکملا) ردیعسا یی معاشر هدنزو ۱
 كلا لويو نیلاق یتغلروقچوا كراولشو كنوط و هدقعو ةوكعلاىلا هفطع اذا اوکع سرفلا بنذ اکع لا |
 لبالا ت تکع لاق ردهنسانعمقل وا دنمونت توروع هود و اهظلغ و هنز زج مظعا اذا هرازاپ اکع لاق د

 ب کج لاتر ددا قاغا ربا یرادقمر ارت یرادقناپ كنهاضف ندربد و تنع و تظلغ اذا |

 ق هبک یی هقان روعو و دعصت اذا ناخدلا اکع لاق رد هنسانعم قق هاوه نتو و صعب قبو ضعإ حرخ اذا ۱

 فطع اذا هموق ىلع اکع لاق ردهنسانعم كليا قلنا ھم دمدآر و اهم اذا ةقانلا سما ع لاق رد هنسانعم | ۱

 هدننزو بارح (عاکعلا) هدشو هدیق اذا دیدطاف انالف اکع لا ردهنسانعم كمکچ هدن یمرحاپ یریساو |

 هنراعوص قربوق كنرب یرب یرلشاب ندنمالد راو تک روا ا هدیوجلوش دوشاب روید داو
 یرلناب یکیا هدننزو یلعا (یکعالا) اذ ةوكع دنع اذ سر ةريثك وا ةنيم یا ءاکعم لبا لا هلوا شعثریک
 نالواهایسیرار راس وقآیغیرب وق هدننزوءارج (ءاوکعلا) روند ههودنالوایتاقوكب ىق وص قرب وق و نوغ ود

 هلعفت (ةیکمنلا ) د وبلا اس و بنذلا ءاضب یا ءاوکع ةاش لاق ردص وصخ هنوبق یثیدو و روند هنوبق یثید



 سگ ۸۷۸ ی

 لاقت روند هنس هلضف وص نالف بوت رآ ندتعاج نیما وص هدنرانکی سهلوقم لهنمو رهن یتعب نده راش ءالا وفع و |
 ته تیکلم كن هسکرب هدنآ هکردنرابع ندضرا لوش دالبلاوفع و ةبراشلانم لضفام یا ءالاوفعنم اس

 هنس هب وص كشا وفع و ثالع امفدحال را الامیه و ضرالا نما وفع هل عطقا لاق هل وایادخ بوبلوایسهقالعو رثا

 ۱ نو یو ی روزا االت انیمه و هنسانعمراچدل و روند

 ا واتاذا ی زلالبالاتفع لاق رد هنسانعم قمالتوا نذر نیش قوا یشاومو"باود رولوا ردصمثاذکو نع 1

 | ردهنسانعم كع روب ینف رطیرفص هلفما زوا بولاغوچیرلیوت كنه ود وردشل ع كرت غرب اندنفیدلواریثکهدننیاب رق
 یناص و یروط بویمردشراق هنسن ندا ردکمبوردنالو وص و ءربدیطغف لاطو رنک اذاریعبلارعش افع لاقت

 دا زا ملا ی هيلع افع لاق زدهنسانعم قلوا لضافو ازو هرذکیام ءًاطب ماذا ءالاافع لاق رد هنسانعم لوا
 یو كنويق و تاشلا اهاطع اذاضرالاتفعلاس ردهنسانعم كمروابو رو ینیزو لرب هلغل وا ناوارف تواو

 هتیش نالیرب و نزسکعا لاوسو بلط ه هسکر و هرج اذا فوصلاافع لا ردهنسانعم قت رب هلغلافوج

 هر نايل والخدم ورنا هلتهج كلمت كن هکر یجدو هدننز و اصع(افعلا) ةلتسمربغب یا اوفع هتبطعالوقترون د
 7 :ندلوتقم یایلوا هنسانعم امنوخ روند هتد هدننزو هرم (ةوفعلا)) یک شحچ روند هنسهبوص كشاو روند

 ۳ نکر انيق كنهرحت هلن الث تاکرح كنیع ردقلاةوفع و ةيد یا ةوفع هلیطعالا رول وا لصاح وفع هک ایوک هلکنآ

 ۱ فاع یا بنذلانع "وفعلجر لاق ردکعد وفعلا ثک هدنز و "ودع فعلا روند هنکو پکو هنفکن الک هن زود
 هار اذا مالانع هافعا لاق ردهنسانعم كلا فاعمو "یر ندص وصخ ر یعدآرب هل رسک كنهزمه (ءافعالا)

 لمار عش تیفعا لوقت رد هنسانعم كمردتروا بوبروب نسي غاص قاچ هلغقلاغوچ بویقرف ینیوت كنەودو
 لجرلا ینعا لاقب رد هنسانعم كلغا قافناو لذب هراجاتح یلام نالوا دناز ندهقفن و هر د یطغ و لاطف هتک اذا

 تحع یدآرب و اهرف و اذا ةيحللا ىنعا لا ردهنسانعم ققلاغوج یهنسنر و ةلضفلا یا هلامنم وفعلا قفنا اذا

 هلفماق رف نیو كنهود دوب هدننزو هلعفت (ذیفعتلا رک ذیساکهافاع ینعع هافعا لاق ردهنسانعم قاق هدنیفاعو

 هاب كموقرب لابلخا ةيفعت و هافعا نعم لماع لاق ردهنسانعم كعرو یتسیرفص بولافوج و بوبازوا
 ددان و و هلا رت نزا رار د هرثا ىلع ینعراب ع اوتام یا لابملا ماع ع لاق ردنرابع ندنضارقناو اله

 هن رلانعم نونج و "نجو كاله هدننزو باح لابخ هدارو و ردا لامعتسا هلا ىلع هدنود هکرد هنسانعم یدتا

 یهنسار (یناعلا) كه اذا ءافع هرنا افع لاق ردهنسانعم قلوا الهو وح هدنز و ءا” (یافعلا ) ردلفح

 ةندآ نال وضو هدنار یا هیفاعوه لاق نوسل وا یعرم رکو ناسحا كركر وند همدآ ندناوتسج و بلط |

 لیوطلایا فام لجر لاق روند همدآ نوزوا یلاقص دوخابیجاص و فاعوهف هیلع درو اذا ءالاافع لاقب روند

 لاقب روند هنسهیش ییوصتا و ابر وچ نانل وا راثاو "در هنبحاص تالموچ هدد كلموچ نانلآ تیراعو رعشلا

 مرکو لضف اقلطم و هفیضیاهیفاع وه لاق روند هنامعم و تریعتسا اذا ةقرم نم امف دربام وهو ردقلایف اع هدر

 مرک و لضف یخ دو هدننز ونت( تعمل ال قزروا لضفبلاطیاایفاع ءاج لاق روندهنبلاط تنؤموقزر دوخاب
 هکر وند هغلفآ نال وا ضراع هنهایس لز وکو روند هغا ربط هدننز و ءاع (ءافعلا) روند هنبلاطتنومو قزر دوخاب
 ءافع و تسرد اذا | وفعو ءافع را دلا تفع لاق ردهنسانعمقلوا لحمض مو بارخ هدننزو ومس وفعوءافعو ردتلع

 سرداذا"یشلایعت لاقب رد هنسانعم قلوا لصحص و بای و بارخ یجدوهدننز و لعفت(ینعتلا ) روند هرومغی
 هدن زو باح ور وند هرالبفنآ وارف ون وز وا هدند وروند هرلیوت قوحنالواهدنشوقه ود هدننز و ءاسک (ءافعلا)

 ] هنسیدنک مدار (ءافعتسالا) ردیسهبنک كراج (ءافعلاوا) روند هراهنسن نالوا یم هدنلکش یزورپ باوثا
 ۱ ا ءاضتما لاش رد 23« قصا لو فاعم ندتتدخ و صوصخ نانلوا شزایسو فیلکت
 سیسلا لبالا تفعتسا لاق ردهنسانعمقمالت وا كل رهیلتروک وا هلمغاد ود یغلت وا یر وف ى هود و هفیلکت نع هنم

 لبالا تفتعا لا ردفدارم هدیناث یانعم هلا افعتسا هدننز و لاعتفا (ءافتعالا)) هیفصتسم اهرفاشم هنذخا اذا
 (نیفاعلال روش د هکویک و هفکنالک هنن زو نکر انيق كل وچ هلیئالث تاکرح كنيع((یوافعلا) هتفعتسا نعم سیا
 تحع رول وا مسا هیفاعو هنریثک یا لا ةیفاع ةقان لاق رواک تایفاع یعج روند هقا زو“ و ولتا یسهدوک

 رک ذیساک ردهدننز و لانقهکییکءافع و تافاعمرونل وا لامتعا هدنااب هلعافم بول واردصم ندیئالثو روند هتمالس و
 ضرعتهناسحا و فورعم كنآ اعطق بول وا قیفرو مدمه و راب هللا مدآرب هکرد هسک لوش هدننزو ثدح (ینملا)

 لصالاینهدنز و هیفا و (فیفاعلا ) هف ورعل ض رعت الو هب! یا هل فعموه لاق هیلنایدصت هن ديف تعفنمو "رج و
 بت __________________________
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 ردهنسانعم كمواو هبکراذا رمالایطعت لاق زدهنسانعم كالا ع ورش اکا بوشاتص هشیار وءاطعلاهلأس اذا
 هبا هلوان اذا اثیش هاطعا لاق ردهنسسانعم كمر و هل رسک كنءزمه (ءاطعالا) لحت اذا لجرلایطعت لاق

 |لاقب رونلوا لامحتسا هلبا دیو هلبا سر هدنوب هکرید حراش » داقنا اذا انالف یطعا لاقب ردهنسانعم كل دانش و
  ۱هاطاع لاقت ردهنسانعم كمر و هدننزو لانق (ءاطعلا) و هدننزو ةاهابم (ةاطاعلا) داقنا اذا هد وا هسأر یطعا |

 یک ردامو رد بودا جارق هلبا راکو تشک هج هتشب نالغع وا یبصلا ةاطاعم و هاطعا ینعم ءاطع و ةاطاعم

 لوقت هنمو ردلمعتسم هدانعمو ځد هیطعت هکهتن ردنرابع ندنسلیا تمدخ یاداو تیر یتیراتوم كنسابرقا

 ردهنسانعم قلآ بونوص لا 4 هنسنرب هدننز و لعافت (یطاعتلا) ییمد و ییفصن یا یتیطعب و یصلا یتیطاعی

 یطاعت نالف لا ردهنسانعم قمتازوا لا ه هنس ناسیلوا قیالو قح ةصاخ و هلوانتاذا هاطاعت لاش
 نوطاعت لاق ردهنسانعم كعشدا عازن بونوص لا یررره هدنصوصخ قلآ ییهنسنر وقح الام لوانتب یا

 یرللا یرغوط اکا بوقلاق هرزوا یرلقمرپ كغايا نوا قلآ ییهنسنر و اهذخایف نوعزانق یا س کلا
 ارضف هد عفر مث نیلجرلا عباصا فارطا ىلع ماق یا هعرتعف یطاعتفال یلاعت هلوق هنمو ردهنسانعم قغاز وا

 تعفرو "رع بجوم سانلانیب نعپ هدنعف ر یطاعت لوق یلع یک یطعت رد هنسانعم قل وا لغتشم بوشاتص هشیار و
 مالا یطاعت نالف لاش ردص وضخ هفعشاضوا هلا هدام رف و مومذم یطعت و دنا شو ملان قم
 هج هتشب نالغ وا "یبصلا یطاعت و بلای یطعتلا و ةعف لا ین یطاعتلاوا یطعتلاکهیف ضو و هبک رب یا

 لاصیا هرلیدنک ینیربهاولندو تیر ینیرلتوم كنسابرفا یک ردامو رد بودا جازق هلا راکو بسک
 یطاصت یصلا لاق ردعوسرم هلا یطاعت هدضعب و ةاطاعم انعموب هدد ضعب ردهنسانعم كلا اطعا و

 هنسانعم قعثراپ هدنباب وکر و رونلوا لامعتسا هدهبلاغم باب یطاعتو اودا راام مهلواش و مهل لحب یا هلها

 ردلعتسم هنسانعم كما تمدخ یک ةاطاعم هدننز و هدأت( ةيطعتلا]) ةاطاعلا ی هبلغ یا هت وطعف هانیطاعت لوقت
 | یرکس(یوطعلاا) هتل اذا هتیطع لوقت ردهنسانعم كمردوباو ینمدخ و نفصن یا ینیطعب و ینیطاعب وه لوقت
 ردنداعسا(هیطع)) و (ءاطع)) ةلهس یا یوطعسوق لا روند هناي عالم نالوا لهس یمفللوق یک هدابکهدننز و

 | # كلا لاحد و موم هلکطنا راتفرک هتنحرب یمدآرب هلیئوکس كنم یاظ و یصف كنيع (وظعل ۵ #9یواولا

 هاقسف هلاتغا اذا هاظع لاق رد هنسانعم كما مع هلفغلا ىلع یمدآرب و هءاس اذا | وظع ه وظعب هاظع لاق رد هنسانعم

 | دوخای كلا تبیغ یدآرب و ریلنانع هفرص اذا هاظع لاقب ردهنسانعم كلا فرص ندریخ یمدآر وامس
 | ناوفنع (ناوظنعلا) 4 یئایلاو# هناسلب هل وانت وا هاتغا اذاهاظعلاقب رد هنسانعم كللید ازسان هلقلزا ردنابزهدنفح
 ناوظنع هود هدننز و اطع (اضعلا ورد رشا نایب هلا ناغوج یبا ینو رول وایآكی هکر دقلت وا هن وکر هدننزو

 ناوظنعلا لك | نم هنطب حتنا اذا عبارلا بابلانم اظضع لمبا ىظع لا ردهنسانعم كمثيش یترق هلغمالتوا

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

 روناحو هادم رولکءاظع یعج رددآ روناحرب هیبش ه هلکتترک یرلکدد ص را ماس هدننز و هام (فیاظعل|)

 هکر ده ودلوش هدننز و ناشطع (نایظعلاوهدنز و فتک (یظعلارد راکددنر و وغآ هنالب ندنعون هلکترک

 لاق رد هنسانعم سمط و و هلی وکسكناف و یصف كنع 6 وفعلا ) 9۶ یوا ولا ٩۶ هلوا شوش ین رق هلغمالت وا نا وظنع

 هکر ديلا وفع قحا مظعا و لماک و فع نعي قسما ةب وقع رت و رشصلا و هقلخ نع لج و نع هللا وفع وفعلا فلؤملا

 زواج و لر ینباقعو وح ینیراهانک هلیمرکو لضفضح كن رال وق بنذم و یصاعو یناج نالوا قسم هتب وقع
 هکر د حراش » هبقاعی مو ع یا هبنذ نعو هبنذ هلافعو اوفع وفعي هنع هللاافع لاش ردترابع ندکلیا

 هدصف اذا هافع لاق ردعوض وم اک كما درصو هنل وانت و ذخا كنهنسارب بغا رلادنع یسهدام وفع

 لوانت دصق اذا رعشلا و تبثلا افع لا و اهراثآ ةلوانتم ابتدصق یارادلا مربا تفع لاش و هدنعام ال وانتم

 دنع ورعص قلعتمنعو ةعيَفح | ىف لورم فعمل اف هنع افراص همذ ةلازا تدصق كن اک كنع توفع لوقت و ةدايزلا

 "رها بولطم و ردع رفتم ند رانآ هرب اسیناعمنب ر دقتلا الکی لع ردع وض وم هنسانعم سمط و وح یم هدام وفع ربثالانا

 هبلکلاب ید وج وو رنا كن هنسذ رب وفعو» یهتنا یدلیاسصق هاب مصحةاداومعدقن فل وم هلغلوا یناب رح و وع قحآ

 ردلامتفا هلا هددشم 2 هکر دهنسانعماحما و او امسرد اذا رادلا خ را تفع لاق ردهنسانعم كلنا دوان و هلازا

 رونل وا قالطا هلام نالوا بیط و لالح كى وفع و لحمضا و یا اذا رثالاافعلاق ردهنسانعمقلوا لسمو وحم |

 كن هنسن رب و هنیطا و هلحا 11 لام وفع نم اذه لوقت رد ردصلاب فصوو و ردششلوا وعو لر یبنشم هکابوک

 ردهنسانعمف ورعم و ناسحا و لضصف وهدوحاو هرابخیا لالا وفع هاطعا لا روند هنسفناو هی زک و هنس وبا كم



e ۸۷۰ روح 

 ۳1 7 اصم و رد ولقم ندوا و قلا ردك یاب دلا ره ابی یفامهالکو ا هسکع وا اصعلاب تیصع و فیسلاب
 | همالسا تعاجو ردیعسا كل راس رف هجن اصعو رونلوا ریبعت د ود و )ق هکرونلوا قالطا هنکیکك ناو رونلوا قالطا
 کدر وا یتیرلشاب كناوسن و یدنلوا رکد هکهن رونل وا قالطا

 ضهب نم رعالا شعب یا + ةيصعلا نم اصلا نا * لکا هضو هدننز و دیعسیدنا هیصع یدآكنسانا ردیتسایغارسق
 ه رض اذا اوصع هوصمب هاصع لاق ردهنسانعم قعروا هلکنکد هلیوکس لداص و یضف كنیع (وصعلا)
 هدام راد هرش دوخاب هربخرب یسانو هتددش اذا حرا توصع لوقت ردهنسانعم قلاب بوراص یهراب و اصعلاب

 ندجاغاهدننز و لاعتفا (ءاصتعالا) رش واربخ ىلع مهتعچچ اذا موقلا توصع لوقت ردهنسانعم ثامرذکیرز هدننعص

 ردلمعتسعد هبلاغم باب هدننز و ةاهابم (تاصاعلا) اصع اهنم عطقاذا ةرصشا یصتعا لا رد هنسانعم تام

 دمدآرب هدننز و هلعفت (ةبصعتلا ) هتیلغف سو ان یا اه مخ ناسا لوفشرد طعما قم وا هتک

 غاب هل رسک كنهزمه (ءاصعالا) اها هاطعا اذا اصعلا هاصع لاق رد هنسانعم كمردنلاصع هلکمر و اصع

 نمر وطیناق هدکد لک (یصاعلا) لو هنادیعجرخ اذا مرکلا یصع هعا لاق ردهنسانعم كمرب و راق وبج یس همصآ
 رنیصاع و ردشلیا لیلخ فا قم + هلغل وا قلعتم هنسهدام نابصع یارو هدام و هکر دح راش + روند هرمط نال وا

 EE رط هلبق راچنا عیچ هکر دب ولقم و رد سای یع ۱ ردف راعتم هلکع د یب وص یصاع الاح هکر دسقل ءاج

 هلا یصام هلغلوا ردا نایصع سی یضارا قس زسبالود هدلحم رب و بولوا یراح هنفرط لاعش

 رقد نکو جاصهدننز و هج ر ز (ةيصنعلا )و هلبعط كداصو ىح و یعط كنيع (ةوصنعلا) یدلوا بقلم

 هلن وکس هلداص و یصف كبع (یصعلا)ل ول سمک كنیع (نایصعلا) ی ایلا#٭ یدنل وا نایب هدنسهدام صنع
 رونل وا ربعت قل وا یصام هکردهنسانعم قلوا زستعاطا بویطا دایقنا هرضا هسک رب هدننزو هلرزم (ةیصعلا» و

 | نایصع هدننز و ةاهابم (ءاصاعلا ) هرما فلاخ و هتعاط نع حرخ اذا ةيصعم و ایصع و انایصع هیصعب هاصع لا |

 ۱ | هبهسک نامرفان ىج دنا تفلاخ هما هدننزو "غ ( "یصعلا) ۹ يعم ہهاصاع لاق رد هن ا

 | (هيصام ینا نا ) تدتشا اذا ةا ونلا تصتع الا N O یدک عن موم ولاعتفا (ءاضتعالا)ر و

 | دا مالا یصعت لا ردا نایصع هک بوک ردهنسانعم كلج وک شيارب هدنزو لعفت (یصعتلا) رد عاش رب

 رک كنه داضو هل مسکو یعص كع وضعلا]) #ىواولا# ردنطب ر هدننزو درع” (هیصع)) صاتعا :

 عطقلاش رولکهاضعا عج روندمادنا هدیسرافردنرابع ند دیره هاو و هوره ر ننال

 | ةاشلا یضع لاق ردهنسانعم قلمراپ یهنسنرب هدننزو هلعفت (تیضعتلا) دیظعب رفاو ملک و هو هند : نفاوضع

 | لداض و ىح كنيع (وضعلا) هق رف اذا موقلا یضع لاق رد هنسانعم ققغاط كولب لولب ییهنسن ر و اهآزج اذا

 | (ةضعلا) هقّرفاذا یشلا اضع لاو اهآّزج اذا اوضع اه وضعي ةاشلا اضع لاقت ردهنبرلانعم هيضعت اک

 روند هلالی و هنسانعم هعطق روند ههرا ر و هنسانعم هقرف روند هکولب ر نىن نالوا انزع ا

۱ 

 | مج ندنظفل هضع نوضع و ةَف رقم یا نیضع هولعج لاق یک نوزع رواک نوضع یعجب هنسانعم بذک

 ۱ تند نزن هسکر هدننز و و (وضعلا]ل یدنلوا رکذ اا هان یاها ید روند هفل وداح رد هاه هکرول وا |

Shasردترابع ندقل وا "مانیهافر یازجا هکردهنسانعم قلوا یحاص ناماسو زاس بولوا لاصشوخ  | 

 3 یواول اد کم مط ساک ی ا وضعل نیبیا ضاع لجر لاق رون د همدآ نالوا فصتم هلبا ر وک ذم وضع ( یضاعلا)
 | هلوانتاذا اوطع وطعب بلاو "یشلا اطع لا ردهنسانعم قلآ بونوص لا هب هنسفرب هدننزو وطخ (وطعلا)
 ۱ | هدو هسأر هيلا اطع لاقب رد هنسانعم قمتازوا بوردلاق یرالاو یشاب یرغوط .هب هنسن نالوا هدرقوب یکهویمو

 ۱ | ندنرافآربب وندنرللادكحاغآ ام ادهدننز و قدع (وعطلا)و هلب وکس كناط و ینالث تاکرح كنم 6 وطعل ال فز اذا ۱

 ۱ ناک اذا وطعو ةثلثم وطع یظلاش رول وا فص و ه وهآ نالوا روناز وا بوردنوس یتنوی نوچلا كم بورپوق
 | رونلواریبعت و اش رول وا د ود ماضعب و هدننز واصع (اطعلار) هنم لوانتیل رهشلا ىلا لواطت
 یبا و هبطما یک رونفه وکرب و نالبری هی ر 1 شخ و ما لوت یا ءاطعلا و اطعلا لها وه لاق
 | (ءاطعلا) روند ه وکرب و نالی ر و دو هدننز و هبنغ (هيطعلا)) یطعیام وه و اطعلا رثک لاق رواک تایطعا

 | هلبفیف كنا ویصف كچ ر واک یطاعمیعجج رول وا فص و هوم و رکذ مرون د همدآ قوچیسیکر بو هدننز و بارحت
 | كسی هیطع ندمدآرب (ءاطعتسالا]) ءاطعلا ريثك یا ءاطعم ةَأ ما و لجر لاقت هل د دشن كنا رولک "یطاعمو
 هاطمت لقب رد هنسسانعمءاطعتس هدننزو لعفت (یلعتلا)ءاطعلا لس اذا لج را یطعتسا لاش ردهنسانعب



e ۸۷۵ زی 

 یهن هل ری یشع ووشع و اثیضتسم اهدصتف دبعب نم البل اهأر یا اّوشع و اوشع وشعب اهبلا و رانلا اشع لاق

 ها اذا ابشع هشعب وا وشع هوعشپ هاشع لاه ردەنسانعم كمرد یکم ماشخا همدآ ۳ رم هاست راشو

 كمدآ ولنامود یزوکو الیل اهاعر اذا اوشع لبالا اشع لاق ردهنسانعم قمرات وا هکک ینا ویح وشع و ءاشملا
 (ءاشتعالا)ىشعالا لعفلعف اذا لجرلا اشع لاق رد هنسانعم كجا تکر حو لع ه وک لوا و قم وطیک غی دتوط

 لاش رد هنسانعم كلا هجوت و دصق نوجا هناضتسا هشنآ نانیروک ندقاربا یتقو هک یدو هدننز و لاعتفا

 یشتعا لاق ردهنسانعم كفك هدنتفو اشع و اثیضتسم اهدصق دیعب نم اال اهأر اذا رال و رانلا یفتعا
 4اضتسا ىدە نان ىق نقار ۱ یتقو هک هیرسکو یعص كنسع (ةوشعلا) ءاشعلاتق و راساذا لحرلا

 هدن و روند هفعشاتص هسبتلم رها نده روک روک شادهو زسنریصب وناب و هنل وا هج وت و دصف کا نوجا

 دخل وکار و لف كسع (ةوشعلا) نایب ربغیلع | رهارشاب یاةوشع نالف بکر لاق ردتغل هلال تار ای

 هصک هدننزو ءاسک (یاشعلا) روند هنامز نک كدهنعب ر ندنل وا كنك لوق ىلع هنسانعم ت تلظ روند

 دوخاب روند هنامز ردق هنتفو وسش ندنزامن ماشخا لوق ىلع ردنق و یغیدرارق راوص هکر وند هنل وا كنغل وکارق
 لابرغلا نم وا مالظلا لوا یا هاشم هک لوقت دن رابع نانامز نا زا هدننییام رغ ع ولط هنربا جو لاو

 باشعیرلج رون د هراهن رخآ هدنرانز و هنغ و غ (فیشملا )و - يثعلا)ريفلآ ع ولط ىلا سعشل لا وز نم وام
 ههج(فشیشعلا ) هنسانعم باح“ روند هدولب و راهنلا رخآ یاهبیشع و ایشع لبالا یعر لا رواک تایشع و

 هک(تایشیشمل )و (تاشیشعل) وهدننزو هری وج (فیشیشعل )و هلم ك رانیع (نایشعلا )و (ناشیشعل )و هدننزو
 هربخاغیص و رد رارغصم هرزوا سابق فالخ كنسهلک همشع هیشیشع و هشیشع رد هل يس هين رغصم یسهلجب ۱

 اناشیشعو ةشيشع هتبقل لوقت ردریظن هنسسهلک ناب ریغم نایشع هلن و ردهبولقم هنیش یطسسو های رد رلعج
 دنماعط ماشخا هدننزو ءام (ماشعلا) و هلرسک كنيع (ىشعلا) تایشیشع و تاشیشع و ةيشيشعو انایشعو

 هشت ("یشعلاانالصا) یثعلا ماعط یاءاشعلا و "یشعلالک | لا هدننزو "یتع رواک "یشعو هیشعا یعج روند

 وست هلا ماشخا هل رک كنيع (ناءاشعلا) ردترابع ندن :زام یدنکیا هلا هل وا هدننز و ییغلا اناکز هلیسهیأ 1

 (نایشعلا ءاشعلالک | اذا لج را یشعت لاقب رد هنسانم كعب یعاعط ماشخا هننز و لعفت(یشعتلا )ردن رابع ندنراق و

 همدا رب هلرسک كنهزمه (ءاشعالا) روند همدآ ندا لکا ماعط یتقو ماشخا اماد (یشعتلال ودننز و نار کس |
 اذا هاشعا لاق ردلمعتسم هتسانعم كمرب وو ءاشعلا همعطا اذا هاشعا لاق ردهنسانعم كمردب یعاعط ماشخا ۱

 ردهیشام یدرفم روند هن راه وقم نویق و هود نایلت وا هدننقو هک انا + هدننز و یشاوح (یشاوعلا)ز هاطعا |

 ردهیشعیثنومهلواردبا لکا یداز وانوز وا بویمروت كناچ یغلع ماشخا هکر ده ود ل وش هدنن زو ینغ ( یشعلا) |

 قمالتوا هک یشاومو هلظاذا عبارلا بابلا نم اشع هيلع ىشع لاقب ردهنسانعم كلا لظ هدننز و اصع (اشملا) |
 (نا وشعلا) یدنل وارکد هکر وند ه هيشام نایلت وا یتقو هک (تیشاملا) تشعت اذا لبالا تیشع لاق ردهنسانعم |
 ردهسانعم قلوب ناربح یمدآ رب (ءاشعتسالا») یک ءاوشع رد دآ كنجاغا دوخاب تاب سنج رب همك كفا ۱

 لاق رد هتسانعم كن هلو بوروک ینک وا لش لعشمو غارجاب شتآو ار را هدو انها شصت لا

 ندقالتوا كنسهلوقم یک و نوبق هکروند هغانچ لوش هل رسک كنيع (وشعلال اهب یدتها اذا اران یب
 روند هکنکد هل رصق كفلا و یصف كانیع (اصمل) ی واولا# رلرجما بوغاص اک | هجهرکص دوخاب هدنراش ود ۱

 "یصعو هدننز و "یتع رواک ی صعو رولکءاصعاو هل رسک لداص و یصق كنءهزمه ر واک ی ص ءا یعج ردیعاع"ثن وم |
 بوقاق هنبرپ ول یراق زاق دوخاب ندنسلیاتماقا ومارآبورا و هن رب كرفاسم هلا ءاصع ءاقلا راب رعو هلنیت رسک رولک
 هلب اصلا نيل ثالذک مخ مث هدانوا تدا وا ماقاو هعض وم غلب یا هاصع قلا نولو راردنا هانک ندقمروق یترداج

 اصملانیلوه لاق رار دا هانکندنسل وا ةسایسلا نسح و فطعلالهس و عبط عالم بویلوا رّوهتم و دیدش كمدآرب

 دج زا یناویح بویعوط هلتدش و فنع هدنقوسو یعر یهود نالفاب نابوج نالف و ةسایسلا نسح قیفر یا ۱
 هی تعاچ هلبا اصع "قشو رارد اصعل ا فیعض وه هدر كج هد رد هلماعم هلتع رلم و برص رنڪفيفح و |

 هلکنکد قلخ اماد راهسک نالفو مهتعاج فلاخ یا نیلسلا ا وخ اد وه لاق راردا دارم تفلاخحت

 لج رلا یصع لاق ردهنسانعمقلآ كنکدهلا رول وا ردصم اصع و راربد اصعلا دسع مه هدرب كج هد وردود

 لاقب ردهنسانعم قمر وا هلق یکرروا هلکنکد دوخابقلآ ېکكنکد اوات اذا عبارا تابلا نماصع

 توصع لوقتوا ءانعع اصع وصعب هفسب اصع لا و اهبرض ه برض وا اعصلا ذخا هذخا اذا هفیسب یصع



 سوق AVE جی

 عم هدنس هم رک م کلش یففاتتش اونا یسعوم کلربخ وهف ابا وهرکت نا و ار تاریک نشم

 هدندعبام تونل وا لامعتسا هاشم دن لک دا ده رونل وا لاهعتسا هنن رلانعم نیش و ا یسلک یس ء وریدل وا

 یع+وبشا و ا تاج ندنفرط نلاعت یراب یمع و قلطن دز یسع لوقت رول وا رک ذ ناالب لعف نالوا

 | لاعفا یسهلک یسعلصاطایدنل وا عضو هنعض ومربخ یظفل اس وبا هکر دهدنل رم یسهلکن راک دنلثم + اس وبا ر وغلا

 ردیعمهدنلحهرزواروک ذم هجو یر ره هکر ولکه ن رلانعم ردکر کو رول وا وهکرکم و هکدناش و هکهلوا ردند ه راقم
 ن وچان هنسانعمتیل نکل بول وا لاد هنیقب واجر و لقشمیرذح و عمط ردهدززابز هدهدامنالوا لوصحا نکم

 هلدس نا نکقلطنا هب ریسع ۴ قحنا ردن وچ ای وج و نیش هس روا وا یرابلا فرط نمهدع رکن أرق وردبلاغ ییامعتسا
 ۳. یلاعت هلوف و رد هح ورشم هدبیبللا یتغم یتالیصفت و ردهرزوا ذوذش هدنسهع رک هعاحا وزا

 ؛ ندرونمعقوتم ها له هلغل وا عقوتم هدقیقح هج ردیرارارف ونبجهر وکه نایب كفاشکر ارفلا نم بیرق متنا لهیا
 ردهنسانعم قفلیتاق بو روو توا هدننزو اصع (اسعلا ):ردنعصتم یرب رقت و تی هدماهفتسا و بول وا ماهفتسا

 یتسهلکاسعهدارونیرهوج و روند هنجاغاامرخ (یماعلا) اوسعاسع ینعع عبا رلا بابل نماسع تامنل| یسع لا

 هکردهقان لوش هدننز و هنسحم (ةیسعلا ) ردهلبا هم نيغ نالوا باوص یدلیا طلغ هلکلتا ناب هلیغروق امرخ

 اورورا رب هدنز وةام م( ةا عملا )الم | نیلا ا كشت تن اک اذاةیسعمةقان لاه هل وا لوکشمیغیدل وا بول وایدوس

 تكنهزم ( هب سعار) ه ةقلخحم یا اذکب ةاسعل هلا لا ردرار یعججو درو یثنومو رکذ م ردهتسانعم نابسح و

 هب سعا لا ردکعدردنابسجو اورو ولقشارب بح اتم هن قلخا ردبحصت لعف هریک كنبس و یصف

 ۱ عوم لاس روند دیش ا )ار هدنزو فتک (یصلا)و هدننزو. نغ « یمعلا) هقاخایا
 روند هربق شللابّرقن هغولب هدننزو لاسکم (ءاسعلا) یرطاب یا لعفت نا "یسعلاب لا و قیلخ یا سعو

 نا رک "و هدمصک هدننز زوهوادع (ةواشعلالو هدنز واصع (اشعل ) + وا ولا ةقهارم یا ءاسعم ةيراج لاقت

 لاق رون دهکل ر وک لوق یلعر ول وا قتمارق یسهرظنم هلغل وارصاق و فیعض یسهرصاب هکر وند هغل واولن امودزوک
 روک دوخایولنام ود یزوک كمدآر رول واردصماشع و یمعلا وارابنلا ولیللابرصبلا ءوسیاةواشع واشع هنیع یف
 هکر د حراش »یعواهرمصبءاساذالوالا نما وشع وشمیاشع وبا لا بابلا نماشع لجرلا یشع لاقى رد هنسانعم قم وا

 یس وکا رق قواط و قل ر وکبش هکراردب نایب هللا كم ر وکه جک ب ور وکز ودنوک یتسهدام ءاشع وبشا هد هراس تاهما
 یینوم روند همدآ التبم هنتلع ءاشع ردرلفص و هدننزو رجا (یشعالا)لو هدننزو فتک «یثعلا ) رونل وا ریبعت

 هدیلهاح هلبایثعا و نا واوشع و ءاوشع ةَأ ما و نایشعا نالجرو یشعا و اص وقنم شع لجر لا ردءاوشع
 یعما هک لشن یب یشعا و ردیلهاح ردرماع یم ا هک هلهاب یشعا هلج زا یدل وا بقلم هدیدع یارعش هدمالسا و

 | ىب یشعاو دورط یشعاو هعیر یا یب یشعا و ردنج رادبع یعسا هک ن ا دیه یشعاو ردرفعع ن دوسا

aAبو تام چو لیقع ییبو ردهقیخ ۱۱  

 | ردریصب وا هکس یف بو ردملس یعما هک نالح ییب و ردهللادبع یعسا هک روض یب ویدا "ییاض یم ا هکفوع

 | هدننز و رج رواک "یشعیعج ردرا ورابقلم هلا یشعا هن ادعام ندران و و یدا نامعت ی ی اک اغتلا یشعالا و

 | یرازوک كن شوق ندتشپا اریز ردهنسانعم قلوآ نخ وع هلن فا وفا شتآ مکه دنزو هلعفت (دیتسنا)
 | لا ردهنسانعم كمرد یعاعط ماشخا همدآ راو داصتف یشعتاران اهلدقوا اذا ریطلا یشع لاقب رونلهربخ
 | یشیارب و البل اهاعراذا لبالا یشع لا ردهنسانعم قمرات وا ناویح هدنتف و هصک و ءاشعلا همعطا اذا هاشع
 | د ةضت هنعیصض کد هکر ید حراش * ه قفر اذا هنع یشع لاق ردهنسانعم قمتوط هلتعالمو قفرو ینأت
 | ه وص ماشحا و حابص یراهود ارز روال وغاح ندنسهدام درولانع لبالا ةيشعتو لبالا جت ردهانعموب

 | تلوهس و قفر قلطم هیشعت و هبه دعب نم رامروت وک ردا یعرهتسهآ هتسهآ نکیا رروتوک بوروتک
 ۱ | لصتالو مالا ف قفرتردذوخأم ندنو یجدیرلثم* اد ور" شعو اد ور مین عح» یدلوا لمګتسم هدنس هلماعم

 | ءارج (ءاوشعلا) لهاحت اذا هنع یشاعت لاش ردا عتسم هتسانعم لهاحت هدننزو لعافت (یشاعتلا ردهنسانعم

 |4 ا ندهلروک هلکمروک یرهنسن نالواهدنکو ا هکروند ۵ هقان لوش و یدنل وا رکذ هکردبوم یشعا هدننزو
 ۱  هبوک ارق وةریصبریغ ىلع هبکر یا + ءاوشع طبخ هطبخ ٭ لشما هنم و هلوا ررو قرهلاچ بوصاب هیاروب هاروا
 | (وشعلارددآ كنجاا دوجخاب كنامرخ سنجر و امل ف یا لا ءاوشعیف هتیقل لوقت هنسانعم تا روند
 ۱ | ردمتساتمتتلب هجو هی دصف ءءاضتساهغا رحای هشن آ یکیدروک ندقارب اه وود واور زو وشم

 (لاق)
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B~و ۸۷۳  

 هیجان هدنز و اصع (یرعلا) زار ۵ نوماه کا هدیس راف رولک ءا عا یعج یش ةف شثدسل ال ءاضفلا یا ۱

 ردهنسانعم بانج روند هنس هرو و هنس ول وح نال وا لاخ ندان كنەلاخو هنا درم یارسو رد هنسانعم

 درلا ةدتشیا ةارعلا هتذخا لا ردهنسانعم درب تدش و رد هنسانعم یرع جدو هدننزو ةاصح (ةارعلا)

 ةا“رعم یا ةع ةلح لاق روند هنچ اغا امرخ قالبج دّرحم ندهویمو ندقاریب هدننزو همنغ ( ةیرعلا ) |

 عیب ینغلامرخ هسکرب و املعام لکا تناک اذا ھی رع هل لاقب روند هجاغا شاق یلاخ هلغنا وا لک | یسهویمو

 یهو ةع هلتیش لاق روند هددحاغا یکیدلیا انشتسا و زارفا بووق هرشط ندرازاب و دقع نک ردبا راحا و

 لاق روند ید یرع روند 4 هدراب رو هنسانعم لتکم روند هلدنزو للا عدیدنع ةمواسملا نع لزعأم

 سانلا یرعتسا لاق رد هنسانعم كم بورش ود امرخ هزات ندحاغا (ءارعتسالا#) ةدراب یا یرع و بع خر

 ءارعا لیلا بکر "ها یراعن نڪ قره رد هنسانعم كع هل آ قالبح هدننز و ةاهابم (یاراعل۱ بطرلا ا وک 1 اذا

 ایرع هت ع لوقت * یک و رع ردهنتسانعم اک دمدآ رب هلنل وم اف 7# رح ناسحاو هبطع هدنز و یرج (یرعلا) |

 هل رسکكانیع ر واکن ونعیعجج روند هسانه ورکو روهجهدنن ز وهدع (ةزعلا ) وا ولا | ورع هت ورعک هتیشغاذا

 فذحوا و یداوزع یلصا هکر د حراش + تاماج یا نزع هلوح تیارو ةبصعیا سانلا نم ةع تئاح لا

 هلا لقاع عج نوچ ا ربج یتسهصیقن فذح نالوا هدندرفم ردذوخ امندنسانعم تبسن یدل وا ضوع ءاهبونل وا
 هارع لاق ردهنسانعم كلا تبسن هب هلسق راب هب هسکرب یمدآ رب هلی وکس كازو یک كانیع ( وزعلا) یدنلعج
 نالفلو نالف یلا لجرلا ارع لاقت ردهنسانعم .كفلتبسن منبر یسیدنک هسکر بو هیلا هبسن ادا او با ی
 ه هلدبق راب هبهسک رب هدرلن و هدننزو لعفت (یّرعتلا و هدننز و لاعتفا (ءاّعالا) ابذک وا اقدص هيلا بسا اذا ۱

 هراس ا و (ةوزعلاإ ایذک وا قرص هل تسانآ اذا یزعن و هل و بلا یزیعا لاق رد هنسانع» نولتبسن ۱

 رول وادارا اهدنلحم فاطعتسا هکر د هلک یکیا هلا هح وتفم یا مترو هدننز و ی ودج (ی وعل باس الایا | 0

 رنو کرد ح راش × رول وا كع د لبا ناسحا و فطا ےہ یم اکسو مکن تس ن هک اب وک هلفل وا ذوخأم ندروک ذم وزع

 اذک واذک ناکدملیزعت و یوی رانا د رک اکو اک نک یر ا ردندنناریبعت ره لها |

 نالس (نا وزعون)ل رد دآ عضومرب هدننزو تیرفع (تب وزعرل رول وا هدنماقم شزاون و فطلت هروک اک | راربد |
 هلع كازو یف كنات (ةوزعتلاإلو هدن زو ءاع" (ءازعلا) عین اب )او ردتعاچ ر ندن تا نج هدنن زو |

 ا هللا راظتنا هنافاکم و حرف توش تیاکسوعرفو عرج یوی ز لب رب هکر د هنسانعم ا ردراعسا |

 ة وزعت و ءانع ه لا رد هن انعم لوبقم لوو نسح بونم وا قلطم لوقىلع ردت رابع ندقغلتاق بودا |

 ربصاذا عبا ااا مناف یزع لاق رول وا ردصم هنسانعم كلنا لب و ربص ءازعو ربصلا نسح واربصیا |
 هدننزو هلعفت ( هب زعتلا) روبنص یا یرعوه لاق روند مدا لو و رهط ةو زو فتک (یزعلا) هانامیع | ۱

 لوقت حابصلا ف لاق و هربص اذا ها نع لاق رد هنسانعم كتا ارغاو تیغرت هام وربص هدنع وق و تدیصم یمدآرب ۱

 كمردتا ربص یییر یر هدننز و لعافت (یزاعتلا ر نسخارصلا هلا كف ز ریا ءا نع للا نسحا هل تل یا ھت ع

 رد هنسانعم كلتا تبسن هن رب یمدآ رب هلیخف كنيع (یزعلاإل اضەب مهضعب ی نعیا اوزاعت لاق رد هن انعم

 لالخ هدننزولاعتفا (ءازتعالا) اورع هازع ییععایزع هزعب هيلا هازع لا رول وا ینایو یواو سپ یک و رع
 دای رف هموق یغیدل وا بسننمو دنالف ینبلاب ونالفلاب هکرد هنسانعم كل اعدا یتباستنا هب هلسق و م وق رب هدلاتف و كنج

 یرمل ردشزاون و فطلت هلک هدننز و یطرب (یزعب) برطایف راعش و ءاعدا یا ءاتعا هلناکل اس ردت رابع ندکلیا |

 یدنل وارک د هد هلیناونع یزعنا فنا هکهتاذک ناکام لر تلوقک اذک ناکام یزمبلاسش ول وا دارا دن
 كني و یصق كنيم (وسمل ) یوا ولاچ ردندمالک تاو شح راتو و ویدا یاد روف وس هروک هتل کک
 9 (اسعلا# و هدننز و ءاعم (یاسعلارل و هدننز و "یتع(یسلازو هدنزو "واع ( "وسعلا#) و هل وکس ۱

 یسع لاش و لّوالا بابلانم ءاسع و ایسع و |وسعو اوسع وسعي جش اسع لاق ردهنسانعم قلاح وقَك |

 اسع لاش ردهنسانعم قل وا یروش وف بوللتراق توا هدننزو e وسعو هاو را عیارلا بابلا نم

 هتلظ تدعشااذا لمللااسع لاق رد هنسانعم كکوح قلوک | رق كب دمک و و سس و ظاغ اذا ا وسعو ءاسع تبثلا

 (ىسع])# ايلا هر دلج ور هدنز واضع (اسعلا وب ا)هنمانعمممش روند هموم هلئوکی كنیسویحصف كن( وسعلا)ل ۱

 ردا تلال د هن رلانعم قافش اورذجهدهورکم ماو رت هدب وبڅ مما ردف الدى ید اه تنور و

 (۱۱۰) لج



 تو ۸۷۲ -

 ۱ روبص هلکن و هر وک هنناب كح راش + ءاتشلا ین هقر و طقس ال رصمیا ةورعاذک را ف لاقت روند هعاغا هزان مدرهآ

 | سیفنل ایا لاملا نم ةو نالفل لاق یک عرک سرف رول وا قالطا هلام رخأف وسذش هورع و ررداهانک نددسک

 رده رف ر هدنساضفهکم (هورعوبا) هيلا وح یا دلبلا ةو رع اعر لوقت روند هنسللاوح و هن را هروب لره و

 ید هرهز الرا تیفاسزد هدقدرقبح هب السرا یدا نزءرعت توصلا دی دش تیاغب هکر دیس هنک كمدآ زر و ۱

 یدا ررولو شمع وق ندن رب یکرو عقاولایف بوراب یتنرف كنالسرا لوا قلخ یدا رول وا لاله بولوا اج
 ردهدنردقت ةورعیارحز رحزا * ےنغلاب نطلتصناقفشا * اذا عابسلا ةورع ییارحز + یدعحا ةعبانلا لاق 9

 روند هنیلوق كنهنسنر و روند هکیلیا نالوا هدناولا دوب هلینوکس كنارو یرسنک و یعض كنیع «(یرعلا )ا
 ۱ روند لد رسو قوغوصهدنز وەىنغ( ةر علال روند هجرفنال وا یسەورع هدندناح یکیا هدننز و مظعم(یرعلا) ۱

 رد هنسانعم بناح و هبحات هل رسک كنع(( ورعلا رد هل را تعا لاعمیریک ن هدارو ةدرابیا یو ع خر لاق

 6 یورع) رعالاب بال یا ورعوه لاق رواکء ارعا یعجج روند همدآ نالوا رثا ماقها بوتوط هلمتقو یشیارب و
 | رد راسا مضومر و لجرر هدنز و نالس (ناورع)رددا كغاط مصاب ر و.لجرر و عضومرب هدنز و یرکس |
 ۱ رد هنسانعم قعاب بلوق و ققاط بلوق 4 هنسنر هدننزو هلعف (فیرعتلالرونل وا قالطا هغاط ر (ناورعنا)

 | هلرعض كنيع (یرعلا 9۴ یثایلا# ردیدآ تابنرب هدننزوناوفنع (ناو صالا) ةو عاهل ذا اذا ةدازلا یرعلاق |
 ۱ ردصمه عو یرعواهسبل و اهبرع نسحاام لاق روند یکنهرپ هدیسراف ردیلباقم سېل ردعما روند هغلقالبج

 ۱ سبل ضیقن عبارلا بابلا نم ةيرعو ابرع هباتنم لجرلا یرع لاق هنسانعم قلوا قالبج بونوص رولوا
 | قلوا قالبج بون وص دوب هدننزو لعفت (یزرعتلا)ل جرسالبیا یرع سرف لاق روند هنآقالبج یرعو

 ما عا لاق ردهن انعم قعوص یمدآرب هلیرسک كهز (هارعالا) یرع ینعع »اینم یرعت لاقت ردهتسانع
 | مارا هدنآ تاذک ردهنسانعم كقک هد هص عو ارعص قچآ زس هس یک نادیمو هسبلادض بوثلا نمو بوثلا |
 | تجاغاو ءارعلایف ماقا اذا لجرلا یرعا لاو ءارعلاف راس اذا لج زا یرعا لاق ردهنسانعم كللا تماقا و

۱ 
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 ۱ | 6 ناب رعلا) ہا عا یعع ہار لاق ردهنسانعم قعالبح بو وص یدو هد ز و هلعفن (هبرعتلاژ اهغاع ةرغ |

 | هنایرع هدشؤمو نونایرع هدنعج كنظفل نابع هنسانعم هنهر روند ه هسک قالبج (یراعلا و هلی كنیع
 ۱ قالطا هنآ رج یلکلهتسوا هز وا یرلقابا ناب عو روند ه راع هدنشن وم و ةارع هدنعچ كنظما یراعو روند

 ۱ موق نالوا داقنمو لهسو رد دا هلقر هو ردنا لحر ر و لیوط صلعمیا ناب رع سرف لا رول وا

 ۱ هکر د ح راش + ردىبقل كمدارب ندنسهلرسق مثخ(نایرعلاریذنلا روند هثنال وا زعا تابا تاب الصا د وخان هتنیغب

 ] افاطم دعب نم یدلیا هداعا هنموق هلتفابق لوا و مطق یترللا بو وص ینآ ماع نن فوع و بم دف و اار |

 | اعاد یابد ذو سوساح كموقر ضعبلادنع و یدل وا لثم هد هسک ندا تی وا و هل قند رز وهط لانل وه مار ۱

 | بوش وس نامه .دکد روک ی تر وه كنادعا ندفرطرب ب ودنا رظن "هلاوح هن همب را بناوجو مارآ هدلحم كسکورب |
 | ك رەدىك تونل وا قالطا نا رع رذت کا ندنفیدل وا ردنا راذنآ و هی 6 تراشا و عالا هنموق یدنک سوا

 |2 زارو یقع كراج (عا عل الو (یرعلا)و هل رک و یعض كنبع (ةیرعلارل یدنلوا لامعتسا هدغيلب رذنم اقاطم ا
 | ةا رعلاو یّرعلاو ةيرعلا ةنسح ةيراح لاق روند هن راتلاح شنووص و قلنق وص ردرلعون ءان هلددشت

 ۱ دراو هدیکح نکل ردهدنرانزو ةام رم و جر هکر دعقاو ةا رعمو یرعم هجرک هد را دیس هکر د راش + د را یا

 | رونلواقالطا هاضعا نالوا ی رمو قجا اغاد هدناسنا هلرصف كم (یراعملا )ر دموس رم هرز وا قل وا ندلیعفت

 | هج ولاک یر ثیح یهو ةأرملا هذه یراعم نسحاام لاقب هل كيم رد درفم یرعم یک نیلجرو نید و وا
 | (ا ر عالا)رونلوا قالطا هراکشود و رونل وا قالطا هعضاوم نالوا زللا تابا تابن الصا و نیلجر لا و ن

 | و هدح و رالاقراش اذا لج را یرورعا لاقن ردهنسانعم كقک اھو كت مح کلا هر هدننزو باشیشعا |
 | فا كغ هلا قالبج و هبکریا هانا اذا اھ ارعا یرورعا لا ردن انعم كلبا باکترا ج ما

 ۱ ندنسهدام ءالیلحا هلکنو قرهل وا یدعتم ندناب لاعیعفا هک رد حراش » انابرع هبکر اذا اا رف یرورعا لاقت

 |رونل وا قالطا هعما نالوا د رحم ندیظعل لمام هدنح الطصا نو وح هدننزو مظعم (یرعلا)ل ردقو یریغ |

 | هلوا ملاس ندنربتلع غابساو هلاذاو لیفرت هکرونلوا قالطا هرعش لوش هدنفرع شورع لهاو یک ادنبم

 اوا

 | هبه و اذا للا ءارعا لاق رول وا تیراع هدنآ جاغا هنس لوا هکردهنسانعم قملشغاب هجاتحم یتسامرخ تله



<Y ۸۷۱ زی 

 رونل وا قالطا هنالسرا و هدننز و ءاضف رولکة ادع یعج روند هند (یداعلا ) هم وصخ ىا ة وادع ام لاق

 | هتضغیا اذا عبارلا تابلانم یدع هل تددع لوقتردهنسان ون كلا ضغب بویم وس یمدآرب هدننژ و اسم(یدملا)

 !تناکاذ داوع و ةیدام لبا لاق روند هرهود نالت وا توا روش یراکدید ضچ ردرعج كنه داع(یدا وعلا

 ۱ ردهلسفر :دننز وناس (نا ودع) ردذاش هکروند "ی وادع هدنتتسپ ردتعاجر هدننزویلا (ادعونالضما یعرت

 ید هدناب ءاب ردنداعما هلبصف اضعب ویرسکكلاد و یھ كوه( ب رکی دعم ]ارد هلبقرب هدننز و دادش (ءادع ول

 ۱ هلفرح ءام رونل وا ءاشتسا هلکنا هکر دلعفرب ليسا ك خاو یرصق كفلاو یضف كع (ادع) یدنلوا رد

 | یدعبام كنسهلک ادع هکر د حراش +ادز ادع لاقیو ادیز ادعام موقلا یءاج لوقت رونل وا لامعتسا اد رحم ندنآو

 الّوارونلوا لامعتسا هلهج و یکیا هرزوا نییوحنقافاو رولوا رعضم هدنتح یعاف بول وا بوصنم هلیسیدنک
 هناز لوقیلع یسک ءامو ردا بصن یانتتسم بولوا دمتم لف نا ردا "رج ییانثتس تولوا رج فرح
 هاا نالوا تیا هدنماکنه فیص ه رکصفدکدک راهب موم هدننز و هم ع ( ةي ودعلا رد هر دصم یار ىلعو

 هدننزو هيم ( هه دع )لر دىدآ هرق رقرب هدن رق رصم و رد هلا هڅ هدنو لوق یلعروند هرایزوق كلنوک قرقو روند |

 | ییا اب ها هرس هيب هنت : (نایداعلا ]لر دعض ومرپ هدننز و هرم (هودع) ردیعما كرابر و كن هلبقر و كنوتاخر |

 ردهدامیدرفمروند هنک اکت مز وا شفلوا سض هن راب د لراجاغایرا (یداوعلاژرددرفمیداع روند هنزو |

 هک وددلاح ناهدننزو دادش (ءادعلا)ل ردیعما یسهدلا و كن راتضح هنع هللایضر نابها بئذلا ماکم هداعو|

 قل وا قفاوم هجانمو شوخ ۍماوه لر ر هلټوکس كند لاذ و یف تاع (وذعلا) »یو اولا هر
 ندروخ وراهناهدننزو هح رف (ةيذعلا)لو هدننزو ةاصح(ةاذعلا]) هءاوه باطاذا اوذعوذعيدلبلا اذع لاق رد هنساتعم |
 هک اب وشوخیعا ربط و غاصكبی اوه بولوا دیت نڊ هراس تالاس بجومیتماخو و ند راقار وجو ند راج مو | |

 (نواذعلا )جن ولاو ءاملا ن هةدیعب ةسط ىا ةيذعو ةاذع ضرا لاق رولك تاوذعیعج كنظمل ةاذع روند هضرا

 یذعتیذع وة واذع ضرالاتوذع لاق ردهنسانمقلوا ةاذع كى لح ر هدننز واصع(یذعلال و هدننزو هوارط |
 ینآ هکر وند هننک | لوش هلی هو یرسک كنيع(یذعلا )زینت ةاذعلا نسحا تناک اذا عبارلا والت تای ٩

 نابلواتوایثک او قاروحو رددآ عضومر و رطلا الا هبقسد ال یا یذع ع رز لاق هل وا رداقسرومب نامه ۱

 رد هنسانعم قماش وخ ندناهسکر هلغلواقفاوم هجازم و فیطا و شوخ یساوهكناکمر (ءاذعتسالا روند هر

 هکرون ده رامود لوش هدننزو هن ص( تو ذعلا رو (فیداعلا )و( یداوعلا) هنبطتسا و ییتقفاو یاناکلا تیذعتسا لوقت ۱ ح

 ۴ یواولا 3 هبفصج ال ىع م ىف تناک اذا هو ذعو ةیذام و داوعلبا لاق هلوا راتوا دارم ناو شو آ 9

 | ها علاق رد هنسانعم قعص اب بولکی کس و اکہ دننمط لومأمو رج هسکر ب همدآر هلینوکس كنار و یخ ك نبع( و رعلا) |

 ا لوا رد هنسانعم قلو انک غو لولم هلفس تاک | ه رکصفدقدناص ی هن سن رب وهفورعم ابلاطهشغ اذا اور هورعی |

 یشلا ىلا نالف یرع لاش ردذوخأم ندهنآ ه ورع رولوا یشانندنغیدلوا قلعتم کا یلق هلییسح یتسافن | ۱

 یلعلج را یع لاق رد هنسانعم كمتوش واهدنر وهظ یسمت رتد ادت !كنتلع ها ویلا شحوتسا 7 هعاباذا ل وهلا |
 هیشغاذا هارعالاق ردفدارم هدل وا یانعم هلا ورع هدننز و لاعتفا (ءازعالا )رک ذیساکءا ورعلا هتاصا اذا لوهحما |

 یراکدید ءارعهکایوک ردهنسانعم كلا لاما و كرت یتمدمهو راب هسکرب هل رسک كنهزمه (ءارعالار) هف ورعم ابلاط |
 ادتا كنتلع هقصیا هدننز و ءاولغ (ما ورعلا) ءوکر اذا مھبحاص او صا لاقب رول وا شک بوقا رب اھنت ہدیلاخ ناکم |
 و ةَرف یا ءاورعلا هتذخا لاق ردیسهمدقم هکر وند هنلاح كمتوشوا نالوا ضرام هدنروهظ یسترتد|

 "سح كنالسرا دسالا اوو ءاو ملا هتاصا اذا ریز اا ىلع لجرلا یرع لا و اهتدعر لوا |

 هدماکنهلوا هکر وند ننبامكن هک هلنامز یفیدن وط زو هفت وط بورارص كشذوک و رول وا قالطا دننک روا |

 تجاهاذا لیلا ىلا سعشلا رارفصا نیبام ىهو ءاورعلاو كلها لاق هنمو هل وارسا راکزور نرس یکی لی زار و |
 زوکلا واولدلا ةورعب كسقسا لوقت روند هنپلوق كنسهلوقم قدر و هغوق هدننز و هف غ (نورعلا) ةيرع عر

 ندنزوب هرشط كنجرف ناوسن جرفلا ةورعو رولب ربع ریکت كرو هنکیلیا كسابل بوثلا ةررع و اهضبقمیا |
 یضوط ه یغاشا ندهبقث ندبناحیکیا یک حانج هکروند هنن رره كراتا هک وزوا رها لوش ولفرط یکیا |
 تلذک هنکو لب یساغا تل هشيم یر | یکن الیغم هورعو ردهدنس ه اثءیراپلوق كغی رب | یلکنما ارهاظ رولواشمنازوا |

 قلتچ لوشوروند هنالسرا هو عو ردیسهفلع كنیشاوم رونلوا یعر هدرالم قاروق هکرون د هنکو لب قلت وا روش |
 نایل وا نازخ یراقا رب هدنمایا ءاتشو راهدا شیعت ولک | ندنا و بویلشق دود ددا ور هفلحاقا نامرواو ۱

 لطم



AV: - 
 | اودع و اودع هيلع ادع لاق ردهنسانعم كلا لظ دمدآ رب هدننزو یرشب ( یودعلا ) و هل رسک و یعط كنیع |

 ردهنسانعم قلروع وا !E هلنیتصف و یعط كذبع ناودعو هدننز وءاطع ءادع و هلظ اذا یودع و انا ودع وءادع و

 تدار هلع كنسع ناودعو هدننز و ود ودع و هقرس اذا اا ودع و ابا ودع و ءادع شاملا ىلع صللا ادع لاها

 ردهنسانعم كم ندنآ بودا رتی شبا رب و بث و اذا هیلع ادع لاق ردهنسانعم قلت | بوارص هرزوا هسکر و |

 | هلظاذا هیلعیدعت لاق رد هنسانعم كلتا لظ هب هسکرب هدننزو لعفت (یدعتلا) هکر و هز واج اذا هنعو ممالاادع لا

 | قلوا لد کاو نغم ندرچن هسکر و هکر و هز واج اذا هادعت لاق رد هنسانعم كمکع ندنآ بودا كرت یی هنسنر و |
 یسانغا دوس ارهاظ رها نع مهانغاف ال اودج و اذا مولا یدمت لاق رد هنسانعم قلو دوس كج ها هرزوا

 یتغم ندنسارتشا فلع هراراوط ثالذک ردینیم هن راکسا كندو هود دوخاب ردهدقلوا كج هجا نامه هرایارعا

 نانل وا چ وزت و فلعلا ءارشنع مهانغاف یعرماو دج و اذا ا ودعت لاقب رد هنسانعم قلوا بایرفظ هغالتوا
 ظ جدو هدننز و لاعتفا ( ءادتعالا ) هذخا اذا ةنالف رهم یذعت لاق ردهنسانعم كلتا ذخا یترهم كنوناخ

 | هدینان رد رال تس هلا ىلع هکهدنز و "یه یدعلا) و ( ودعملا إل هلظ اذا هيلع یدتعا لا رد هنسانعم كليا

 غیا هیلع یدعمو هلع ودعم وه لاق روند همولظم جفا طظ هتسیدنک رد ولقم هاب واو نوجا

 لاق روند هتلع یس هلوقم قل زو و! نالوا یراسوداسف یا ی ودع هب لاق رد هنسانعهداسفهدننز ویودح(یودعلا)

 ردا روند هنت ارس هرخآ كتلع یسەلوقم قلزو وا هربغ وا ترحنم یدعبام وه و ی ودع هب ناف هنم هب نا

 ۱ هلعفت  فیدعتلا ) هربغ ىلا اروم هربغو برملا ةرواجوهوهرفضالو یودع ال تیدطا هنمو حراشلالق

 | هلغش و هفرص اذا مالا نع هادع لاق ردهنتسانعم كمر وچ بودا فرص هرخ | ندهنسنر ی ووا

 | ةفلقارا هدنازو هام (مدملا) هریغیف هذفناو هزاجا اذا ءاذع لاقب رد هنسانعع قمردشواص هریغ نهنشرو
 | (ءاودعلا  رکذیس اک روند هثیش نالوا داقنمو قفاوم هلتهجره ه هنسنرب و دعب یا ءادع امهنیب لاقت روند |

 | ندا فرص و در ندهنسن رب یدآرب و اهدعب یارادلاءا ودع مهقرف لاق رد هنسانعم قلقاربا یخدوب هدننزوُاولغ
 | کروند ه وک لوش و ةبلص سباب یا ءا ودع ضرا لاقب روند هضرا یروقو كى یغاریطو روند هعنامو لغش

 | نودعابتم هدننز و ىلا (یدعلا ) هبمهروت وا هرزوا نانیمعاو تحار یک ار هلغلوا راومها یقاط هدنسهقرآ
 | یبکءادعارون ده رانش د ورون د هبناجاوءاب غون ودعاستلایایدعلا مه لاق هدننز ول وعف رد ودع ید رفم رد هنسانعم

2 1 لعف هدن وعن یربغ ندنو هکر د حراش + ردقل وا ءادعالا و نالوا باوص ردطاغ یر وسن ءادع الاک هلفاک هداروب ۱
 

 ۵ ون نرو رولکء ادعا یعج ردفا هداف كنب ردهنسانعم هیحان قرهلوا درفم یدعو ردقوب عج هدننزو

 | رس و هئطاشیایداولا یدع دعق لات روند هنسییق كن هردو رک یساکروند هثیش نالوا قفاوماض عو الوط

 | یکی اپق هکر ون ده راشاطهدنلکش قبط هتف و لوشو روند ه هتخن نالپ ردشق وص ا یا سوق و

 | وه لاق روند هناکم قاربا هدننز و هفرغ ( ةودعلا ]) هدننز و ورج رد ودع یدرفم رارتروا بوباېق هرزوا هنسنرب
 | هّیطاس یا ةنلثم یدا ولا ة ودع لاس روند هنسابق كنهرد هل راث تاکرح كنسع هودع و دعابتم ناکم یا ةودعف

 | هرصتتساو هئافتسا اذا هادعتسا لاق ردهنسانعم كلا دادقساو هئاغتسا مولظمرب ند هسکر ( ءادعتسالا )
 لاش رد هنسانمم كا دیص ی ردب یراکش یکیا هدعندرکسرب هدننزو لاتق (ءادعلا) و هدننزو ةاهابم (ةاداعملا) |

 ۱ ها دام لا رد هنسانعم كما نزد هب هسکرب و نون و قلطق عبات و لاو اذا ءادع و ةاداعم نیدیصلا نید یداع ۱

 ۱ هنم ذخا اذا هرعش یداع لا ردهنسانعم قم ردلاق یراقو دوخاب قلآ یزارب ندلاقفصا ندحاص و هعصاخ یا

 | روند هنقفاوماض عو الوط كنهنسنرب هلع و یرسمک كنيع ( ةودعلا إل و هال سک كنيع ( ودعلا  هعفروا

 هودع واهرا وط یا ابتودع و اه ودع وا رک ذاک رصقلا و سسکلاب اهادعو حا رادلا كلت ءادع رادلا هذه لاق

 | كنيع (ودعلا) هتاف رولک تایدع و هل رسک ك نیع رولکءادع یعج روند هعفترم ناکم هلیعصو یرمسک كنيع
 |ءادعا یمجج رول وا ثنوم هلا ءاهو عج و هش اضعب و ردرپارب یینمو رک ذمو یعجو درفم روند هنمشد هلیعف

 | نایب هدنلحم هکەتن رد سیم هنس هدام قبدص نالوا یدض یلاح كنو هکر د حراش × رولکی داما یعمجا مجو

 | ندنظفل ودع هلبرصق كفلا و یرسک و یم كنیع (یدعلا) هتودعیهلاش و هّودع یهو مهو وه لاق یدنلوا
 | نات و دعو ناّودع امو هت ودع یه لاق و هودع مه و اه و یه لاقب و هقتدص دض ءودع وه لاق ردعچ سا

 | روند هکلنشد ردسا ندتاداعم هدننزو هوالح ( ةوادعلا إل عملا عسا وه و هادعو

(0 
 هادع مه لاش و ءادعا مهوب

كمر وچ بودا یرص نددنسفر |
ع هادع لاق ردەنسانعمڭكمروك و 

 : هلغشو دف ص اذا انا ودع وا ودع سهالان



A ۸۱۵ حس 

 كم زوک وه ود وهنقاوم نع هعاضر ترخا اذا اوج هو دل ولا مالا تع لاق رد ردصم ندروکذم یانعم هدننز و ۱

 ۱ بوکآ ییزوک یزو دسکر و رےف اذا هافاحم لاق رد هنسانعم قج او اخر اذا ربعبلا اع لاق رد هنسانعم

 یوخدب هودو هلاما و ها وز اذا ههح واع لاش رون وا ریبعت كلبا ساعت ردهنسانعم قمر رو
 ترا »و قل وا

 0 ربخأتندن رتق و ییعاضر لدل و هدلا و ېدو هدننز و ةاحانم (ةاحاعلا هةل سرش ادا ریعلااحع لاش ردنسانعم

| 
۱ 

 ۳ وارق ات ندنتف و یعاضر هد زو یلص یت كبع (:یعلا) هت نعم هما هتجاف لاق ردهنساتعم تلا

 هود شللق زسانآ هدننزو "ینغ ( یحلا ) هلرص و یعط كنیع رواکا باج یعجج رد هی یثنم روند هموصعم
 | ی لاق ردهنسانعم كلنا سبعت دوب هدننزو هلعفت ( ةيعتلا ) روند هموصعم شلاق زسا [ كلذک هنسیر واي
 هکر ونده یشخرعهدزاجهدننزومرع فول ) و هدنرانزو همان (ةیاعلا) و (عواحلا) هلاما و ها وز اذا ههح و
 رول واالعا كبه ر وکه ناپ كحراش +ردیعاام رخ سنج ر هد هن دم وردت رابع ندام رخ نالوا رکو انف یرلکد د فشخ

 هکر وند هرایرد سباب لوش هدننز و یده (یحلا) رونل وا ریبعت قچلاب کا هد زمناسل یکز ب رھش نالوا هدهرصپ

 زسانآ هدننز و هف غ (ةوحلا) هدننزو هف غ رد هیګ یدرفم راردا لک او خج ینآ رایودب هدف و همان ترو

 رد هنسانعمهوح هل رسکو ىع ڭنيع(ةواغلا )ر وند ەد وسیراکد ر وان وچ | هب دت قرەلوا لدن هم وصعم نالو

 هدن آ هکر ون دهریکس ب وط ل وش عقا و هدن رار لصتم هنکلی هدن رال وق كنم مق نا ورح هدنن ز و هما ( تیاحلا )وچ ایل

 ریغص و تآدوخایر وند هریکس نالوا هدنراقابا و هدنرالوف اقلطم لوق یلع رول وا رلهرهم و رلک | هدنزرط یثاق زو |

 هدننزو ع رواک "یو هدننزو یده رولکیګ یعج روند هنریکس كانال وا هدنرازوب چا كن رال وق كنق ۱

 (ادعلا )و هدننز و راکذت(مآدعتل ال و هلتاصف( ناودعل الو هلنوکس تالا دو یصف كنم ع( ودعلا )ی واولاد# رولک اباحمو |
 ( ناودعلا )ل رضحا اذاادعوء دعتو اناو دعو اودع ودعب لج رلا ادع لا ردهنسانعم كمتر کس هدنز و اصف
 سرف لاق رونل واریبعت لرکو هکروند هیج درکس كم هدننزو دادش ( ءادعلا ) و ردردصلاب فص و هک هلاک |

 هد رباصب كل وم + دام یا نا ودع بد لاق رول وا فص و رزق دروق دات و ودعلا دن دش یا ادعو ناودع ۱

 رابتعاابلق هروک ذم تلاح هکرول وا هاکر دع وض وم هنسانعم ماسنلا تافانمو زواحت یسهدام ودع وبشا هروکه ننام |

 هبا كمتر کس تعب هلبا ودع ندن آکر ونل وا رادتعا هلا یشم اضعب و رونل واریبعت هللا تاداعمو توادع ندنآ هکرونلوا |
 رقم هج اکو ر وذل واریبعت هلا لظ عی هلا ناودع ندنآ هکر ونل وا رابتعا هلا هلادعلاب لالخا هکرول وا هاکو رونلوا ریبعت |
 هراس “یاعم لصاملا ر ونل واریبعت هلغل وا عالمان ب ويم وا یلقاروت وا یتعبهلباءآ ودع ندن آ هکر ونل وا را تعا هلاناک و ۱
 اورابت اذا | وداعت لاق ردهنسانعم قعشراپ هدنص وصخ كيترکس هدنزو لعافت ( یداعتلا ل ردعرفتم ندن |
 نالواروتجرفاچ بويل وا یلقاروت وا وز ود نعي هه واستمریغهنکماهکرول واعج ندنس هلکءادعت یداعتو ودعلاف 1

 ةفلتحم ةنکما یا دڳ داعتو مئارج ریجسلا ین و ثیدا هنم و حراشلا لاق هیلروت وا هلتحار هدران هکر وند هرارب |

 ناکلا یداعت لاقت هنسانعم قلوا راومشان بویلوا ولقاروت وا و زود لحرب رول وا ردصم یداعت و ةيوتسمریغ
 ثدح فالتخاو داسف هدننب سان و دعابت اذا لجرا یداعت لا ردهنسانعم قعشلقارا و وتسپ ملو توافت اذا |

 مولا یداعت لاش ردد انعم كا تلد هنر یر و فلتخا اذا مدام یداعت لاق ردهنسانعم كالا

 ردا ىلع هلج اذا هربغ هادعا لاق ردهنسانعم ام ربط راس هلن ریسک كن هزمش (یادعالاژ اضع ممضعب یداع اذا ۱
 سصالا یدعا لاق رد دن ساتعم كمردتا تدارس و هل اذا هيلع یدعا لاق ردهنسانعم كليا ش همدآز وا ۱

 هن اعا وه مصناذانالف لع اد زیدعا لاق ردهنسانعم كالا ترنصن و دادما هب ولغم و مواظم و هبلا هربغ زواح اذا ۱ ۱

 ءاسکءادع و ادحا و اقلط یا ءآدع ادع لاق روند هکغرکس شابرپ هدننزوءاعمو هدننز و ءاسک 6 ءادعلا ) ها وقفو |

 ندموق ر هدنن زو "یتغ(یدعلا )ور و روا ب و ابق هنسن هلکنآ یک قایق هکر ون د هشاط هدنزرط قبط هقف و لوش هدننز وا

 لوق ىلع ردقج هل وا یرلمدآ یاهیرب كموق راردنا موجه بوشیدرکس هلاتق و برح ام اد هکروند هتعاچج لوش |

 ردعچب سا ندنس هلک یداعوب هر وکه ناب كحراش» روند هرلهسک ندا موه و هلج لّوا لا هرزوا نعشد ندناکدای ۱
 هدنتبسذ ردیعما هلدبق رب "یدعو ةلاح لانم لمح نم وه وا لاتقل ن ودعي یا موقلا "یدع مه لاق ېک یزغو یزاغ

 لوقف یلع ردفدا مع هدرلل وا یانعم یکیا هللا یدع (یداعلا یک نح روند دعو هدننزو نح روند یودع

 ندهنسنر ید ارب و دعب یا ةیداع امهندب لاق روند هغلقارا هدام و ردص وصخ هرایراوس هدامو هناکدای یدع

 یرلکدید ضج اعادو فراوص یاداوع اذک نع هتفرمص لاق رولک ی داوع یعج روند ه هلغشم ندا فرص

 (ناودعلا 2 و هدننز واطع (ءادعلا) وهدننز و ولغ (قدعلا) وهدنزوود ( ودعلا) روندهرهود نایلتوا تواروش



f AA F- 

 اذا ىمظم عرز لاق روند هنیک | نانل وا قس هلی وص روم هدننز و ی رم ( یمظلا ) مدلا ةلبلقلا ىا ءايمظ ةثل
 | "نظ اذا اذک لج رلا ىنظت لا ردهنسانعم كلعا ناو نظ هدنز و لعفت (یتظتلا ) # یوا ولا وچ ءاعسا هتقس ناک |

 | یوغآ لاق ردهنسانعم قلوا قجحا هدننزو ءاوغا دا وظالا) 4 ینابلاه# یدبا ناظتیلصا هروک هناي كحراش |
 یرمک كناظ (ةيظلا) ردص وضخ هب ناسا هکردفرح رب نداجه فورح (ءاظلا) 4« ینالا ۶# قج اذا لجرا |
 ۱ كناظ 6 یلشلا) و هدننز و نایر (نایظلا) روند هب هشال شلشاب هفلغاط یسازجا بویالتچ زونه هلیفیفشت كني و |
۱ 
۱ 

 قشالوط هنر یرب و هیبشهبالبل هکروند هننیعماب ناب نایظ و السع یا ایظ و انایظ تلک | لوقت روند هلاب هلرعف ۱

 (ایظلا) و (نیظلا ) راردبا تغابد یرد هلیغارپب هکردیع"ا ید تاب رب هقشب و رول وا وبشوخ تیاغب یکچیو
 لاق روید «یرد شغل وا تغابد هلیغارپپ رو نم تاب یراکدد نایظ هدننزو|ّوقم (یوظلاالو هدننزوابهم

 ردهرز وا ىظفل یلوا ٌهغیص رددناز نون و فلا هند نایظ وبشا نایظلاب غبد یا یوظمو ایظم و نیظم مدا ۱

 ةایظم ضرا لا روند هر قوج یاب مان نایظ هلیص# رای (ءاوظلا )و (تایظاا رد واو فوجا ىلصاو

 هرهچ هلل وکس كناب و یصف ك نبع ( وبعلا ) #4 ی اولا: دمی ةلمعما نیعلا لصف روم نایظلاةریثکلا یا ةاوظم و ۱
 رد هنسانعمیتماصیهدنرب ولرب یعاتم و ههح و ءاضا اذا | وبع وبعب لج رلاابع لاق ردنسانعم قل وا رادان و نشور ۱

 ( تیابعلا ین ایلا# ءانسح یا ةی اع ةي راج لاقب رون دهزقربل دهرهچ رق (ةيباعل ال هعضا ومینهآیهاذا عات اابع لاق

 بویکیمهلوقم ییاتسور روند ههوسک ابق ج وسن» ندا نانل وا ریبعت ابآ هدیکرت هدنرانزو هحاعم (ة ءابعلا) و
 ةيسك الا نم برظ یهو ةءابع و ةيابع هيلعو ءاج لا رونل وا قالطا د هدرفم ردءابع یعج رارونُ ودو |

 یا ءابع وه لاق رونلوا قالطا هه ہک لیقثو ظیلغو ابق زستشقای و قلصتو رددآ كغارمسق ر هبابعو
 دبع 6 هبع) ردیعبات ةعافر ن ةيابع و ردشلیا لالخاو زاحا هن فلوم» ردکفا یرصق هدانعمو لیقفاح
 یع لاق ردهنسانعم قماصی هدنرب ول رب یرکسع هدننز و هدأت (فسعتلا زا ردیعما كنوتاخ ر و كبوصر هدننزو

 | كبيصن یا روزا نم كببع یطعا لاقت روند هاب ناب رق هدننزو غ ( علا ) هعضاوم ین ءایه ادا شیلا
 تفایض هفن اط یکیا هکر د هنسانعمقغاصب ب ودا ليم هم وق رخآر هک رکید وهموف ر هسکر هدننزو لعافت (ییاعتلا)

 | هنناج یرارادفرط یدنک جد رارو زم هلب را ماعطا نوجما یسیرب ندراروب نم یرب ره بودما بیترت یعاعط
 موق عم لجر لیع نا"وهو ییاعتلا مهنبب عقو لاق ردندبرع كاا تلاحو ردنرابع ندنراطا قاصتاو ليم
 | هدننز و ولع( وتعلا) ی وا ولا 3 رخالرخالاو اذهل نیش رفلادحا ربخت اماعط اوعنصاذاثالذو نیرخآ ععرخالاو

 ا لام ردهنسانعم كل ریکت هلکلاشکر س زواج یدح هلن رسک فلا )و هلن رنک ناتو یمط كنيم( تم ) 7
 ۱ هنسانعمیماحوف كى هلیصف و ىع كنيع یتعو دطاز واج وریکتسا اذا لوالا بابلا نم اتعو امتع وا وتع لجرلا ۱
 ندا رابکتسا و ولع زواج یدح هدنزو یتغ((یتعل الو (یناعلا )یلو ورکا ذا ابتع ملا اتع لاقت ردلمعتسم
  هدنآو هدننز و تح ( تعال یدیا یوتع یلصا هل رسک ك نان و یم كدیع رولک یتعیعجب كنظفل یتام روند همدآ
 | هدننزو اصع ( ىتعلا )# ینایلا ۶# رار د نح هدنلحم نع هکر د راتغل فیقث و لیذه هروک هنناب كحراش + ردتغل
 ردهنسانعم وتع هدنز و لعفت (یتعتلاز توتع یتعع عبارلا بابلا نم اتع نالف اب تبشع لوقت ردتغل هدنظفل وتع

 راکه نتف و دسفم هل کف كن هزم (ءاتعالا إل ردیعبات هکر دهر ناهدننز و یع ییعرف تیتع ییعع تبتعت لوقت

 هدنن ز وه رم هلا هثلثم یا (ةوئعل )۶# یوا ول اد#هدننز و غرد درفم یتعنوراع د یا ءاتعا مهلاقب رونیدءراهسک

 هل رسک كنا ویعص كنیع (ینعلال یک ییرو هو ر رولکی یعیعجروند هجاصنوزوانال وا لزا ر دق هنشاب زوما

 | یتعلاش ردهنسانعقل واهرزوا داسفو كم | داسف هدننز ووم" ( وثعلا )لو هلناصف(ناشعل الو هلند رسک( علال و

 | یوحا (ییعالا) دسفا اذا لوالا و عبارلا و ثلاثلا و ىناثلا بابلانم اوثع و انابثع و اشعو اشع انعو ییعو لجرا

 | برضب یایتعالجر لا روند همدآقتمارق وداوسلا یلابراضیا یثعا هنول لاق روندهکن رقتمارقهدننز و

 | روند هنالترصك را ورعشلارثکلا یایثعا لج ر لاقى رونی دهمدآ ولبق یاد و روند همدآقجا ودا ولالا نو
 هفرغ هکر دیعج كنءهوثع هللرمصق كفلاو یعض كنيع (یعلا) روند هنالترص یشید هدنز و ءارج (ءاوثعلا)

 | لاقت هنمو یدنلوا لامعتسا هدراتوا هدرخ ناقیچ بویایق زونه هدعب روند هرالبق و هرابوت لصالاف ردهدننزو

 | ندنراتقونعاضر كنم دل وهدلا و هلن وکس كيج وی كنیع(ة وحلا )٤ی اولاد: اهتنن جاهاذا ضرالا ع باش
 | كفاؤم سپ ردع"ا و هروک هنناپ كحراش » ردن رابع ندکمرزما هدایز ندلاصف تدم هکر دهنسانعم كما رخأت

 | وج (وحلا هتفاومنمدلولاعاضر الارخ تن یهو ةوم هتعضرا لاقب رول وا هحاسم یلوق ةاجاعلاو ةوحلا



 سگ ۸۱۷ وی

 "یشلا وا طلاب هلام اذا ثلاثلا و لّوالا بابلا نم ةياهطو ايهطو | ّوهط و اوهط هاهطب و هوهطب محلا اهط
 ردهنسانعمكقک هتم ر ورد ردصلصالافو و ىلع یا اذکی وهطناکلوقتهنسانعم لعوراکر وند هشيا وهطو
 هب یکتا و ر ونده یحنابرپ و هب یحابکو روند هب یصضشآ (یهاطلا) ضرالا ق بهذاذا اوهط لج اهل لاک
 ىا واک دا یعج یک ر اسو یکروو یهجا روند ه هسک یا غ وا هلا ماعط ج اقلطمو روند

 روند هراز دج هتف ود نالوا ادب هدنرازو كناق و لد وس هدنن ز و ه وافط (ةواهطلا ]ا هدنزو تع رولک "یهطو

 یکیا هکر ول وا هاکو هلبن وکس كناهو یصق و یمط كناط روند "یوهط هدنتبسن رددآ هلدبق ر هدننز و هيم (فیهط)
 هدننژو یده(یهطلا )روند هبا" کاکو هکر دیفدا ره و هدننز و ءاضط(ءاهطلا ال رول وا ح وتفم ی اهیدهدنروص

 جاب یا یهطلاب اانا لوقت روند هماعط شع و همرجو هبنذ یا هاهطام لاق هنسانعم بنذ روند ههانک

 رددا كغاط رو روند هنسهلق كغاط هلناص# (نابهطلارل روند هن راهدرخ نامص هدننزو ىلع (یهطلا)

 ردهداّب و کرد حراش * رونل واریبعت کا روند هن راهدرخ نالنک و دكندنسف نانل هک | هکر د هنسانعم هدارب و

 هدنتعنص و راکه سک ر هل رسک كنهزمه (ءاهطالا) یک قلراق روند هباق قجهدوغوص ییوص هکهدننزو هنابج
 ردهنسانعم سان هدننز و ءارعص (مایهطلا)) هتعانص یف قذخ اذا لجرلا یهطا لا ردهنسانعم قلوا ذاتسا و زوا

 :*یواولا ۶ هج ةعأاىاظلا لصف عج ردل وأم هلتعاجب ارهاظ سانلا "یا ىا وه ءایهطلا یا یردا ام لوقت |

 یر ملاچ رونل وا لاا و عطق هل رلا ر وا هکر وند هنج وا كن رتو هن ضآ لر صخ و كق هدننز وه هلم كاظ (ةبظلا)
 یعضكناظ ر واک نوبظ و هلیعص كناظ رواکتابظ و هل رسک كنابویصف كنەزم ر واک ی ظا یعجج رونل واریبعت
 ىح كناظ (ىظلا) 4۴ ینابلا 9۶ هدح یانانسلا وا فیسلا ةبظب ه رض لا هدننز ویده رواکی ظو هل رسک و

 هابظو هان ر واک ت امبظو هل رنک ك ناب ویصق كن ءزمه ر واک یا یجب روند هاو نانا وار و تک رک 1
 ردیع«ا ناشنو اغت ص وصح ه ع ضعب و ردیعایدا ورب یظو هدننزو "تع رواک "یظ و هل رسک كناظ رولک

 هدر كج هد ردق و ید ردالصا كنالف ردلثم» یظ ءآد ه»برعلا نیب هکر د جم »رد راما كعض ومر و كلج رر و

 هدکدلدیشیا مالک قلعتم هنن كنمشد كاذک زلوا یطم یربغ ندنوم ضم كنعفوهآ ارز رونل وا ب رض

 هنم هتمالسیف یظلا لثع ناک ال ردکعد نوسل وا روم و مزال هنسودنک هثداح ندا تیاصا کا ررد یظبال |

 ځد ه هر و ةاشو روند هکیک یشید هلباه (ةسبظلا) رونل وا برض هدنعقوم تتاعش یبصاح ردهدنر دقت

 ةاشلاو ةأر حرف و هد ارز اور فوم هکرید حراش × روند هنج رف ناوسن و رونل وا قالطا

 ۱9 O اب رک >هلما وتع ةرتبلاو

 هنجرف كبلک زکلای ءاّرف ارز یدلیا "دریاّرف ماماو لقن ییارعا نا یرلنو و ردکعد روند ید هنب راجرف |
 یهتنا ردراعتسم ندنسانعم قحراغد یا رک انعمو و یدلیا 2رصت یرهوچ هک ده یدشلیا صیص#

 فرو رو میشم زا بار > یا ةسبظی هعض و لاق روند هنکج وک لوق ىلع روند هغجراغد هظ و

 یکیا و كوص یکیا و ردیدآ كفار سأر چ واو رددآكنهسک ن نهذ دنکو دیلب رب هبیظ و روند هن ۷ , کوب و

 (یظرلو هدنزو هفرغ (فمبظلا قرعلو هدننز وءاسک (ءابظلا ج مملو هدننز و ءالع (یابضلا) زدن را كعضوم |
 "ضاعیایراظ وه لاق رون د هب هنسز ی رص ا( یراظلا )4 ینایل او رد راعضوم رر هدننزویلد6 یظ )لو هدننزو یر

 قمارضوا هلاهسا كبو یرج اذا اا بابلا نم ایرظ ءالایرظ لاق ردهتسانعم یل هدنزو یرج «یرظلا لا
 ٰیرظ لاق رد هنس انعم قلوا اناد و لر ز هدنن زو اصع (یرظلا) اسل تلاع ماذا هنطإ یرظ لاق ردهنسانعم

 لاق روو همدآ مهفو لرز هدنز و لحرفس (یرورظلا) اسکر اص یا ساک اذا عبارلا بابلانم ارظ لحرا

 واعابكدوخاب قلوا لتماكدوخاب كعنیش ینرق كمدآرب هدننز و باشیشعا مار رظالا) شیک یا یرورظ لحر

 هلق لغ بلغوا ةنطباذ راض ؤا هنطب منا اذا لجرلا یرورظا لاقب ردهنسانعم قلوا دساف یمهدعم هلکع

 یاهلدیعاظ یه لاق ردقج هل وان داق هباط هکرونید هب هنضاح و هاد هدننز وهبعاس (فیعاظلا 2 ینایلاو#مسدلا

 مزا اذا لج رلا ظن ا ااا هدشااس او هباس اعادهدنز و لعف (لظتلا) ۲ینایلادهنضاح و ٌةیاد

 روډ هقان ولي وت ءاتهدن ز وهارج (ءایمطلا )چ یال ید اللطف یللصا هر وکه ناي كحراش * ةعدلاولالظلا

 ك رکو قلخ رک هلوا قتمارق بونلکو یلس هلکمکچ یناق هکر وند هغاد ود شمس و ءاد وس یا ءایمظ ةقان لا
 ةققرلا ی | ءایمظ نیع لا روند هزوکنال وا هج هقفوب یرافامق و ةرع* یقةلباذیا ءايمظ ةفش لاقت ر نوسلوا یضراع

 لاق وند شیو یا هح زا یناقو مینا ةلملق یا ءایمظ قاسلاش روند هردلاب زسولچو نفی

۱ 
0 

 هة علأ ىاظلا لصف جم
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 رحألا تبنطا لوقت ردهنسانعم قعاص یرلامرخ نالوا هدجاغاد وخاب قاض جاتا و رسيالا بنا نم عالضالاب

 للا روا رجلا تینطا لوقترول وا دض هلغل وا هنسانعم قلا نوناض یرلامرخ دوخاب یاغا و امتعب اذا لخت آر منو ا

 لتقلاربغ یف هتبصا اذا انالف تینطا لوقترد هنسانعم قغف وطام قمر وا هن وضع كج هیل وا كن هسک و اهنیزتشا ادا |
 و ا هغاتو ةب او ةا لا لاعاذا دز ىلا لاق ردهنسانعم كلا ليم هنظ ءونو دتفتو
 ا اد یمدآ یفیدقوص رال ك مانفونطلایلا لام اذا لج را یتطا لاقن ردهنسانعم قوت وا
 ید هدناب هزمه یرهدامو فلؤم هکر د ح راش » اهغیدل قسالیا ینطتال ةيح مهلوقهنمو رد هنسانغم كل اقا

 قمردشباب ه ول قالط دوخاب قمروا هرب كح هبل وا دوخاب ردذوخأم ندنآ هلکعد هح ور هيَ ًانط یدلبا رکذ |

 هکیدد ینارعا ناو رولوا كعد نمر و نادیم هغمردشباب 4 ولهم نغالط كنهسک یغیدق وص و وا ندنسانعم

 هدننز و ی( یتطلا )لرد رهظا یذخا ندنوب سپ هسلیا اقا توق یس بویلنا لاله یمدآ رب تلع ار د ضرما هانطا

 | فص و هکرونید یخ انط هکهت روند همدآ شعشپاب هنس ول یرکج قآ و یغالط ندتلعاب ندقلز س وص روا

 یتکیواو یغالط هدننزو هلعفت (ةمنطتلا) هعالضاب هترو هلاحط یزاللا یا انطو نط لجر لاق ردردصلاب
 كنه ود و هانط ن م هام اذا ةىنطت ییطلا ییط لا ردهنسانعم كلتا بدن و هطحاعم همدآ شعشپاب هنس وهم

 هکردیف دارو هدننزو ار یفهاوک ابا ی لا رد هنسانعم قلعاد یتناب هفرط ندروکو

 هنسانعم طاسب روند هکشود هل رسک كناط ( ونطلا ) از یا ةانط مه لاق ردیدرفم یناط روند هرارجافو یناز

 بابلا نم ایط ةفيحكلا یوط لاق ردهنسانعم كمرود یی هنسنرپ هلد دشت كناب و یصق كناط ( "یطلا )+ ینابلا ۴

 یوط لا e ۳۱۰ ا ما ی را ی ید ریو ها یول یلنعا كنو اهزبشن يق یاثلا
 ۱ ضا یا ی ءع هک یوطلوقت رد ه انک ن دکلیا تق رافمو ضارعا یلک ندمدآرب مک طو هقک اذا ثیدطا

 | یرانآ هک اب وکر دلیعتسم هنسانعم كم کت ونک یرانآ دوخاب كلک هرلنآ ادوخاب قمروت وا هثناب كتعاجو ارجاهم ینع

 | راعضاوءافخایشیار مالا ىلع محک یط تالذک ھزاجوا مهانآ وام مدنع سلجاذا مولا یوطلاب رول وا شرود
 | یوطلاش ردهانک ندننا رذک و عطق هفاسمو دالب "یطو هافخا ادا سا یلع هصنک یوط لاق رولوا هبانکندکلیا

 | ردهنسانعمقمر وط جا د صق نع "یط وه اقا انلدعبلا هللا ىوط لاق رده انك ندس رقت دعبلا "ىطواهعطق اذا دالبلا

 (اوطنالا) و هدننز و لاعتفا هل رسک كنهددشم یاطو كنهزمه (اوطالا) عوجا دت اذا لجرلا یوط لاق

 هدننزو هبن هل رسک كناط ( ةيطلا إل توطنا و توطاف ةفيحكلأ یوط لا ردهنسانعم كلرود هدننزو لاعفنا

 | لاش رونلوا ریبعت شارودو هلا شرود هدیکرت نه هددب بام تا زوج وود هنوک رب ردع ون ءان

 | دن و ربعصیا ةدبعب ةیط هل لاق رول وا یوطم هرزوا دصقم و ب ا باه تب و ريس و ديلا سلب هلا

 | ندکلز ۱ 6 رد رک داو را نوزوآ نالا دنر زا كن فان هلیصق كن مره (ءاوطعالار
 | هرمروبق ردیعج ردهدننز و دعقم هک كنسهلک یوطم هلیصف كم (یواطلا ) رددآ هبرقرب هددماع و رول وا ادب

 | یس كناط (یوط)) اههاوطا یا بوئلا و نطبلاو محشلأو ءاعمالا و يلا یواطم لاقب روند هرلموکوب و
 ۱ ا رب E E E ماشردز اچ هلن ووهبمصق كالا ویرسکو

۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 
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 و RR e هلشاط یراود
 | یوه (یوطلا) اثیش لک أب ۸ یا نایط لجر لاق روند همدآ جآ كب هدننزو نایت (نایطلا) روند های وب

 ۱ هدننز و ی (یوطلا) و (یواطلا ) عاج اذا عبارلا بابلا نم یوط لجرلا یوط لاق رد هنسانعم قمتج آ هدنز و

 | ه واط وهدننزو یرکسرولک ایط یراث و عباج یاوطوواط وه لاقب روند همدآ آرد رالعفس ما ندروکذم یا
 ۱ | وص هدننز واصع(وطل )عاحاذا لجر لا یوطا لا رد هنسانع» قل وا جآ یخ دوب هل رسک كند ەز اوطالا)رولک

 ۱ هدننزو غ( یہطلا ]و هدننزو ولع( وهطل | )و هدننزو ومس (وهطلا # یواول اد: هنسانعمءاتسرونلوا قتالطا هنمولوط
 لاس :زدهتسانجمكعن رود بوشا وص هکلی نابرب , و هفم ر واق دوخاب هکمروشپهجومایتاهدننزو هحاعس(ةیاهطل از و



 -ه ۸۷۵ قم

 ءالطلاب رعبا ىلط لاش روند هنارطق كروس هدننزو ءاسک (ءالطلا ل كراعلا ةقرخ یا ءابلطلا نن رذقا
 رود ]وا قالطا هب هداب و هرج و یکر طع و زدلای وا ویص روند ه هنس كج هنر وسو كجهروس اقلطم و ءانهلا یا

 رود هنشا و وق ناز موز وا نانل واریبعت فس وال ىا ءالطلا هاقس لاق هله دشت هنن زدلاب نوتلا

 ا یو راضعب هکر د ح راش + ردهرش نالوا شلداناق دلو ق ت و رول وا یرلکدتا ریبعت

 قالطا هرخ و ردلالح نب ر دقتلا الک یبع ردقج هل وا یراکدید كندران هدیکرت هکرایدلبا ناب با جک 2” نالوا

 )ئ الطاا) رول وا ريبعت نا 2 وک هکروند هنغعاب یعاباكن زوف و ا رج مش روند کک و ءالط و» یهتا ردد

 هد ز و۶ کم هیدن دشت كمال و یعص كناط (ء الطلا) روند هع و نالوا ادب یکراز هحا هرز وا ناق هلبعص كناط

 نارطق و هصصم یا هالط او لوقت ردهنسانعم بلاقو ص هدننز و اصچی(الطلا]) هنسانعم مد روند هناق

 یعج روند هنس ر واب كنا ويح ىحاص فخو فلظ و روند همدآ هتسخ ضرلا ددشو روند +هود شلروس

 هدننز و اضر (الطلا ) هاوه یا هالط یضق لا ردهنسانعم سوهو اوه و لتا ردنایلط یسهشلت رولک ءالطا

 دوخاب ردهدننزو هفرغ هک ندنظفل هیلط هلبعط كناط ( الطلا ) دل یا الط هفام لاش ردهنسانعم تذل

 !و رض لاق روند هنکوک كلوب لوق یل هتسانعم قنع روند هئوی ردمچ ا كناط رکن دنا ءالق 0
 روند هب هتسخ شآ هدننزو ییهم ( لطم ا رددآ عض وم رب هدننز وربنم ( لطم ازا اهلوصا وا مهقنع یا مالا

 هصالخ رب ۷ یا لطم سوبع لاق روند هس وبګ نابلوا لوما ىصالخو فندم یا یللطم ضد لاق |

 هنم و رد هنسانعم كلتا ليم هسوه وا وه هل سمک كنم ( الطالا روند هدوس ۳ را ہدننزو ہر (یلطلا)

 كة ك لج ول وا و ردد وخ ام نډن سانعم قنع لیمو کرد ح راش < هاو لا امام یا لک طق ی یاس تب 0

 یرسک تغالاو یک كناط (ایلطلا)) توم هقنع تلام اذا ۱ لجرا لا لاق ردهنسانعم كشود بولکا نو |

 تادرفم ردع ا هحرق هن وکر هیبش 4 یکرمت و برطا یا ایلطلا هذخا لاق روند هغلزو وا هلدیدشت كنو

 لهنم لا روند هوص ولنوصوب ( لاطلا) ردقجهلوا یکر نالوا لیا هندب هروک هنرناب كن
 كفلا و ىر ڪڪ كيم (الطلا ) لظم یا لاط ليل لاش روند هب هک رک: ارفو تم نا
 زود ندا تاب راجشا یرلکدد اضغ لوق ىلع روند هنلو ییوص لس قج هراط هلدمو یرصق

 نایلط یعج روند هغالغواو 4 یزوق كجوک هدنزو "غ ("یطلا) هلن رنک كم رددرفم ءالطم |

 رد هنسانعم قملاق یرقو بولاغوج وص هل وکس كيم و یصق كناط ( یمطلا و ینایلا وب هلیعط كناط رواک |

 اذا تبنلا یمط لاش ردهنسانعم قمازوا بوئلیو تان و الع اذا یناشلا بابلا نمایم ءالا یبط لاش |

 نقشا بولط رع دوخاب رينو تلع اذا هته تمط لاق ردلمعتسم هنسسانعم قالوا لات یھ كمدآ رب و لاط |
 اط لاتش ردتغل هدهباب هدئز و ولع ( یمطلا) وچ یواولا الا ادا رصلا وه لا دداا قلوا |

 هدنزو هنخ (هیمط) رده رق يکيا ہد صم هدننژ و هوع (دومط) نا ق لطب ناف ةدغل | ومط وي ا ا

 تم هل مصق كفلا و ىح كناط (ىنطلا ۴# یئایلا # رد دآ عضومر هدنلعاس صم لو را عاطر هد هب داب |

 دن اده ضرس روند دع) هتسخ و نود هثل وک قاح وا شموعوص و جهلا یا یتطلاب هامر لاق رد هنساتفم | 3 7

 قعاص ییامرخ نالوا هدنحاغا ام رح ةَضاخ دوخاب قلا نواص رس و روند هنوص و نالوا هدنزو وض وا

 كلا روو انزو اخ لصلار رگ عب وه وا رفقا یرش اذا عبارلا تابلا ن نم انط نالف نط لاش ردوا

 یضم اذا هروعف یف نط لاش رد هنسانعم قلوا رعسم درو واز و اب رس اذا ةارلا لا لب لاش رد

 ہلا ےط قر اذا ر نط لاق ردهنسانعم قع هب ولهم ندف رط لوص ۾ نکی وا و قالط ندئلعا ندهآ زن

 رول وا ردا فص و انط و رد هدنل رم ناب یدبق سملآ بناح هدارو قالا تئاطا نم عالضالاب هترو |

 میسا ندنسهدام هبح ءانطا ی آ ی رک او روند همدآ شات هند وا و os یعالط ندتلعاب نه فو 0

 انط ب رقعلا عدل نم غیدنلا ی ۳ لا ردهنسانعم قلو تفقافا ندنسف وص برقع هدنزواضر (انطلا» رول وا | ۱

 لاق ردهنسانعم انزو روف هدننزو ییسح هلو کس كنون و یرسک كناط ( یطلا ) یفوع اذا عبارلا بابلا نم |
 ردهنس i A e هده داب و روجلا یا یتطلا لها نم وه

 روحل اف یضم اذا لجرا طا لاق ردهنسانعم كقک تولوا ص4 درو واز هل رسک كن زم (ءاتطالا)

 هترو هلاعط قو ینطا لاق رد هنسانعم قعملأب هب ولهم ر او قالط ندتلع دوخاب ندشزسو و |

 وند هعضاوم یراکدلسب یی رای ر واب كررواح یثحو لر كم” ( یلاطلا روند هضرا قثمو و |

 (۱۰۹ ) * ثل +



 ( هفیطل )

e 6 زقس 

 | یعج و درفم رونل وا قالطا هباتک لها ہد رمو هلطاب دوبعم اقلطم و هرافص و هنسسر تیاوغ و ثتلالص رهو

 | رد توعلف ندنسهدام توفطو و نوچغیدل وا دناز ءات لصالاف رولک یغاوط و رولکت یغاوط یعجج رد واسم ۱
 | هرکصن دقدنل وا ع دقت هرز وا نیعنوجما هظفاحت یتساقب كناپ هدننز و تولعف یدنا تویغط یلصا هلیصتف كمال و كناف

 | توغاطلا و تبطاب نونموب ال هکیدد راضعب و یدلوا توعلف یزو هکهلغفل وا بلق هفلا یتبم هنکرحت كني

  كنءزمه (ءاغطالا]) ردرلبدوهب مان فرش !ن بهکد ار ندن وغاط و بطحا نم یبح دار ندّتبج هدنس هم رک یا 1

 | روند هعفت م ناکم هدننزو هرم (قوفطلا )ا ایغاط هلعج اذا هاغطا لاق ردهنسانعم قلق یغاط یهدآرب هریک
 | هنتسنارپ هدننز و "ولع ( "وفطلا # و هدنزو وفد ( وفطلا )4 یواولا ۶ عفترم ناکمیا ةوفطف هتأر لوقت

 ۱ كمرولب قارپبهرزوا جاغا والعاذا | وفطوا وفط ءالاقوف "ی )| افط لاق ردهنسانعم قمتیچ چ هنزوب كن وص بوی | ۱

 دن مانعم قه هنن رز وا كنه ناویحو ترهظ اذا رها قوف هصولنا تفط لاش ردلهتسم هنسانعم

 | هودع شا اذا یبظلا افط لاقي ردلبعتسم هنسانعم كمترکس كب وهآو الا الع اذا روثلا افط لاقب ردلمعتسم
 لخد اذا الان افط لاق رد هنسانعم كمرک هشیارب و تام اذا نالف افط لاش ردلپعتس# زین ءم او |

 | كىوص هرچا هرج و امهآر اد یا نرمل | وافط لاش روند دن رللیغا كنآ و كۆك هدننز وهمام (ةوافطلا )هیف

 | لهدا اقلا هایرد یعدآوپ هقنبه هلب ربا ماصتخا هب هقنبه هدنص وصخ ییاستن هرایدنک كمدآرب یسهلدبق هوافط |
 | راهظا لدع تموکحود ردندء و افط هسراقیچ هنزو رکاو ردندنسهلبق بسار هسردیک ب وتاب هند رکا
 | كج اغا لقم هدننزو هفرغ (تیفطلا) ردیدآ سرفر (یفاطلا رون د هت وا هجناكهدننزو هرم (ةوفطلا) ردشلتا |

 | رج یاد تا فا ر لقم ندنسهق را رول وا لاتق و تییش کا هکر ون دهن دبح هن وکر و روند لغاز
 | اعیرسیشع اذا | وقط لج رلاافظ لاق رد هنسانعم كم رو ریت بت هليل وکس كفاق و ىح كناط ( وقطلا)) + ی واولاد

 قذ ورو نسح كن هنسنرب هکر د هنسانعم لوبقو تج#! و نسح هلیئالث تاکرح كناط ( ةوالطلا ) 9۶ ىواولا # ۱
 | نسح یا ةوالط همالکین و 2 والح ههج و عام لا ردن رابع ندنسل وا بولقلا بوح ولوبتم یمان ندنتس# 1
 | دعب و روند هراز هجهعف و ندا روهظ هدنرازو كناق و لدوسو هنسانعم رک روند هغلوداحو لوب و دعا و ۱

 | ظلغ نالوا اد هدنغا یشان ندکلهتسخ دوخاب ندهضراعر و * روند هنسهیش ماعط نالق هدا ماعطلا

 |الط لاق ا كمكك و رونلواریبعتراب هدیکرت رول وا قشیاب هنجما كرا یک ئالی هکر وند هرایلاس

 ۱ ثداح هدززخآ هدران و ردتغل هلناصف و هلدعص كناط ( ناولطلا) و 1 ( الطلا ) ًاطبااذا ةوالط لجرلا

 | ةعاس هدل و یا الط هدنع و امبظ تیار لاق روند هنس ر وای وهآ شغوط زونه الط و روند هرایلاس ظیلغ نالوا
 رواک نایلطو هدننز و تع رولک یلطو هل رسک كناط رولک ءالطو ءالطا یعجج روند ه هنسن كج وک اقلطمو دلو

 | ككك و راظتنالا یا ءاولطلا اذهام لوقت ردهنسانعم راظتا هدننز و ءاولغ 6 ءاولطلا ) هلی رسکو هلیعط كناط
 ۱ اتاق هوره هکر ونید هدایص یتعپ هصناق نالوا سا فیطل هلبرسک كناط ( ولطلا ) ردهنتسانعم ابا
 نال وا كج وک ځد و هلک كناط (ولطلا)هنسانعم بذر وند هدروق و رول وا یک لایخیسیتلا زنیم بوی |

 | روند هنغلندا كنتقو حابص هدننز و هفرغ ( ةولطلا 2 نوسل وا ندهنسن راس هلرکو ندناویح هلرکر وند هئیش
 | (یلطلا) ینابلاو# روند هنسیر واب ل رار وناح یشح و هل رسک كناط (ةولطل و هضاب یا جج حلا ةولط تدب لاق ۱

 هب و هبلطت ء ءانهلا ریعبلا یلط لا رد هن انعم كاعروس بواوص ی هنسذرب هثیشرب ۳99 كمال و ی مق كلاط

 ۱ الو روت وا کوک کر ددتتسانعم قلخاب ینغابا كىل وقى ئژوقو هر رذیطل اذا ایلط
 ۱ ءانهلاریعبلا ىلط لاق ردهنسانعم قماوص هنسأ رب هتتشرب یدو هدنژ و هلعفت ( ذیلطللا ) هتسبح و هتطبز اذا

 | همدآر و هضّرم اذا ان الف یلط لاق ردهنسانعم كما رایت و تمدخ بودهزوک بور وکی هتسخ و هب هل اذا

 | الع طاشنو برط هب ولق هکردلبعتسم هن_ انعم قموقوا قسومو هقش اذا هالط لاق ردلمعتسم هن-انعم كکوس

 كمن روس ی هنسنرب هدننزو لاعتفا هل رسک كنهددشم یاط و كنهزمش (ءالطالا ۶ ییغاذا نالف یلط لاش ردا

 | رد هنسانعم ءالطا هدننزو لعفت ( یلطتلا ) هیلع هالط اذا هب یی ا لاق ېک ك مر وس ءا ود و بیط ردا فاس

 | برطلا و وهللامزا اذا نالف یلطت لاقت ردهنسانعم كعش رود هاوه و برطو وهل ام ادو یلطا ییعع ه یلطت لا
 | رونل وا قالطا ه هقان زوب وا و ةيلطم یا ءایلط ةقان لا روند هبهقان شلروس نارطق هدنزو ءارچ (ءایلطلا)
 | وه لاق e ER اوکو اب رج یا ءابلط ةف لاش یتبم هنغیدل وا ن ون نارا طق

 (رقا)



 هو )۳ زوم

 (ماینتطلا) ترک یا ءاخط یلش لاقت روند 4 هسات و هب یدنقص نال وا ضرام هلو تیکه نسل

 ون زوم هم نیو | مهف یموهفمو ل اب و ةلظم یا ءا ط ةلبل لاق روند هب هج کوک رو وزرا وب

 لف كناط ( دعا ) ددش یا خاط مالظ لاق زد هک رتب (ابقا) یی ا

 |( هیخاط رز ردتغل هل الث ت رح كناطهدنو و هنسانعم تل روند هل وکار رف و رد نوط یعج روند همدآ قجا :

 هليا فول هد ه اهن هکرد حراش + رد دا كنهن رق ندا ےلکت هلا مالسل | هيلع نایلسترضح هدنن ز و هبهاد |

 روند هس ورخ هد زوآ ر ( یا ) یدلبا تار ورا ین وا نوم تانک تار فر کک

 | باش ىا ةیطط ءاعس ایف تدب لاق نود هنسد را دواب دقق و هدننز و هرگ 1 ولا دی وا ولا هنسانعم كەد |

 ةمدق ةتاث یا ةيداط ةداع لاش روند ه هنس نالوا عدقو تباث هدننزو هداع (ةيداطلا ) ##ىواولا## هعیفر

 نام یخ فان مهيلع | و رط لاق رد هنسانعمتلک هقیچ یاهک ان ندرب دیعب ر ہدننز و ولع ( و رطل)#یوا وا ||
 م وق وق اربط هکر وند ه هنسن نايل وا ندض را تلبج یمهدامهدننز واصع (| رطلا) ردتفل هدزوم#* هکر د ح راش + دیعب

 یهوارطلان مرزاك ام ھ لاش روند هتاق ول فانصا نال واباسحو دی و ردنرابع ند هنسننابل وا ندنسنج شاطوا 1

 نوا رطلا) غیا یرط یش لاق روند ەئيشەزات ور ەدنز و نغ € "یرطلا قلا ف ونص نم هددع ی هعالام | |

 قلوا هزات ورت هنسذرب هدننز و ةاصح )ها رطلال و هدننز و ءافو (ءارطلا )و هللا هزم ( ةءار طلا )و هدننزو ااا

 (ةيرطتلا ار ط راصاذا عبا رلا و سمانا بابلانم ةا رط ومآ رط و غان ا رطیرط و نصغلا ورط لاقت رد هنسانعم |

 تو اق هنسلوپشوخ ضعب هنس هلوةم بیطو رطعو ات رط هلعج اذاها ٌرط لاق ردنسانعمقلگهزانورتیب هنس رب هدنز و4

 }ا رطالا) هب وافالاب هطلخ اذا ماعطلا اذكو هطلخ و طالخاب هقتف اذا تیطلایرط لاش ردهنسانعم شان وتت 1

 كنءزمه ( ةيرطالا ) هيلع ءانثلا نسحا اذا هارطا لاقب ردهنسانعم كل اش و حدم نسح همدآربهلبسک كنهزمش ۱ ۱
 ةيرطا انا لوقت رارداریبعت یمابروچ هرهش ف ذره ریعشهدریدوبهکروند هنسابروچ هتشر هلسنک كن رو | ۱

 كعشيس نرف بول وا التماو هک ندلکا تک هدنزو تاعا ۶ ار رطالا ) قیقدلانم طويلا ماعط وهوا|

 هنعاح لئا وا كنماکنهقلنا وج هدنن ز و نا وفنع (نا ورطالا ) هنطب ت نا و ما اذا لج رلا یر ورطا لاق رد هتسانعم | |

 ۱ كناط( ا رطلا )3۴ ینایل او 4 1 ولغو هل وایا 4 وطن ابندنش وخ رس قادر

 موا لبقا اذا عبارلا بابلا نمیرط هيلا یرط لاق ردهنسانعم كلا ر ورم لوق ىلع كلثو هل مصق كفلاو یه |

 بولی زوبهدعمندکع قوچیاعط ولغابهدنن ز واصع(اسطلا )46 یئابلا #4 ردیدآ ه رق ر دنع هدنز وهدنغ (فی رطلار) |
 (وسطلا )یوا ول اد مختافهبلق یلع یسدل )ابلغ اذا عبا را بابل نماسط لجر لا یسط لا ردهنسانعمقل وا ءالتما |

 هدننز و هبعاس (فیعاطلا )۶# یواولا »۶ یا یهو وسط ی نج زا اف لاو رد هنسانعم اسط هدد زو وسح |

 كن هيجم نبغ و ىح كناط (یغطلا) ىئ ايلا دبكلا ةليلعلا یا ةيعاط ةأرما لاق روند هنوتاخ ولض رم یرکج

 نوغزاو قمزآ هکردهننسانعم كلنا ز واع یرادقم و دح هنس رب هرس و یعص كناط ( نایْغطلا )و هلو کما

 ردلمعتسم ونسانعم كاسكو كيو ردقلا زواج اذا عبا را بابلان مانایفط و ایغط *یثلا یغط لاق رونلواریبعت قلوا ر
 لاق یکدورغ و نوعرف ردهنسانعم كلنا قلنوغ زا كن . .دنرفکرفاکو عفترااذا باسل ا یتط لاق

 صو )لاو ىصاعم اف فرسا اذا لجرلا ىقط لاق رد ةنسانغم كلا طارفا هديصاعمو و رغكلا قالغ اذا 1
 لاق ردلعتسم هنسانعم كلبا هبلغ ناق هدحا نهو عفنرا اذاءالا یعط لاق ردا قمل وا نیقشاط بولاغوجن

 هلبعف كناط ( افط إل تحاص اذا ةرقبلا تیغط لاق رد هنسانخم روو یس ريغص و غیا ر اذا مدلا هب : یعط /

 ندهنسفره هدننزو هرم ( ةيغطلا ) هنسانعم توص روند هسس هلیعص كناط (اغطلا و ردیلع كنزوکا ناب |

 (ضیغاطلا# روند هايف نچلاب و روند هن رب برص كعاطو هم ةد یا هنم ةبغط لاق روند هرادقمو هذش ۱

 روند هصقت نال وا ریکتم بول وا قجا و رابجیا ةيغاط وه لاق ردن وجا هغلابم ءاه روند ه هک دضو را

 رالارق م ورهدفلس و ةقعاصلاىا ةيغاطلا تلزن لاق رونل وا یالطا ةب هقعااص وریکس قجایا هیغاطلج رلاه | 1

 EE + ویرمشب (یوغطلا )یوا ولا# یشانندنرانایغط تکی ها رونلوا قالطا |

 .دتغل هد هب اب زد انش كفك دلبا رفا بودا ز وا یهزادناو دح جدو هلبعص كناط (ناوغطلا )لو ردهدننز و

 یانعم هلیرصق كفلا و ىح كناط «یوغطلال ینطب ىغط یتعع لوالا بابلا نمانآوفط و یوغط وغطباغط لاق |[
 هکءدنزو تولا 6 توضاطلا ) هاها وفطب دوم تبذک ال یلاعت هلوق هنمو روند هفلن وغزآ ردیعما ندروکذم ۱

 هناطیش و هنهاک نر و ربخ ندیغ ههگزو ردرغص یرلکدد یرعو تال دارم ردعقاو هدنیبم نآرق
 س

۱ 
۱ 



 هه ءاطل | لصف ]و

 e ANY زی

 رب ا اھا 200 اال ر ن 2 وا لم الو ضیحال یایهضو ءايهص ةًأرمالاقب هل وا یک ین |

 ۳ ءایهض ضرا لاق روند هر رو نالوا نمروت تابن الصا ءایهض و ردشمل وا فرہصت یشان ندنتاهاضم هککرا

 لاق ردهنسانعم قمل وا ءایهض نوناخ هدننز واصع (اهضلا# ردیعما كاا هشيم عونرب ی ک نالیغمو تبتالا

 ۰ نانل | وارک ذ ی رلکدید ءاب ,هض یه ود هل مسک ك نزم (ءاهضالا) ءایهضتناک اذا عبا لا بابلان هاهص ةأرلا تیهض ۱

 ۱ ۱ لاق روداو ىلا نوناح ءاهص و ءاهضاا ىف هلا یر ادا لحرلا یهضا. لاق ردهنسانعم قمرات وا هدقلجاآ | ۱

 | لا ردهنسانعم قلوا لک اشمو هیبش ه هنسنرب هدننزو ةاهابم ( ةاهاضملا ) دانه جووت اذا لجرلا یهضا |

 چا ءاطلا لصف زا كربشیا كيهض وهل لاق رد هتسانعم دننامو هییش هدننز و "یغ (یهضلا) هلک اشاذا ءاهاض

 كرا "یووطلا)لو ( یووطلا) دنسانعم هئچ رون د هفچلاهراقهدنن زو ةاصحو ةاعط 6: اًأطلا)# یواولا # |

 یءوط رادلابام لاق ردهنس انعم هسکو دحا هدننز و "ییهج ( "یوأطلا)ل و( "یواطلا# و هدننز و یعوط هلی

 ابط هنع هتیبط لوقت ردهنسانعم كلئا لیوح و فرص ندهنسنرپ یمدآرب هان ول كناب و یف كناط (یطلا

 7 هدف اذا هتیبط لوقت ردهنسانعم كلکد و هنوعد اذا هلا هتيبط لوقت ردهنسانعم كلا توعدو هتفرص اذا

 یرسک كناط (یطلا) هن وعد اذا هلا هتيبطا لوقت ردهنسانعم كما توعد یدو رک ور (ءابطالا)

 | 2د. « کم كن هم لزلروناج یحنرب و رانا ويح ی حاص رفاح و فاظ و فخ هلینوکس كناب و یعض و |

 یکیا لر هننا بولیریص نالوق ی * نیسبظلا مازا وا * لثلا هنم و رولک ءابطا یچج ردیس هناثم نوا

 ۱ ال وقف بوت ورا یر اود باب رو جراخندنعس وودح هقان یدلیاز واج هل یره

 برض هدکدلیا زوا یدح تنح و چ رهدابل وا بولوا + دتسم و لعشم هدامرب رولواش ها ز وا ین ا رهتا

 ۱ اذا عبا رلابابلان مایط ةقانلا تیبط لاق رد هنسانعم كف لس بوق راص ی df لزا وطهدنز واصع (ابطلا ررونل وا

 | (نیسبطلاوذل روند هناویحلو ار ا رعت زوار (ءاوبطلا ) و هدنن ز وهح رف( هبط ام بط ج زسا

 | بولیغاص هلتلوهس هر ونید هب هغ لوش هدنن زو غ (یبطلا ردسبتل ل عاش مان ورغنلبث و رد هنت هک لړم كناط

RE۱ هابطلاش رد هئس ایا ی !توعدهدنزووب > 6 وبطلا وی وا ول اد بب یا یطفلخلاش هلواررب  

 ان كلاتوعد یجدوبهدننز و لاعتفا کز رک دیشی او كر (ءابطالا) هاعداذاا وبط هوم هطد |

 ۰ و اخ اذا r طا 3 e ا قلو E هلا هسک رب و ه دا

 1 ۱۳ در ۱ كناط o ”ملااتملاقب ۱

 | | وصطء طب ءاسط لات رد هنسانعم قعای بیش وددننز ووجد (وصطلا 4 یواولا 8 هدننز وهفرغ رد هشا یدرفم

۱ 

 نم |
 | ضرالا ف بهذ اذا دیزاسط لا رفا اتما قلق هری و عجطضاإ اذا لجرلا اعط لا ردهنسانعم قمی
 Ty ۳ "هرطاخ یی " سس د لک یف هب بهذ یا هبلق هباعط لاق رول وا یدعتم هلیفر > ءاب هدانعمو و |

 بال نم او لر اس لاق ردهنسانعم قل وا دیعب وحط و یدلیا برطضم و لقن هباروا ندار وا ابويا

 لغ رد هنسانعم قمت هرزوا یزوب یمدآرب و كله اذا لج لا احط لا رد هنسانعم قلوا اله و دعبا ذا لوالا |

 اط و هنسانعم هطسلنم ضرا E ها ز ودیلکش ود هدننز واصع (اسطلا) ههج و ىلع اناا قلا اذا نالفاعط

 ۱ موج (یجاطلار ردندار وای واسط ماما هکر د ح راش # رددآهبر 2 ترد ن کل وا صم هلا دم و هلبارصق

 یش لا رونید 4 هنست شاي هن زو ریو عفترم یا حاط باص لاقب روند هبهننف كسکو و رد هنسانعم

2 لک الع اذا حاط شیج لاق روند هئیش نار دل وط ییەن ذره یشاب ناد رک و طسنم 2
 د 

 ۱ | ةوحطم و طم و حاط ةلظم لاق روند هناباس ناواب و كوي هرم هل راهم (نوعطلا و و (ةیعطلا و

 | یک قابق و زو رق هل وا طسبنم خم زا هلغمال و اف کون هاو رسلوش هدنتزو هندح ترس دی یا

 ۱ ءاع ام لاقت روند هنس هچراپد لپ هج رادقمربهدننزو هرع (فیعطلا) ضرالاهج و ىلع هان یا هیعطم لمس لا

 | دولب هج رادقمرب فدا لو دبی با دمت یاخ (نیطلا ) ۶ یثابلا 9۶ هنم ةعطقیا باح“ نم ةيحط

 روند هدولب كسکو  هدننز و ءاع (ءاخطلا) ةعطق یا بالا نم يخط ءاعسا ىف ام لاقت روند هنسهراب

 (لاقب)

 نا یدیشلب راعشا ندنسانعم باهذ و مسر هدنباب هزمه یو فل ؤم * دحایا یو "یواطو "یووطو

۱ ً 

 ۱ بوت از وا هرز واناب و طسا اذا هلا اعط لا رول وا مزال هنسانعم كلا د بونشسودو هطسلاذا ث ثلاثلا بابل انم

۱ 



 سگ AN و

 كن همک*نیغ و ىح لداض (وغضلا) # یواولا ۶ هلنیتصف روند یوعض هدنتبسن رد دآرهشرب هد ه داب هلنیتخف

 كلا تنایخ هدننو وا راق و یذخکسا اذا اوغض هيلا اغض لاق رد هنسانعم قلق ورف رسو عوضخ و للذت هلن وکس |
 | قىغا یس هلوقم یکلتو ناشواط و یذک هدنزو باغ ءافص و وغض و ناخ اذا سهاقلا اغعص لاق رد هنسانعم

 | یناویح یمهلوقم یدک هل رسک كنهزمه (ءاغضالا) حاصاذا ءافض و اوغض هوحن و رّونسلااغضلاه رد هتسانعم |

 لماک و فاو هنس ر هدننز و وفع (وفضلا) 3 یواولا be ءاغضلا ىلع هلچ اداهافصا لا رد هنسانعم قت ضاج

 ررل ضوحو ژنک اذا"یشلاافضلاش ردهنسانع«یلوا ناوارف و غبساذا اوفض بول افضلاَس ردهنسانعم قا وا

 ۱ تو لاق (E نالوا عساوو فاو (یفاضلا] هت التما نم ضاق اذا ضوطا اف لاق رد هنسانعم قل وا ۱

 یا هافض یف دعق لاق هلئلاصف ردم س هدش ناوفض ردهتسانعم تناح هدنزو اصع (افضلا ) عباس یا فاص ۱
5 . 8 ۰ ۱ 

] 
۱ 

 ةنهلبیا شیملانم ةوفض شوه لاقب روند هکل ید نالوا هرز وا هافروتعس و هدننزو هرم (ةوفضلا) هبناج یف
 | (یلضتلا) كلهاذا یناثلا بابلا نم ایلض لج رلا ىلض لاقت رد هنسانعمقل وا كلالههدننز ویر (یلضل )۴# ین ایل #

 : لالسلا مزل اذا نالف یلضت لا ردهنسانعم قالوا مدمه و نارق هرانا بودا رادتخا یتلالض لها هدنزو لعف

 | ایم هام لاقب ردهنسانعم كلیالظ هدننز ویمر (یعصلا) وج ینابلا 4 یدناللضت یصا هکر د ح راش مهراتخا و

 اصع (انضلا)و هدننز و ءافو (مانضل ال # یثایلا 9۴ رد ولقم ےض هک ابوک هکر د ح راش هل اذا یناثلا بابلا نم

۱ 

| 
1 

 انض تینض لا و ىاثلا بابلانم انضو ءانض ةأرملا تنض لا ردهنسانعم قلواقوچ یدال وا كنوتاخ هدننزو |

 | داز و عر اذا هبنصت ار لاق ردهنسانعم قمرا بونلتکر و ا یمهنسلر كمدار و اهدل و یک اذا عبارلانم |

 كس ر هدننز واصع(انضلا ر دل ویارشکو نض هل لاق رد هنسانعمدل وهل رسک و یه# ك داض (ونضلا زوج یواولا * ۱

 هسذل وا نظیدل و تفافا دنچ ره هکر د هنسانعمقل وا هتسخ ب و ارض وا هض مو درد نم مو هبنشم و د دشن وکر ب

 هژرب نظالک ا ماح اض مم ضم اذا عبارلا بابلانمانض لج لا ی ضلاقب هلو ا كاد رد هلاح یلع ب ودنا سکن هن

 رود هب هتسخنال وا هرز وا روک دم و هدننز و یرح هلا هففح یاب (یضلا)زو هد زو یرح (یملا) ر

 انا لاش ردهنسانعم یععاب یا نانلوا ید یبمدار ناب نا 7 ر (ءانضالا) نصو ییض وه لاق

 نیا (ییضوا) ااغ اذا هااص لاش رد هنسانعمكمکچ تیز وی ر هدننز و ةاهابم (ناناضلا# هلقثا اذا ضرلا

 هژسلچ وەك االازهاب ةقلخ هکر هدنز و یوه (یوضلا )و۴ ییابلا Ee ردیس ه نک ثدح مان ییضن دیعس هدننزو |

 یلج ندوج هک ردهنسانعم قلوا قشر و هربجت ۱
 0 اذا عبارلا بابلا نم یوض لح رایوض لاش رول وا ریبعت

 ییصاكنو رده" واض یین وم روند ةمدا زتیلچ و هرخ هاب دیدشت (یواضلا # الازه وا ةقلخ ریس لق و ریظع ۱
 ۰ 3 ی ۱

 دن هرسک ممه (اوشال) مسجا لیلا قيقد یا ةتواض ةيراجو یواش مالغ لقب یا لوعاف
 لاق ردهنسانعم قالت نوزو فیعض ی هباداب دارو "قد اذا لجرلا یوضا لاق ردهنسانعم قمل وا قیراوا

 كدآ رب و اب واض | واذاةأرملا ت وضا لاق رد هنسانعم قمر وغ وطدل و هر وج و هربخ نوتاخو هفعصا اذا ءا وضا

 قمت وط یهاوو كشوک بویطا مکح یشیارب و هأیا هصقن اذا هقح یوضا لاقب ردلمعتسم هندانعم كقلسكا ین

۱ 
| 

| 

۱ 
۱ 

| 
| ۱ 
۱ 

۱ 

 یزد روند هیرموب یرلکتا ریبعت روا ندا روهظ هدننلآ كنغشموب قالوق هدننزو ةاصح (ةاوضلا]]

 .ندزمتیج دل و زونه كنهقأ ناروغ وط هکروندهراهطویس هج رويس هدرخهدرخ لوش و رول وا كج وي ندعو |
 هدایرف و وغ (ناضوضلا لو هلیصف كنهددشمواو و لداض (:ّوضلا 2 + یواولا 4 رداروهظ هدنجرف هح قم

 یمو و یربا هدننزو طبالع (یضاوضلا ) مهنبلج یا مماض وض و موقلا ةءّوض تعم“ لوقت روند هب یتلفج و

 ۱ هیصاوض و روند ه هیهاد هدننزو هطبالع (فیضاوصلا) و هلی هی رغصم ( ةضدوضلا إل روند هب هنسش

 | دنعانلزنلوقتر ولک ءاهضایعج روند هنس هکر بوض هدننز و هوهق (ةوهضلا)## یواولا # روند ههودشمرسا |

 ءاوهض ةيراح لاق روند هرق شمام رولب بوقلاق یرلهم زونه هدننز و ءارج (ءاوهضلا زل ءاملا ةک رب یا ةوهضلا

 رونید هل واخ نال وا زا والماح و صاح الصا هل مصق وید م كفلا و یصق كلداض (ءایهضلا) 4 ینابلا 4 دهنت لیا

 ثاکرا هکروند هلال وا نمرولب یرلهم دوخای رونل وا ریبعت ریسق هکدیلوا لماح نکل بولوا ضناح لوق لغ
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 ۱ نر كجم ةاصضلا تاماذا هلظاص لاق رولوا وح هدقدل وا سعُ یسهکلوک كمدآ ارز ردهانک
 )سلا اهنع بیغتداکتال یا ةاهطمضرالاش رول وا كلشن وک امن اد هکر وند هر نانل واریبعت جاغوچ و

 1 ةّلل لاق رولوا فحو ه هصک ناباتو نشور رک لرزه (ةیحضالا) و (ةنابص الا و هدنزو ءارج
 اص و ردطلغ یره ةا هدا روب *یضمیا نایهضا موب لاق و ةئيضم یی ةبصضا و ةنایصا و ءاي
 سرف و بهشا یا یحجضا ناصح لاق روند یصضا هدنزکذم رونل وا قالطا هنآ ریق یرومدو رددآ كغارسقرب

 ها أ حالا هل وفا یکشموکب وی لیقالصا هدنراقاق هکر وند هن وتاخ لوش ءایصخ و ءابهش یا ءایهط

 قالطا 4 هلف ینوکو شرف هشنوک (ةنابح خلا ةلقلا )رد دآ یغارمسق ماع نم ورعو اهتناع رعش تب ال تناک اذا

 ردن رسا قلموقرب و هردرب (یعاضلا) ردیس هبت لا كغاطدا رم ند هلق سعال ةزراب ىا ةنايح” ةلق لاق رونل وا
 وصخ هدد مانحالطا ن دصحا هد هن دمو ردیدآ عضومرپ هدنل و هکم ندن ومرضح هدننز ونابس ( ناحل او

 نداماعطیف وقلشوف E (نایهدلا) ردعضومرپ هدنع هدننز و ی 4 ("یعضلا)ز ردیدآ كن هلق رب

 (یسطضلا)و(یصضتسلا) و( یعضتلا ) ىحضلا فلک آب ناکاذا نايه لجر لقب رد هاب یتومر ون دهمدآ

 دلش هناوخا هلن رسک كنهزمش ( ناال روند همدآ نالوا لخاد هنتف و یلنشوف هل زا هين لعاف میس

 36 ینایلاو# ةيهادیا ةیخاض هتاصا لاق رد هنتسانعم هیهاد هلا هع یاخ (ةیخاضلا) 4 ینابلا## رددآ تابنر
 6 یداوضلا بضغ اذا عبارلا تابلانم یدض هيلع یدض لاق ردهنسانعم قلراط هدننز و اصع (یدضلا)

 لاغشا بود وآ یمدآرب نامه توبل وا قبقح هدرمالا سفن هکرون دهرازوس چوآ دوخا روند هرازوس جو دب

 ام وا حا مالکلا یا یداوضلاب یتا لاق ردهبداض یدرفم ردنرابع ندرازوس نانلیوس قباطم هجازم نوچ ا

 یدضا لاق ردهنسانعم قمردل وط ردق هحصشاط ییاقرب هل رسک كنهزمش (ءادضالا) لعف هل ققحال و هب للعت
 | هاداض لاقب رد هنمانعم هداضم كما تالنعد بول وا دض همدآرب هدننزو ةاهابم (ةاداضمل اإل هعرتاف ء الماذا ءانالا

 ۱ | یاس # ردیدآ كغاط یکیا ہلاک (ناودض# ٩۶ یواولا # دض یا یدض بحاص) ها لاهو هداض یا

 | هدننزو هاه (ةءارضلا)لو هدننز و یر (یرضلا رز وهدنز و هوادع (ةوا رضا و هدنز و اصع (یرضلا)

 ۱ ءوآ یعسق یزان و هب مت اذا عبا رلا بابلانم ةءارض و ایرض و ةوارمض و یرض هب یرمض لاق ردهنسانعم قغادد

 (ذیرمضتلا ) هد عت اذا متا و مسکلاب ءارنض و یرضدیصلاب بلکلا یرض لا ردهنسانعم قيل واب بول هرکوا

 ةيرضت و هدّوعو هب هجهلا اذا هبهارض لا ردهنسانعم قمردنادد توردشل آ 4 هنسفرب یمدآرب هدننزو هلعفت

 كنهزمش (ءارمضالا) اهرطف لنفاذا ةرارغلا یرمط لاق ردنرابع ندککو یتراطقاو بناوج كرارخ ةرارغلا

 | یرض یثآ یرکذو هارض ینعع ههارضا لاق رد هنسانعم قمردنادد بوردشلآ ه هنسنر یدو هلرسک
 نایمروطیناق هدننزو یتغ ( یرمضلا) یرمضلا برش اذا لجرلا یرضا لا رد هنسانعم كما ذیبن یراکدید

 | ولردرپ ورود هنکیا یزات شم رکو ا بویلوابهوآ و همدعطقن داکیالیا یرض قرع لاق روند هرمط نایمروط
 | بوک هنرزوا كنشع ردس ینیوص هدعب بودلصا ینراقروقشمرارص و شمرازق كنامرخ هکردیعما ذیب
 مطقنال ندر هدننزو ولع (ورضلا) راردنا لا عسا توراقبج هر کصتدکدلیا اشاو ظفح تدمر هدربرب

 ( ورمضلا ) عطف داکیال یتعی مدلاهنم ادب اذا | ورضو رضب قرعلا ارض لاق ردهنیسانعم كلثا روهظ ناق

  ماکک رصشو دیصلاب اض یاورض ورج لاقت روند هننکینا یزات شعادد بویلواب ءوآ دو هللرسک لداض
 ۱ روح یراکدد نابل یصح هکر دیاع ریش روم ره یدلیا طلع هللا رفت هلرغص كنآ یرهوح ردیعسا

 | لاعتمقاب ذوعن و ردتفلهد هل لداض هدنوب رونلواریبعت كنلتچ هکر ون د هنشم كنجاغآ قلزقاس و ردیفص كنآ
 ءوآ و رونید هرهط نابم روط یناق (یراضلا) هنم مع یا م اذا نم ورض ه لاق روند هنغشالب ماذج ضرم

 كغاب نان وق هلکیکسا قره وقغاب ورندندم یلیخ هنجما هکروند همولوط لوشو روند ه یزات شادد بوبل واب

 هدننز و یر (یرم ۱ ) همعط دوج و هيف قتعب ناکاذا نعاب راض ءاقس لاق هلوا رولوا لزوکو شوخ یداد
 یش هنا لاه روند هکفلریک هدننز و ءافو (ءارضلا )ل لاس اذا ایرمض "یثلا یرض لا ردهنسانعم كلا نالیس

 رادقم ر هدن اکر وند ه هوا ز ودلوشلوق ىلع ر وند هنغل ور وق جاغآ يص و قلتجنال وا هده ردو ءافت الاب یاءارضلا

 ۱ ردیدآ ه رق ر هدننی هکم هاه رطب هدننز وهمنغ (هن رض هل وا ر اردنا اونا راروناحیحنرب هدارواو بول وا قلجاغآ

 (وعضلا) #یواولا# ردقل وا هلا هتم یاظ نال وا با وصیدلیا طلغ هلکلعارکذ هدا رو یره وج (ءارب رضالا)
 es رتا وأبتخااذا ا وعض لج رلااعضلاق رد هنسانعم قفلقاص بونل یک هلی :وکس تن هم نوع و یه داص
 ف ا ا سس



 و ۸۵۵ زی

 دامر روند هلوک (ییاضلا) هنسانعم هلم یخ روند هکټا شعثب هدلوک ردل وعفم ےسا که لع كم (قابضلا)
 رد كاتم قمردلاق یرفو و ا اذا هایضا لاق تم هااتفآ هل رسک كنم نه r اف

 باب رفظ 4 :هنسر و یوضا ادا مالغلا ی ضا لاق ردوا هوجو و هعف راذا ی یبضا لاق

 ندنر راحت هدرفس و 4 رفظبل یرشا اذا ا ضا لا ردهنسانعم قل وا فرشع و هلا وح ا

 څر نم اوج راعف مهفلخا اذ ۱ رفقسلا 2 یبضا ۱ لاق رد هنسانعم قلوا مورخ و ئاخ ندهدیاف و 7 نالوا لوما

 رد هنسانعمراېن ماش هد هیشع (فیهضلا و هلینوکس# راحو صف اداض (ةوصلا و( وحلا )و ىواولا #
 ب وقلاق ندقفا زونه كن رتونل و اریبعت قلسوف چک هکیدنلوا قالطا هتفول وا هلبس هقالع تیفرظ و لولح هدع)

 هکه لب رصق كفلاو نع *] دارص رول وا قالطا چ هرکصت دنآ ردیماکنه قایشا ةرلص هکر دتق و یغیدلیاب ہیک

 ندتف و تدرق ه رامفصت دادم كفلا و یصف هل داص رول وأ قالطا ءهص هرکضتدنا و رول وا ریبعت قلْسوق اف

 یک او ثنّوم رد هلب دم كفلا ویعص ءاداض هکی ظفل یهو روثل وا ریبعت قلش وق هحوق هدزجالطصا رد رابع

 هتمح لوقتو دتفو ی۶ راپلا عاشرا قا ةضكو وهم واو هتمح لوقت زرساه روند یھ هدن رغصم و رول وا

 روک ذم هجو لصالاق راد و هکرب د حراش» رامنلا یفاصتا ترک اذا ء,هط دَّیح لوقت و وصلا قب وف یا ینه#

 یهو رد دو ندنسانعم روهظ و زور راد دنل وا لامعتسا هدنراتف و ه دعل بول وا یا هل راهم عافترا هرز وا

 یییماکا رایدلوا تهاذ هنسلوا لمس ییکدرفم هدعب تولوا عج ندنظفل هوص لصالاین راضعب كانلخهل

 لاخدا ءاه هدنرفصم سد ریدد رد رک ذم هلغل وا بهاذ هنسل وا درفم لصا نع راثتءب و رایدید ردك

 هدنرفصم هنن ندنرذح ساسللا هنرغصم كنءوهض دوخاب ارظن هنلامعتسا رانلوا بهاذ هنكلشؤمو رايدلا
 هدنا رکاو رارونل وا لامهگمسا هرز وا تفرظ نیمه یرلهدام یه و هر و هوصه وبشا و رای دنا لاخدا ءاه |

 نیعم ريغ رک او روند یهو ةوهص هل الثم زه وا لادا نون هسرولوا دارم یسهوه كمو تی

 كتا لوقت رونلوا لاہعتسا یجدهدنعف وم د هوهو ۷ یهتار رولوافصنم هس رولوا دارم ىو هل راج | ۱

 رول وا قالطا هشنوک هل مصق كفلا و یم ها دارص یو ردیتاور یرناو کز ,د ح راش * ی ے یا ءوهم |

 و ناب یا ی هد همالکلام لاق ردلهعتسم هنسانعم ناب و حوصوو سا نیا نی ملا ت تعفت را لاش |

 كلنا راهظا و یحطلا ف راص ادا لحرا یا لاق رد هن سانعم قمر را و هدف و قلْسوف هار كوا

 اذک لعش صا لاق رد هن انعم كلشلا شا هدننف و قاشوقو ه رهظا اذا "یشاا ا لاق ردهنسانعم

 لاق ردهنسانعم كڳ هدننقو قلشوق هلع ر ۲ همدآر هدننز و ةاهابم (ناحاضلا) یهلای هلعاف راص یا

 لکا اذا لحرلا ی ےھت لاق رد هنسانعم كما ماعط قلشوف هدنز و ل ) یصدتلا» یههلاین هاا ادا هایت

 حوصلا ف ۵2 عطا اذا هنأ لوقت رد هتسانعم كم رد ماعط قلشوق همدآر هدنز و هلعفت (ةیضتلا ی ےطلا یف |

 ناوبح یفو قلشوفو یحصطلا یف اید اذا ةاشلاب ا لوقت ردهنسانعم نمک نایرق فو قلشوف و |

 زا كنابو یرسک و یعط كنهزمه (ةصأالا) یهلاین شعر اذا منا تیحصض لوقت ردهنسانعم قمرات وا ۱

 كن هه و جاضاییج - كن حا روند هنوبف نانلوا مد یتفو قلشوق هدننز و هنغ (نیهملا» و هلددشت |

 یارب نابرق یکی طرا رز رصضا یعج رد هنسانعم هیصط أجد و هدننز و ةاط را (ناهضالا) رواکا باھ یعجج |

 هل هیس وت هدعب هکر دح راش + رار د| نیبارق حذ هدننفو قلشوق یژک ا اریز ردینبم هانعمو قالطا یصا موب نوک
 یتقو قلشوق (ذیحاضلا) رد هل وعفا یئزو كنەيحط او رونلوا قالطا هنانلوا مد هدنفاطم تقو روک ذم موب ۱

 هرهاظ و هزراب هیحاض و یدنلوا رک ذ هدنسهدام نطب هرصبلا ةيحاض و رونلوا قالطا هب هیشام نیما وص

 قالطا یاوض هن رار نالکهشثوک یکیرازوماو یراکر رگ ك اىناك ردن دانم مورو يج رد هنسانعم |

 درام ندضوح جاو شولبا یاوشر نیکنااو ننک نس ملل هم زربام یا دیحاوض تکش لاقت رونلوا | ۱

 یجاوض و ردنرابع ندندالب نالوا زراب و رهاظ بويل وا هدنرلعتل وف و هدنس ورا كمور ملقا م ورلا یاوش |

 هدننزو وعص (وصضلا) ةینالع یا ةيحاض هلعف لاقب رد هنسانعم هراکشآ هیحاضو رونلوا قالطا هکالفاو تاوعم 0
 اوهص وه لج رلا اصط لا ردهنسانعمقمتیچ هشنوک هدنزو غ (ٌیهصلا)و هدننز و ولع ( وحلا و |

 ر ونقوط شن وکو قغقوط شن وک 4 هنسنرب هدننزو یتعیصطو هدننز و وعصوصضو سهشلازرباذا ایج و ا وح و |

 ولع وصصو شعلا هتاصا اذا با رلا و ثلاثلا تابلا نم ایه و اوج یصضو ؛یثلا اه لاق ردهنسانعم قلوا "

 ندنوم لظلا رو رهظ و ادب اذا اوه2 قیرطلا اه لاق ردهنسانعم قمل وا هراکشاو والب هنس رب هدننز و
a ۳۳۳  ⁄İ۱ÃZZ .۽" -.۱-.--- ۰-۰-۰ 

 اطم



 ج دملا اضل | لصف و

e ور 

 ۱ 8 یکیا دعا و ES لوق للع ر را مد هلص ها دارص و وند فا كن رلن ار هداب زا 2 یا

 هل هکر طاب بارعا قرف روند ناونص یجدهدنعج هکر ید حراش » هلیئالث تاکرح هلداص روند ناینص و ناونص ۱
 | ندزوکرب یب وص كنسیکیا لوفیلع هل وانیقب كب هنر رب هکر وند هو وق یکیالوش ناونص و *یهتنا رول وا ق هح فا
 اروند ةندآ خوادم هتمدخ (یتاص)ا) دحا و نیعنم ناعبل وا نا روا یا ناونص ناسکر لاش هلوا ردا عا

 ۱ (ییصتلا هنسانعم دامر روند هلوکر دراج هلبامصق و هدننز و ءاسک (ءانصلا]) هتمدطن مزالمیا هبناص وه لاق

 هج هلس سات وروت وا هن دەرت هدقاجوا ندهرشو صرح لاک هدننز ومارک | (ءانصالا و هدننز ولعفت

 [ ی وشیو سبکی اهسک ردقلادنع د اذا ییصاو لج زا ییصت لاق ردهنسانعم كفل لوک ةلرمدا نایرپ و بابک |
 ۱ دوروو ليم هسک اک | ندنفیدلوا یجان هکروند ه همنا كج وک لوش هدننز و "یم ( ییصلا) ءانسلا هبیصپ یتح
 هذخ|لاق ردهنسانعم به ویرتوک هدننزو ه اتک (ةیانصلا) دحاهدر الریغص یسح یا ییص ضرالاب لا هیطا

 | هدرالو و روند هنتعاج روناحیحنرب هلددشت ل وا وو یم كداص (ةّوصلا) # یواولا # هعیمک یا هتانصب
 | ةمالع نوکی رج یا ةو ص قیرطلاب لاق روند ه هناشن ندشاط نانلوا بصن و عضو نوجما ناشن و تمالع

 | ظبلغ و هتوص یا یدصلا ةّوص تعم" لوقترونید هنسس شوقی و رون دهر ییدساقشزاق لراکز ور و قیرطلاب
 | هدننزویده (یوصلا تاذ) رولکءا وصایعمبا عج وهدننز ویده ر ولکی وص یراعج روندهریابنال وا عفت رمو
 ۱ هدننز ویده (یوصلا ) غرافیا وص *یشلاش رون ده هنس یلاخوشو هلق داص ( وصلا) رددآعضومرپ

 | وا و (یواصلا) + ینابلا × هنا رطبیاهاوصب هذخالاق رون دهنقن وروبات و بآ و هنکل هزات ورت كنهنسفرب

 | لاق ردهنسانعم قعروف هدننزو "تع ("یوصلا سباب یا واص “یش لاق روند ه هنس یروق هللرسک
 ۱ قراوص نفع یوص الا تبوص لاق رد هنسانعم "یوص هدنزو اصع (اوصلا تساذا ان وص لكلا توص |

 | شروق هدنژ و دنع ( ةي وسلا ) و (ةبواصلا یوف ادا لحرلا یوص لا ردهنسانعم قل وا ناو و "یوفو

 | لاق رد هنسانعم قعروف هدرلن و هدننز و هدأت (ةب وصتلاو هل رسک كەز (ءاوصالا) اوست هنحاما امرخ

 | تبادل هاب وا بویغاص یندوسوید نوسنلواط بوروعم ناوبح ه وصت و تسد اذا توصو للا توص

 ا | ندکلثا سبح بویلغاب و ندلامعتسا نوجما قفل و ولم اوقو ولقو هدنصوصخ قعشآ + یشیدروغون تلذک |

 دقعبملو هيلع لمك اذا لصقلا یوص لا اذكو نع اهل ۸ اذا ةقانلا یّوص لا ردهنسانعم كلتا فاعم

 ۱ E ار (ةوهصلا# # یواولا # بارضللیوفاو طشا نوکیل لبح هبف

 _  لاشرول وا یسهقرامامت هکر وند هن رب قجهروت وا كسراف ۰ ۵ بوک هن رزوا ران [یرادانق كنيثلکت
 | هتناب ورک كنکروا هودوهنم سرافلا دعقموا سرفلا ةارس یتبحان نم لهساام یهو سرفلا ةوهص ىلع یوتسا

 | نالواهدنت- وا كنهبن و هرس لداص رولکءاهص و هلناصف ار یعج رونلوا بوکر هاروا هکروند ۱
 ۱ نالواهدرغاط وراردبااوباودصق هاروارءودنالوا هارکهکر وند هرب قلا یلقاروت وا لوشوروند هجر وه هلق
 | (ءاهصالا) هللرسک ك داص رولکءاهص یعچ رولبکر ا یراوص روب هدنآ هکر وند هت ل م ناک و رام

 | ر52 ققروتوا وشر هشنوک بویلغاب هلغای یفاص یتجوچ هتسخ یس اط بارعا هل رمسک كنءهزمه
 | رد هنسانعم قع ضا یسهوهص كناو هبلص) ض منم نسا هعض وو نعسلاب هنهد اذا” یصلا یهصا لقب

 ۱ ES كع هنسهوهص كنه ودان و هدننزو ةاهابم (یاهاصلا# هوهص یکتشا اذا سرف

 2 هلناع قلایوج لام كما ر و یی : یهصلا) هتوهص بکر اذا ریعلاوا سرفلا اهاص لاقب 1
 ۱ | لج را یهصلاقب ردهنسانعم قفل وصیسهراب بولهراب مدآرب وهلام زك اذا ثلاثلا بابلانم ابهص لجرلا یهص

 ۱ یهص ییععاهص لجررایهص لاق ردهنسانعم قفل وصهراب جدو هدنن ز واصع (اهصلا) یدنف حرج هاصااذا

 ۱ | ردعضومر هدنرایدم ورلوق ع ردیدآ عضو مر هداروا دوخاب ردیعا سدقلاتب هدننز ونوذرن (نوب وا

 / ۱ نویهص"هزا ورد وردموسمهلعض وم نال وا یفدممالسلا هیلعد واد ترضح هدنن ار سدقم تد هدایفا رفجبتک

 ۱ et ملا داضلا لصف روح ردیعما یسرف كنهسک مانبلوتن رگ هدننزو "یم ( یهص) ردلباقم هتم لوا

 | لح زا یأض لاق ردهنسانعم قلوا هروج وهربخ د وج وهل وکس كنهزمه و یصف لداض (یأضلا) ۶# ینابلا چ

 ۱ | بول اچ كشف آی هنسنرب هلن وکس كناب و ی داض (وبضلا) # یواولا × مج قداذا ثلاثلا بابلانم ابأض
۳ 

 ۱ |ًاجاذاهيلا 2 سس هن وشو هنریغاذا اوبض ویضت رانلا هتبض لاق ردهنسانعم كمردن وک



 مگ ۸۵۷ زی

 لوف ی عرون د هنطس و كن مص كناسنا هدنن زواصع (( الصلا ) + یواولا # هلبسسک كمال و یر وی ها داص |

 رول و اریبعت قحاب هکروندهرب نال وا رده یغاشا ندنراقلب وا كناب راح دوخایروند هنن رهظ طس و كنعسا راچ

 هنن ر ره ندنرافرط لوص وغاص كفيرب وق دوخاب ردقج هل وایرب نوتسوف هکروند هنغلا را یغیربوق هل رد دوخاب
 هل رعف لداص (ولصلا) رواک ءالصا و هلاک رولک تاولص یعج رد هشت هکروند ناولص هنفرط یکیا روند

 اولص هتولص لوقت ردهنسانعم قفقوطای قمر وا هنرونم عضوم یراکدد الص كنم اب راچ د وخاب كمدآرب
 یعضوم یکیدد الص هلغمشلعی یس روغوط كغارمسق هلل رسک كنهزمه (ءالصالا) هالص تبصا اذا
 ءالصا هدننز و اصع (الصل از اهجاتت برقل اهالص تخّرسا اذا سرفلا تلصا لاق ردهنسانعم قفلیقاص

 ردهنسانعم ءاعد هدننزو ةاکز (تالصلا) تلصا یتعع عیار بابلانم الص سرفلا تیلص لاَه ردهنسانعم

 هدنعف وم لیعفت ردصم ردعما و و ردتفیقح هدنسانعم ءاعد هر وکه ناي كحراش * ردهن رلانعم رافغتسا و تجرو

 دسرول وا دنسم 4 الاعتقح هکردیم وز زاحمهدن رلانعم رافغتسا و تجرو امد اذا ةولص "لص لاهرونل وا لامتسا
 فرطو یهتنا ردبهاذهکآرتشا هلغل وا یعفاشفل وم +رول واهدا را یمانعمرافغتس!هسرول وادنسم 4 هکئالم و تجر

 نالوا لقشم یدوصم و عوکر ور ول وا دارم یسانعم لوس رلا یلعءانثلا نسح هسرول وا رداص هدنتحلوس ر ندیهلا

 عض وم ردعما ید هدن و و یدنل وا ریست نوچیدل وا لّوسم یامد رونلواریبعت زاغ هکر وند هب هص وص تدابع

 هیلصت هدنعفوم "ینلا ىلع ةولص هكر د حراش » ةيلصت یبص لاقالو ةولص یلص لاق رونلوا عضو هردصم

 هدنسانعم زامن ةالص ةکیدد یحاص برفمو ردلکد لمعتسم نوجروذح ساشلا هدنسانعم زامن ردلمعتسم ق

 ردها روصت یکیدلیا ك قرار وام اح دوج وع وکر یللصم روند هن ناب تن هکر دن دن-هدام الص ردتققح ۱

 | رول وا نراس دلتا قم یا شات رد تقوا هیت هوا زف کیا یراکدید ىلصم ضعبلادنعو |
 | گرند وام ندهیلصت هروک هتنای كيغارو * ردینبم هنغیدل وا ةالص ءازجا ۰ لات هد سا هاعد و

 بتک ر دا رات قرح هلازا هلبا زامن ندنسفن یدنک یصم هکاب وک ردهنسانعم راتدقوت *هلازا ردن وجما هلا زا ی

 هدعب و بف كنمال و ردغلنا عابشا فاشک هدر " هروس اص وصخ ردح ورشم ید هدیدع هوجو هدریسافت |

 كنا نالک هد ورانا الا یسیر كن رلت 1 یشوف هدنز و هلعفت (یلصالا ل ردح ورشم هدنح ورش هیفاش یم” زول

 الت اذا ةيلصت سرفلا ىلص لاق ا یراکدىد الص كنآ کاو 17 یاب کریدتشانعم ی روت ۱

 قره ووق بوناق هنک وا یراکشا یشید كشا رفیآ و رونل وا قالطا یبصم أ یشوق نالک یھکیا س قباسا |

 یبکو قیر طلا اهمق و هدارو قیرطلا اه و اهدرط اذا هنا راجل ا یلص لاق ردهنسانعم ققوص هلو |

 هدکنو رونلواریبعت هر واه هکرونید هن رل هسینک دوم و روند هزامن کرمچ نزد ةالص (تاولصاا) رده |

 هلع كمال وی هلداص ردیناربع هک دنا اتو لرص یبصاكنو ردت روزای لتدایه تابع عض وم ردت اض یو ر |

 فدارتم دوخا بّرعم ندنآ ةالص هلتهج و ردکعد زامن عضوم رد ها هثلمیا هکیدا اولص لصا هکر د حراش |

 بثوو تلفت اذا انایص یصب لج رلایص لا ردهنسانعمقات آب و ارج اخف (نایعصلا) 4۴ ینابلا ٭ رول وا |

 لج را یعص لا ردهنسانعم تک هاتعربو ردطلغ ردها هدحوم یاب و فاق هکیرههس بلقت هداروب
 ندردام ندا ا یکن السرا هلا روهت هرزوا نعشد هکروند همدآ هلرلا قداص نابمص و عرسا اذآ

 ردهنسانعم كلا قوس و لج یعدآرب 4 هنسنر و ةل خا قداصلایا نایمص لجر لاق رد ردصلاب فصور ۱

 را يص لاق رد هنسانعم كقکه لتع رس ی د و هل سسک كنه زمه (ءاعصالا) هیلع تاج ام یا هلع كاع لوک
 هلتتفءام راذا دیص) |یعصال لا ردهنسانعم .E یغیدلوا نامه قرهبغادلغ بور وا و عرمااذا

 هما ىلع سرفلا یم ا لاق ا هم كق یا ا یدنک ك ر دیلسا بوبهرواق ینکز د یھ“ 5 او هناکم |

 لاق ردهنسانعمكلوا هدر یغیدلوا نامه بولیر وادیص هلن وکسكيم و یصفلداص (یععلا) یضموضعاذا ق

 هب لحاذا ان الف مالا یمص لاق ردهنسانعم قلوا ضراع هدام ر همدآرب و هناکم تام اذا ایمص یعصب دیصلا یعص

 كنو وی هل داص((ونصل )۷ یواول ۶ بصذا اذا هيلع یعصن | لاق رد هنسانعم كلک ودهدننز و لاعفن ا(ءاص) 2۱ ق

 هدنغلا را غاط یکیا لوق یلع هنسانعم سیخدوع روند هرلجاغا قلتچ نالوا هدنفلارا غاط یکیا هلی وکس
 یک و مو وع هلنیتعص ر واک ونص یعج روند ها يق نال واهدنغلا را غاطیکیا دوخاب روند ه وص هجزآنال وا یراح

 ردیدآ كند وقیکسارپ هد درون هیلعل ون و روند 4 ویق زلسا لطعم شمال روا یراود هل رسک كداص (ونصلا و

 هننایا هونص وه لاق روند هنلغ وا كمدار و قیفشلا هوخایا هونص وه لاق روند هنشادنرقزوا كمدآرب و

 (۱۰۸) * ثل +

 لادم



 | لاق ردهنسانعم كلا رابتخاو ذخا یتسهدب زکو صلاخ كن هنسنرب (ءافصتمالا) ردکو منغ الب درابیا ناوفص و
 | ایفص هدع اذا هافصتسا لاق ردهنسانعم كلا دع صلاخ و هریک اب ی هنسنر و هراتخا و هوفص ذخا اذا هافصتسا

 | هدننزو لاعتفا (ءافطصالا) هلک ذخا اذا هلام یصتسا لاق ردلمتسم هنسانعم كللا ذخا ینلام هلج كمدآر و
 هوفص ذخا اذا هافطصا لا ردهنسانعم كلا رابتخاو ذخا یتسه یک اب و هدب زک كن هنن رب جد وب

 هقدص اذا هافاص لاق ردهنس انعم كلیا قلتس ود صلاح هلا هسک رب هدننزو ةاهابم (ةافاصلا# هراتخا و |

 قوا یلاخ ند هنسن رب و هافاص ییعع هافصا لاق رد هنسانعم ة افاصم هل رسک كن هزم (یافصالا) ءاخالا

 یتسهبلص ٌهفطن كلجر هلتعماح ت زك ناوسنو الخ اذا بدالاو لالا نم صا لاق ردلمتسم هنیسانعم

 كلا رامتخا دص وصخ رب یمدآ رب و هبلص ءام ءاسنلا تدفنا اذا لجرلا نصا لاقب ردلمعتس هنسانعم كمروتب

 | قلوا نمهیلب وس رعش بول وا مات یسهحرف توق عاشو 4 هرثآ اذا اذکپ انالف صا لاق ردهنس انعم

 | ردلصتسم هنسانعم كلسک ندهطروع قواطو ارعش لس مل راص اذا عاشلا نصا لاقب ردلمعتسم هنسانعم
 هیفصوه لاق روند هتسود یناصو صلاخ هدنزو "ییغ «صلا) اهضب عطقنا اذا ةجاحدلا تفصا لاق

 روند هلام یکیدلبا صیصخ و رابتخا نویعس# یرنک هیمقلا لبق ندنتهنغ لام لرکسعمس و یناصلا هبیبح یا
 رود هنس هدب زک و صلاخ كئيش رهو نیسفا لف هسفنل هنم راتخا ام وه و منغملا نم هيفص سسرلا ذخا لاق

 | ةیفص ةل و ص لخت لا روند هنجاغا امرخ قوچ یسهویمو رولک ابافص یعج روند ه هفا قوچیدوسو ا
 هنسذ الصا هدننز و ةاصح (ةافصلا) ردندناقت نصملا ن دمع ردنداعما هدنن زو مظعم (نصملا) لجل ارشکلا یا

 یا عج و هدننز واصح رولک افص و هلناصف رواکتاوفصیعج روند دشاط زود نیلا و یربانال وا زا تابا

 هدننز و ءارج (ءاوفصلا) هل رسک لداص رولک صو هل رسک كن اف و یم كداص رواک صو رواک ءافصا

 | ردزتاح هلناصف و زساه رولک ن اوفص یعج روند هشاط مای یر ازودیزو هد رانو هلبصف لداص((ثنا وفصلا )و

 ۱ كجوپ رب هدت رص كنآ ردریغصلبجرب لصتم هنلبج سیبقوبا هکردندهمرکم کم عاشم هدننز و اصع (افصلا)
 | لوقت روند + یکزوس هدننزو ةاصس (نافصلا) رددآ كره رب هدنارت نن رع و مدیشلنا رارقتساو انب هناخ

 | نا وفص ا و روند هلن وک ادتا درب مایا هدننزو هی ( هیفص) قووارابیا ةافصلاب باشلا تیفص |
 | (یوفص)ردیدآعضومربهدننزوهمام(هافص) رد دا كيو صرب هیفص ون وچغیدل وا زابآ اوه هد ران وک ل وارار د ۱

 ۱ مزالمهرز واقمالربآندهنسنرب هل وکس كف اکو یحصفلداص (وکصلا )#4 ی وا ول او ردیدآعضومرپ هدننز ویزج

 ۱ هل وکس كمال و یصف ؛لداص (یلصلا # ايلا ۶ همزلاذاا وکص هوکصب هاکصلاقب ردهنسانعمقل وا قصالم و

 | هلصر ملا لص لا ردهنسانعم قعآ هشتآ نوجما قارحا ییهنسن رب لوقیلع ردهنسانعم كلتا نایرب یتا

 هد لص لاق ردهنسانعم قفصا هدشتآ ی هنسنرب و قا رحالل رانلایف هاقلا اذا "یفلایلص لاَس وا هاوش اذا ایلص

 هلناح وا ءاراد اذا انالف یلص لاقت ردهنسانعم كلتا هعدخ و دنف و كلر دوخایكلیا ارادمهمدآرب و امض ادا رانلاب
 اف ها وا و اهایا هلخدا اذا ر الا ءالص لاق رد هتسانعم كمزدتا ثکم هدنا بوقوص هشتآ یهنسنرب و هعدخ و |
 رانا ىف ءاقلا اذا هاللصا لاق ردهنسانعم كلبا اقلا هشنآ نوجما ققای ییهنسن رب هل رسک ك نەزم (ءالصالا)

 اهایا هلخدا اذا رانلا هالصا لاق ردهنسانعم كمردتا ثکم هدنآ بودا لاخدا هشنآ ییهنسن رو قارحالل

 هالص لاق ردهنسانعم كالا اقلا هشنآ نوجا قاي ی هنسن ر جد و هدننزو هلعفت (تیلصتلا) امف هاولاو

 هاصع یلص لاق ردهنسانعم قق ضغوط بودشمو هاشنآ ییهنسذ یسهلوقم كنکدو قارحالل رانلا یف هاقلا اذا

 | هل طق كفلاو یرسک و یصگلداص (الصلا )و هلندت رسک (یلصلا) و هدنز و تع( "یلصل ال هح ول اذا رانلایبع

 الص و الص و ایلص و ایلص رانلا یلص لاق رد هن انعم قل وا شکتجز و هدرزآ بون وک ن دن رح تدش كشت آ
 | كنکد و ىلص یتعع رانلا یصت لاقت رد هنسانعم یلص هدننزو لعفت (یلصتلا]) اه رح یساق اذا عبارلا بابلا نم

 ءاسک (ءالصلا) هحول اذا رانلا ىلع هاصع یصت لاق ردهنسانعم ققل ضغوط بودشمو هلشنآ یس هلوقم

 روند هشتآ لوق ىلع هنسانعم دوق و روند هنغرتوط شنا و ءاوشلا یا ءالصلا انمطا لوقت روند هنایر هدننز و
 | قفصبا هدشنآ هدنن زو لاعتفا (ءالط-الا) روند هشنآ دوخای هغرتوط ید وب ات یو

 روند هرب نالوا قوچ تابن ییدد نایلص هلیعق كيم (عالصل) یفدتسا اذا رانلب یلطصا لاقب ند هتسانعم
 لجررب و روند ه همج ردتفل ج د هن الص هلا هزم و هدننز و هاه (ةیالصلا]) یدنل وا رکذ هدنس اپ مال نایلص و

 | رواک یلص و ۍلص یعج رارزا بیط هدنرز وا هکر وند هشاط یرلکدتنا ربعت قامو كنسهتمد كلراراطع و رددآ

۱ 

| 

Si 
 أ
۱ 

۱ 
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 هاا اذا ناسا ارمص لاش ردهنس انعم قمرتروق ندهکلهمرب یمدآ ر و هفطع اذا هارص لاقت ردهنس انعم | |

 رد هنسانعم كلا تم وصخ لصف و اسوبحم قب اذا نالفد یننالف یرص لاقت رد دنس اتع شاخ و ر کا هر
 eS فص و روند هد وس شل زو یداد هلغمروطقوج هدنن زاواضع(ارصلا) لصف اذا م یرص لاق

 ۳ هقان شعب دوس هدنس هم هدننز و ءارچ (یایرمصلا )روند هنسهیشكنهنسفر و ریغتلا نیللا وه و ىرص لوھ

 هنبزوب راق لهجوا هدنن زو هاه“ (فیا صل ) ةلفحم یا ءايرمصةقان لافتهوزواس ابق ریغ ر واک ایا رص یعچج روند

 دنحالمیک (یراصلا# هل رسک داص رولک ءارص یعج روند هر کیدکیر یراوص كنز و راق لهج واو روند

 | هدنسهتر وا یکو رواکن و رارص یعمبا عج و یرارصو یک نامتر رولکءا رص یعج ردقجهلوا دنول زود
 | نزا ةارصلا )یدلیانا هلیک رب د یراکد د نرس كنیکر ثا نا هکر دخ راش+ر ون ده هبشخ نال وا ضّریعم

 مادقاوتأرج هنس هج وز كنب ردب هدننز وینغ ( "یرصلا )روند هلا ويح شلع دوشەدنسەم و رددآ رهنرب هدقاع |

 یر (یرصلا) هبا ةا ما ىلع مدقمیا یرص وه لاق ردهنسانععطق روند ههدانمارح فلخان نالوا ردبا |

 ةلفحم اءاشلایا ةارصملاو ى رصلاب یتا لاق روند هلو بق شلغي ید وسهدنس هم هدننز و ةا عم (ةا"رصلا)لو هدننزو |
 | ناویح یراکدد هارص هل رسک كنهزمش (ءارصالا) ردنالوا شلعب یدوس هلةماغاص نوک جاقر درصو نع و و ۱

 | تدم وص هکرونید هبویق لوش (ةیراصلا ةارصلا عاب اذا لج لا یرصا لاقب رد هنسانغم قت اص یروک ذم
 اوي لاو وىلع (ىرصلا])ةنح الا ءام اب دهعلا ةديعبلا ىا ةيراصؤب لاقب هلوا شمل زوب هلغلاق وربندهدیدم
 لداص( ورصلا]) #یواولا# هثکملاطاذا یرص ویرص ءام لاق رون ده وص شلاق بولیکر اندقوج هدر و |

 ردنا ر ندنعوت تاب هدرخ هلسنک داض (ةورصلا) رظن اذا !ورص هلا ارمط لاق رف ام یاو 8
 نالصقرب وغ هدیکرت رد دآ كشوق كچ وکر ندنسنج هج را وک كنیع و یصقلداص فا )هیر ول |
 | هل دحو ءاههدد وعض و هل مک كل داص رواکءاعص وهلا ھهر واکتاوعص یعجج رده وعص ین مرد راکد د یش وق دلو و ۱

 بابلانم اوعص "یشلااعص لاق ردهنسانعمقل وا كجوک و قفوا هنسنر رول واردصم وعص و رونل والج ید |

 یا ناو سأرلا ةريغص یا ةوعص ها لا رون ده هقان ولشاب هدرخ هدننز و هرم (ةوعسلا)رغصو قداذ| ثلاثلا |

 هلااغصلاه ردهنسانعم كلتا ليم هلینوکس كنوع نیغ و ىح هلداص ( وغصلا )9۶ یواولا #3 ردندحم هوعصلا |

 | ردلمعتسم هنسانعم كلرود ه ورغ شفوکو لام اذا ثلاثلا و لوالا با بلانم اوغص یغصب صو وغصب |
 رد هن انعم كلا لیم دوب هدننز و تع( یغصلا ]لو هدننز واصع (اغصلا) ب ورغلل تلام اذا سیٹ ا تفص لاق |

 | بابلا نمایفص و افص لج رلا یفص لاش رد هنسانعم كلیکا اکر یسبرب كنىراقادود هلغ امط كمدرب لوق ىلع ۱ ۳

 هلیخامطهدننز و یوحا (یقصالا) كعم هلیم یا كعم هاغص لاق و هتیفش یدحا و هکنح لاموا لاماذا مباّرا
 ) وغصلا])و هلیصف؛لداص (ة وغصلا # و هدننز و ءا رج (ءا وغصا اروندهمدآ ا نالوایرک | کیر یسر كنغادود | |

 دراو: هلا هح و و لم هنف رط تم 1 هجا ا تسح a) عاصل | ) روند هشذو ک شلیالیم 4 هی وع هلل سمک هل داص | ۱

 دو و زوس هل رسک كنهزمه (مافصالا) مب جاح ف كيلا نولیع نیذلایا تانيغاص مه لا روند هما نالا ۱

 نوجا كقشِا ینیزوس كمدآرب و عقسا اذا سنا ما لاق ردباشوک الاما هننزوس كمدآرب کرد هنسانعم ر
 ان الا یغصا لاقب ردهنسانعم كک | اکی رب یهنسن رب و همی لاماذا هلاغصا لاشه ردهنتسانعم قعوط ق و
 كج ٢ یرغوط هن الا ینشاب هدنلکش رلکید زوس هات و هصقن اد یثلایعصا لاش رد هنسانعمقلسک او هلاما ادا |

 كندصک هب زنك كداص (وفصلاژ اش مقل لح را لإ اهعآرب تلاما اذا ةقانلا تفصا لا رد هنسانعم
 نالوا هدن رانک كن هغ و ولدلا وغص و ردنرایع ندنس هنحان وبناج كن ا وق بلا وغص و روند هنفوج كنم و جو | ۱

 هدننزو "یتع(یفصلا لو هدننز واصع(اغصل )4 ینایلا 6 رد دا هدلب رب (یعاصالارونل وا قالطا هلک وب وهمروبق |
 هدننزو وفع (یفصلا) # یوا ولا # عقسا و لام اذا عیار بابلانم ایغص و افص هيلا یقص لاقب ردتفل هدهتواو
 | ءاملا افص لا رد هنسانعم قل وا یروط بویلوا قفالو هنسنر هدننزو ولع (وفصلاژو هدننزو ءافو (یافصلا) و |
 ۱ رطل هيف كت م اذا و اافص لاق ردلمعتسم هنسانعقل وازابا یزو ا وه و ردکض بقنا وص و ءافصو اوفص وفصی |

 | بابلا نم ةوافص ةقانلا توفص لاقبو اوفص ةقانلا تفص لاقب ردهنسانعم قلوا ناوارف یدوس كنهقانو غ
 هریک اب و E رب زساه (وفصلا)و هم الث تاکرح ها داص (ةوفصلاو نیللا ةزب ع تراص اذا سمانا ۱

 ضلاخ هدننز ونارکس نا وفصلا) و ( یناصلا)پ هنم افص ام یا هوفص و *یثلا ةوفص ذخا لاق روند هنصلاخ و |
 فاص مو لاق رول وا فص و هنوک زايآ صلاخ و نا رس سو و را و رسد ولب و روند هر هنس هرک اب و



 چک موع زی

 ۱ ردهنسانعم كم رو قره اوقرمم ءةلاق هلن وکسكنات و ما اس دلا را ول اد رد هلوخ یمسا ردهیهج

 | داو ندنزوپ O )0 ییاواه بو هبفابشمیشم اذا مچ لييرااتنجالا لا

 ۳ روئلوا ریبعت توس كلبا لر یلطاب و فو کی بها نا اڪ لاق

 !اصع (الا) وعم ءا” و وعص موب لاق رد ردصلاب فص و هکر ولکه نسانعم زانآ وص و اصلا كرت اذا نالف اعص

 شوخ رسوا وعع راص اذا عبارلا بلا نماص ءامسلا و مویلا یصعلاه رد هنسانعم قل وا زاآا وهو نوک هدنزو

 ردهنسانعم |عص هلبرسسک كنهزم* (ءاعصالا ) قافا اذا قاشلاو ناز کییلا یعع لا رد هنسانعم قلتا قشاع و

 رددآ فقورعم ءابا حج هجا وص هدنزو ما ےس املا | وعع ناک ادا u ااا موبلا یععا لا

 یتیروق شنآ هدننز و وصص هلا د یاخ (وخصلا ) # یوا ولا # رلیدلیا نایب هلبا ماج راضعب و هللا ساط راضعب
 رد هنسانعم كل ربک هدننز و اصع (اصا) اهنيع ع اذا اوڪڪ و ڪڪ رانلااصص لا رد هنسانعم قجا تب وردشراق

 هب لاق روند هسان وریکر دعما هدننز و ةاصح (ناعصل) نود و سنا اذا عبارلا با بلا نم اص بوثلا یضص لاق
 | یاب: نردیازمص بوث لاقب روند 4 هنسن ولریکر دفص و هدنن زو فتک( یل ا )ر ددا كت وار ونردیاءاضص

 دسحنال واتیم و دسطحا فیطال ایا یدص لج ر لاقت روند همدا مادنا شوخ فیطل یندهدنز ر واصع (یدصلا#

 ۱ | بوت وار هصکهکر دی دآ شوق روهنسانعمغامدزون دە ىا ورون دهنسا زجاو وشح نالواهدنجم | كشاب ورون ده یمدآ

 ۱ هدکدب ر وچ یساضعا هدربق كل وتقم هکر دیعما یخ د كش وقر هرز وا هیلهاح عزو راج وا بونارصصص هاروانداروا و

 | ندا ضرعتو یدصت هب هنسنر یدصو رک ذیساّک ردتجهلوا شوشاب شوقو ردا روهظ و ج ورخ ندنشاب
 | هنلاصم كنم یشاومو با ودو هضرعتیا هادص تعنم لوقت هنسانعم ضرعترول وا معما هکر وند هنلعف كمدآ

 | روند هغلزسوصو لالا ةمصع ماعیا یدص وهلاش روندهمدآنالوا هو ۱و فراع هنص وصخ یتیامرو راع و

 ادشکو عاط هدقدل غاح ادص و شطع اذا عبا رلا بابل نم یدص لجرلا یدص لاق ردهنسانعم قمهصوص و

 | هنم و تّوصلا ىلع لبطاهدریاموه و یدص تعم“ لوقت رونل واریبعت نا هکروند ءزاوآنالوا سکعنم ندنسهلوقم
 روندهشوقب كکرا یدص و زلوا سکعنم ید ادص هلغل وا عطقنم یزا وآ اربز هکلها یا ءادص هللا عصا لا

 (یداصلالو هدننز و فتک یدصلا) رددآ قلابهایسو نوزوا سنجرب و موبلا رکذ یا یدص راط لاقت
 نایدص و داصودص لج رلاق رد ه داصو ءایدص یینّوم روند هزسوص ردرلفص وهدننز و نارکس (نایدصل )و

 . f قاق لا هدنزو هلعفت (ةبدصتلا) روند هن رچاغا امرخ نوزواو ردیعج كنه داص (یداوصلا ) ناشطع یا |

 . یدص لاق رول وا بولقم هناب هينا قاب دلم ات اتم ریل ها کندنسهک "زصدوخاب ردهنسانعم قیفصت

 ٠ %: ةيدصتوءاكمالا تیبلادنع مممالص ناکامو و هلکنو فلؤم + دصلا نم ةلعفت وهوا قفص اذا ةيدصت هديب

 رانآ ارز ردهلعفت ندنسهدام دص دوخاب ردهنسانعم قفاق لا ه دصت هداروب ردشطنا جالت هنس رك ةي ال

 هارادو هاجاد اذاهاداص لاقت ردهنسانعم كلا ارادم هدننزو ةاهابم (ةاداصلا# راردا ضا عا و دص ندمالسا

 ] ودع( ودصلا) هضراع اذا ءاداص لاقت ردهنسانعم كلا هضراعمو هرتاس اذا ادا لاق ردا تا زواو
 رد هنسانعم كلا ضرعت هدنزو لعفت (یدصتلا قفص اذا ا ودص هديب ادص لاق ردهنسانعم ققاق لا هدننز و

 ردهنسانعم كل وا هل رسک كن هزم (ءادص الا ضرعت اذا هلیدصت ا ردا اتن یک لبج یادص هکاب وک

 | قت وق یسهلوقءهبق و غاط و تاماذا نالفیدص| لاقت رول وا شما هلازا ینسادص هکایوکەلغلوا هبلس یسهزمش

 كىوص ر هدننز ویع "یدص) ردعض وم ر هدننز ونالس(نایدص لا دصل اب باحا اذا لبطا یدصا لاق ردهنسانعم

 یرعشالا یسوموبا هلیفیفخت كناب یعض كداص (یدصلا) ردنداصصا نالحمن یدص و ردیراعما كسرفرب و

 اذا ایرص هبرصب ها رض لاق رد هنسانعمكعسک هدننززو یرج (یرصلا)  یئابلا 4۴ ردیدآ كنملق هنع هللا یطر

 رد هنسانعم قلفاص و هعنم اذا هارصلاَش ردهنسانعم كل عنمو هعفد اذا هارصلاقن ردهنسانعمكلتا عفد و هعطق

 كلغا تنایص و هباق وو هافک اذا هارص لا ردهنسانعم هبافک كمروت امامت یتشیا كمدآرب و هظفح اذا ءا رص لاق

 هءام یرص لاقت ردهنمانمب قموقیلآ E یی ەفطذ .هلعانتا ندعاسج و هاقو اذا هارص لاشه رد هن ا

 كلنا رخأتو مهمدقن اذا مولا یمص لاق ردهنسانعم كما مدقن و حاکنلانع هعاشماب هرهظ ف هسبح اذا

 الع اذا "یشلا یرص لاق ردهنسانعم اوا كسکو و رخأت اذا مع یرص لاق رول وا دض هلغل وا هنانعم

 کا تاق یکیا بەن ہنر و لفس اذا *یشلا یرص لا روا وا دض هلغل وا هنسانعم قلوا قچلاو یغاشاو |

 ( دتساتن)
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 ارا هدننز و ءاسک (ءایش) 4۶ ینابلا ۶ ههماش ادا هاهاشلاق رد هنسانعم كمهزکب هب هنسن ر هدنز و ةاهابم (ةاهاشلا)
 ردقلوا یویش نالوا سابق هدنو ردنداروا ردنداهتف هکینایشلا لع ن دعصلادبع معت وا رده رقرب هدنساضق |
 كداص ( ینصلا) ه ايلا 4 میز داسلا لصف9- اعا هللاو ید درب وا سابق یدیلوا روصقم هکر د حراش ۱

 | كمت واو كفلس» روناح یسهلوقم عور و هّرهو هیخو هرافو یسیرواب شوق هلد دشت كناب و ثالث تاکرح |
 تماسلا و قطانلا لاماب یا تمص و یٌاصامءاح لاق هتم و حاصاذ| ثلاثلا بابلا نماینصخ رفلا ئ اص لاق رد هتسانعم |
 ا اصلا] هثت وصاذا هت اص الوقت رد هنسانعم كمردنلسس ین هل وقم روناحنانل وارکد هدننز و ءاطعا (ءآاصالا)

 درد من ونص اراد رم نالوا »دق رافد نال وار و قدروا دل وممتز و هماس(داسلا و هد ها
 تفاووهل و قالهاح نوھ اوه نالوا هدشابهدماکنهلوا هکر ون د هغل ولناق یل د هدنن زوم و بح ( ةو ,صل ا )یوا ولا# ۱

 واع (یبصلا الو هلینوکس كناب و یه داص (یبصلا ) ة وتلا ةلهج یا ةوبص هباقم ردت رابعندنسهویش تالتسو |
 ابص لاق رد هنسانعم كلا ليم هنسوه و اوه قلولناق ید هدننز و ءاطع (ءابصلا و هدننزواضر (ابصلا) و هدننز و]

 شمالسک نددوس زونه هدننز و "غ ( یبصلا) ةَوتفلا ةلهج ىلا لام اذا ءابص و ابص و | ّوبص واوبص وبصب لج را

 | نالوا هدننابتلآكنغشمو قالوقو رولل وا قالطا هنکب زوکو دعب طف مل نموه و یبص هعم لاقب روند هنالغوا ۱

 ه لاق روند هنج وا كغاياو روند هکسموت ناهوسهدنسانروا كن نغا لوق یلعر وند هن نغآ كحق و رونید کیک |

 رولکهوبص و رواکی صاو ر ولکه یبصا یعجج روند هن راج وا كن راکیک هکچ و همدق سار یا همدق "ص یف عجو |
 روا ناص و :ناویصو هل رسک كداص روک هی و هلن وکس كناب و یصف لداص رولک هیبص و هل رسک كداص ۱

 بابلا نمایص لج را یصلاَس رد هنسانعم كلنا قلقج وچ مدآ رب هدنز و ءاضم(ءابصل) هلع و یرسک كراداص |

 هلداص (ةوبصلا) املا نح اذا ةأرملا ىلا یبص لاق ردهنسانعم قلوا هتفشآ و قشاع و یصلالعف لعف اذا عبا را |
 وبصتةأرملا یلاابص لاق ردهنسانعمقلوا هتفشآ و قشاع هدرا و هدنن ز و ولع(یبصل )لو هلع (:وبصل )و هلصف |

 هج وتو لیمیغوط هنجاغاام رخ ثاکر انال وا دیعبیباخاام رخ والا "نحاذا لو الا بالا نما وبص وةوبص وة وبص |
 اهم ديعبلا لالا ىلا تلام اذا ةا تبص لاق ردص وصخ هنجاغا امرخ یثید هکر دلعتسم هتسانعم كلی

 | وبص ةيعارلا تبص لا رد هنسانعم قمایطهر اچ یغیدالت وا بوک | كب یشاب ناویح نایلتوا هدننزو ولع ّوبص و
 ه وبح هل رسک كنهزمه (ءابصالا]) رک ذیس اک رد هنسانعم كما یی ابص و یعرللا یف هتعضوف اهسأر تلاما یا |
 االف الا تبصا لاق ردهتسانعم كل راداوه و لثام هتسیدنک ی آ هلکلبا یلزابقشع ه یلچ تسودنز وا

 (یصتلا)ءابصلا یناولخد اذا موقلا صا لاقى ردهنسانعم كمریک هنلی ابصو املا "نصف ابصلا ىلا هتعدو هتقاش اذا
 هنسدنک هلسرف و هدعو ینوتاخ و هتبصا یتعع ةأرلا هتبصت لاق ردفدا رم هدلوا یانعم هلا ءابصا هدننزو لمت |

 هدینا" یانعم للا یضت :هدننز و .لعاسفت (یناصتلا) اتق واهه دخ اذا اهابضت لات ردةنتسانح لق ن 1
 کا یرغوط هب یغاشا نوچما قمحناسیغا رزم هدننزو ةاهابم (عاباصلا)ل اهابصت یتعم اهاباصت لاقب ردفدا رم |
 ردنسانعم قموقوا نوزومانو مک تب ل رعش یکیدلیا داشنا هسکر و نعطال هلاما اذا هحمراباص لاق ردهنسانع |
 باص لاق ردهنسانعم كلا قوس جو مک جراخ ندنقاسمو بولسا یعالکو همتی رف هدشنا یا تیبلا اباص لاق
 لاما اذا هءاض ىتابلا اباص لاقب رد هنسانعم قلق لئام هفرطرب یهنسنرب اقلطمو ههج و ىلع هرح ماذا مالکلا |

 | سوت هننیق یحق و برشلا دنع اهلق اذا هرفاشمریعبلا اباصلاش ردهنسانعم كمر ود عاد ود نکر چا وص هود و |
 ندنماسقا راکزور هلرصق كفلاو یصق كداص (ابصلا) ابولقم هدجنا اذا فيسلا باص لاقب ردهنسانعم قق وص |

 | هتاف را رد نایبص ونا وبص هدنس هنت هلوا ردا بوبه ندننیب شعن تان هلا ایر علطم هکرونبد هراکز ور لوش |

 | علطم نماههم خر یه وابصلا تبه لاقب رولکءابصاو هلناصف رولکت اوبص یعج رد هل رابتعا نیت رم یس هشت و |
 یرللیصفت كن هعبرا حایرا و یدنل وا قالطا نوچ غیدلوا لبقتسم و لئام ه هلبق هکر د ح راش + شعن تابن ىلا الا |
 اوبصتابصلا تبص لا ردهنسانعم كعما یلپ ابص هدننزو ولع وبص و ابص و یدنلوا رب رګ تاعفدلاب هدب راق و |

 (تیاصل) ابصلا متیاصا اذا لوهملا ىلع موقلا يص لا ردهتسانعم قفقوط ىليابص و تبه اذا اوبصو ابص |
 نسح (یصلا و هدننز و هنسح (دیصاا# ةبهاد یا ةیاصم هتناصا لاق روند ه هیهاد هژلیس هی لعاف ےسا |

 هکرون د هب یرکا لوش (فیاصلا ) یص تاذ یا بصمو ةيبصم ةأرما لاقت روند هنوتاخ ولقجوچ هدننزو

 لاعا و ابصلا نیب یرحتءاسیکنلا یه و ةبباص تبه لاق هیلیا بوپهندهنرک نال وا هدننیب كنس هت رک لاعت هلباابص
 | هيا هدننزو هيم (هیبص ما) ردندنیعبات عاسنا ثعشا نب یصو ردیعبات هکرد دبعم نا هدننزو یم” («یص |

 ها داصلا لصف ب



 ۱ یک Nor لس
 ملا نم ةيلش همعطا لاق روند هنسسهچراب تا هدننزو هیقب ( ةبلشلا ) هعفراذا اثيش الش لاقب ره
 ا كنس هک ولش 0 كنءزمه ( هالشالا  ذیقب یا لالایم دبلخ لا روند هنسسدیق لام و ةردف یا |
 هرویس یا ماحملا ءالشاب ماق لاق روند هن رشباق نیکزرد و قلشاب كنناب وا ثآ ماجللا ءالشاو ردهنسانعم وضع |

 ولع ( وعش )۴ یواولا 3۶ هل وا شاف وب بونش آیروهت هلغطل قو وریندرفا و نامز هکر وند هرلک لوش لوق ىلع
 هدنز واصع (اعا) هرما الع اذا | وعش اوعشبللجرلا اعم لاق ردهنسانعم قلوا یلاع یناشو ما كمدآرب هدننز و

 رکد هده زمه باب ( یناوشلا ال رددآ هیحان رب هدهف وکه لا رصق (ایناش) 4۴ ینابلا 4۴ روند هموم هکر دهنسانعم مع ۱

 رددآ هلسقرب هکردتغل هدنظفل هءونش هد دشت كوا و و ىع كنو و یصق كنيش (هونش)) # یواولا # یدنل وا

 ضوغبم هکرد هنسانعمءونشم هدنن ز و "یه (یتشلا )و هدننز و وعدم ( ونشملا)) هدننز و روند یونش هدنتبسن ۱
 كلا نابر و بابک یتا هلد.دشت كناب و یصف كنيش ( یشلا) ۲ ینابلا 4 یدنل وا رکذ هدهزمه باب هکهتن ردکعد

 (ما وتشالا هنعا اذا ءالا یوشلا رد هنسانهم قق یه وصو ءا وش هلعجاداایش هب وشي لای وش لاق رد هنسانعم
 (اوشلا)) یو شنا ویوتشاف لای وش لاق رد هنسانعم قمل وا نایر تا هدننز و لاعفنا (ءاوشنالا) و هدننز و لاعتفا

 قلبابک همدآ ر هدننزو هلعفت ( هوشتلا ) روند هنایر و هابک هدننز و غ ( یوشلا لو هلع و یرسسک ك نیش
 نایلوا یر كحهلوا كمدآ رب و هنم نووشپ ام مهاطعا اذا مهاّوش لاق ردهنسانعم كمربو تا قلنایرب و

 مدا وش لاق رد هنسانعم كمرد نایرب دمدآ رب و هلتقمال ءاوش باصا اذا هاوش لاق ردهنسانعم قمروا هن وضع ۱

 لاق ردهنسانعم كمرب و تا قلن ای رب و قلبابک همدآ رب دوب هلیرسک كن هزمش (ءاوشالا ) ءاوشلا ھما اذا

 یوشا لاقب ردهنسانعم كلک هکلت وا بول وا كرف یسهلبنس یادغب هزات و هنم نووشب ام مهاطعا اذا مهاوشا

aTهلتقمال ها وش باصا اذا ها وشا لا رد هنسانعم قمر وا ه وضع  

 بسک یی رک تللام و ةيقن هاشعنم قبا اذا لجرلا یوشا لا رد هنسانعم قموقیلآ هبت ندماعط نانل وا لکاو

 لا ردهتتسانعم كمردب نایرب همدآ رب و لاملا لاذر ینتقا اذا لجرلا یوشا لاق ردهنسانعم كلا راخ دا و

 رفصا اذا فعسلا یوشا لاقب ردهنسانعم قتوطزوب هفع روق بورارصیرللاد امرخو ءاوش ےھعط اذا مها وشا

 روند ه هنس ریچال هدننز واصع (یوشلا ) روند هلا شلسک قلنابر و قلبابک هدننزو همام( ةياوشلا و سومسلا
 هنس هساک كشاب و روند هند فارطاو هراقابا و هرللا و روند هنزکو هنس وک ثالام وریقح نیهیآ یوشوه لاش |

 وا O رم نوا و ناف یاءاوق ناضا لاشروتدآ

 9 لرش هد زو یدهم و كن( یوشلا) لتفمربغ ناکاموهو هاو باصا لاقن ردنرابع ند وظف |
 ] د وخاب كم وق شل وا كاله هلبالث تاکر ح كنيش (ةيا وشلا) هل وا شلتااطخ بویفگوط شاط نالبتآ هنسیدنک هکر ویا

 | ریلناةیاوشو روند هننالوا رتکووتوک كنوبقو كنه ودیغلا ةیاوشو لب الا ةیاوشو رولک اباوش یعجرون د هنسهیش كلام
 | غ (یوشلا) روند هنس هیق كلاما كموقشل وا لاله دوب هدننزو همنغ (فتوشلا)ل روند هنصرق كکتتا
 | اد شعر وف 6 والا روت دهنبحاص نوبق (یواشلا) هنسانعمءاش روند هنوق هدنزوهدع 6 ةيشلا )و هدننزو
 | هکررول وا عابناهن ر هلک "یوعو ۍع هدنرلنز و یتغ 6 یوشلا ) و ( "ییشلا ) ةسبای یا ةيواش ةفعس لاق روند

 ءاح لاو بجا یف هاوشاامو هایشاام و هایعاام لا و یوش یوعو ییش یبعوه لا رول وا كعد زجام كم

 یدج هلا هح رق هکر وند هبکآ وکه درخ جاقر هدکلف و رون وا قالطا هتروع (ةاشلا عابنا لذ لک یشلا و "یعلاب

 كنا و یم كنيش (نایشلا) ردعض ومر هلع كنيش ("یشلال روند هنککرا كن زوکوا ناب و ردراعقا و هدننب
 رظنلا دیعب یا نایش لجر لاق روند همدآ شیدنارود و روند ه وراد یراکدبد یناق شادرق یکیا هلددشت

 اکا بووس ی هنسنر هلبصف كنيش (ةوهشلا 2 وا ولا ءایلا ر ون د ه هقان كیاچو هدن ور هلیعف ك نيش (ءاشوشلا)
 لاعتفا (عامتشالا ) هيف بغ رو هبحااذا لوالا و عبا رلابابلا نمةوهش هاهش و هیهش لا رد هنسانعم كلا تبغر و ليم

 ندهسک رب یهشت و هیهش یتععهاهشت و هاهتشا لا رد هنسانعم هوهش هدران وب هدننزو لعفت (یهشنلا) و هدننزو

 ( یهشلا) ءوهش دعب ةوهش حرقا اذا اذک نالف ىلع یهشت لاق رد هنسانعم كما بلطو وزرآ یپردی یهنسنر
 ینوم رو سنا هوش اد اان یاب ( وا وهقلا) و هدنزوناعلم (ناوهشلا) و هدنزویف

 كمر و یتکیدتا وزرآ همدآرب هلبرسکكنهزمم (ءاهشالا) هدننز و یراکسرواکی واهش ىج یکی رکسردیوهش
 | نیب هباصا اذا ءاهشا لاق ردهنسانعم كمروکد زوک ه هنسن ر و هیهتشیام ءاطعا اذا هاهشا لاق ردهنسانعم
 ۱ ردف ورعم عاشر (تاوهشیسوم) هدیدح یارصبلا یهاش لجر لاق روند همد آ رظنلا دیدح (رصبلایهاش))



 سگ ۸۵۱ زی

 لاق ردهنسانعم كم رود هشیا ولت دشیم هلوقم كنج هادم ردن ) اةاشملا) ردتفل ء هدزومهم ناسا

 كما لەت ەت اپ وشر ود شياو تم کر وا لامعتسا هد هبلاغم باب و اه و و براحا یف هطاعاذا هاقاش

 بول وا نوز وا یرغ وط ها وه (قاشلا) هبلغیا هوتشیهاقش و ءافشلا ین هبلاغیا هاقاش لاش ردهنسانعم قعشراب هدن اب

 یھ كنيش (یوکشلار) # یواولا ۶ ر واک اوشیج هما وا لب اق یدوعص هکر وند هغاط نالوا ما یرفو كد

 هدنزو هسغ (تیکعلا )و هليكق ك نيش (ةواکتلا )و هل سسک کن رش( ةاکشلا) و ردزناج هد هلن وتو هبرصق كعلا و

 کش و یوکش وکشب هللا یلا هرما اکش لا ردهنسانعم كما رابخا ییلاح فعض هسکرهدننز و هاکح (ةیاکشلا) و

 هنناس هدریاصب كفلؤم ۴# هب هلعف ءوسپ هربخا اذا هنع ان الفاکش لاق وهلاح فعضب هربخا اذا ةياکش و ةيكش و ةواکشو |

 ۳ هل وا دنسانعمقجا ییا كناق وصیراکدد رک یت! یرکد یلصا كنهدامو هروک |

 یتعع هيلا یکشت لاقب ردهنسانعم كلا تیاکش دوب هدننز و لعفت ( یکشتلا ) ردراعتسم هدنسانعم لاح و فعض

 نبالا ضخم ةوکشلا تذخا اذاةأرملا تکشت لاق رد هنسانعم كع دا م ول وطیراکدید هوکش نوچ ا كلا قباب واکش |

 رد هنسانغمكلتا تیاکش ندنرالاح هن ر یربهدننز و لعافت (یکاشقلا) رد هن راانعم یکشت هدننز و لاعتفا 6 ءاکتشالا ) |

 هلا دم (ءاوکشلا ) و هدننزو یولح( یوکشلا ) و هلبع# كنیش ( وکشلا ) ضب یلا مهضعب یکشاذا او کاشت لا | ۱
 یوکشو ةاکشو وکشو هنسانعم ضررم روند هکل هتسخ هدننزو اطع ( ءاکشلا) و هدننزو ةاصح (: کتلا) و[

 هدننزو نع € "یکشلا)یوکش و ةاکشو اوکش ضرما ہاکش لاق هنسأنعم كلتا لان درد ضم یمدآ رب رول وا ردصم

 یشوه لاق روند هنالوا اند رد و هوکشم یا اذکه یکش لا روند ه هضراعو ضمودرد نانلوا تیاکش|

 یدو (یکاشلا ) ه وهاوض لقا ضمناکاذا شوه لاقى روند هنالوا جا وهتسخ هج رادقمر و عج وم یا ۱

 نیکسک هکر وند همدآولتک و ش وولتدح یسهحسا و تال [حالسلاکاشورون دهن السرا وروش دهن الوا جاز هج وها |
 ندهدسن رب یمدآرب هلل مس كه زر اکشالا رد ولقم هکر دشت ارک ذهدنسهدام لوشیو فلوم+رونلواریبعتولقارب

 كا | لوا ندهسک یکیدلیا تیاکش كمدآ ر و ایک اش هدج و اذا اب زلف یکشا لاش ردهنسانعم قلو ردا تب راکش

 نالفنمان الف یکشا لام یکی یبماقتنا و داد وب وصغم لام رد هنسانعم كلبا درو ذخآینم هنن قج هل وا دونشخ |
 ةباکش و یذا هداز ادا دل یکشا لاق ردهنسانعم قلق هدایز یتشاکشو جر كمدآ ر و هیض رام هنم هلذخا اذا ۱
 ردلهتسم هتسانعم مانا و هتاکش لازا اذا اب الف یکشا لاق د رول وا دض هلغمل وا هنسانعم قم" هلازا ین اش كمدآرو أ

 همول وطنال وا ندنوک دوخاب ندت دشیم سی و هدنن ز و هوطخ ( ةوکشلا ) + مهتیا لوهحا یلعاذکب یکشی وه لاق |

 كلبا قیاب هدننز و هدأت a) ثلا إل هل رسک ك نيش ر ولك ءاکش و هلناصف رولک تا وکشیج رروق دوس وو کر ۳

 نالوا یتیاکش “دام كن هسکرب و نیلا ضخل ةوكشلا تذخناذاءاسنلا تکش لاترد هن سانس كم دا هوکش نوت
 وطخ (یکشلا) هست تیط و هنع "فک ادا هنکاش یکش لاق ردهن سانعم كيا لدشوخو بیہطت هلتعارف ندا

 عض و غارچ هنجما هدننز و حابصم (ة اکشلا ) ردد كن ردب نطب ر و روند هه ود تاکرا ول هثج كجو که دننزو |

 (یکشلا) ةذفانریغة وکی هو ةاکشمیف حابصم هن اکل اق روند ههر چ وه هجاب زید نالوا هدرا ود نوچ ا كلا |
 ندمه و یرکذ هدارو كن رهوج د وال د د روند هرسع ماط هد دشت ر یعض د

 ىح كنيش (یکشل )و۴ ینایلاو# راقبج رلتسوب ورامال العا ندنآ رده رق ر هد هینپم را هدننز و تح( یکش)) ردیشان ۱

 لاق رد هنسانعم هی هدننز و هیمر ( ةکشلا ) توکش ییعع هيلا تیکش لا ردتفل عدس دام یک هام كفو |

 اوضع یاهنم اولش عطق لاقت ردهنسانعم وضع هلب رسک كنپش ( ولشلا ) + یواولا #٭ بنیا ةيكش هنم تبق |

 یمهیش بونل وا لک |یرادقمرب كنتا هکروند هح وذم شلزو یسرد لوش وروند هن دبلاکو دسج كن هنسثر و |

 هل رسک كنهزمه (ءالشالا) روند هندسج كنهنسن ر دوب هدننز و اصع (الشلا) رواکءالشا یعج هلوا شلاق |

 ردهنسانعم قملراط (ءالشنسالا ) بلحل اهامد اذا ةقانلا ىلشا لاق ردهنسانعم یتمرغاچ یناوبح نوجا |

 رد هنسانعم قم غاچ هنا یمدآرب نوجنا صیلخت ندک الهای ندهقباضمرب ی ودنکو بضغاذا لجرلالشتسا لاق |
 ( ءالتشالا ) هذقنتسا اذا هالشتسا لاقب رد هنسانعم قمرتروف و اله وا قیضنم هی ءاعد اذا هریغ یلشتسا لاق

 هی هاعد اذا هالتشا لاق رد هنسانعم قمرغاج یمدآ رب نوجا صالختسا ندهشاضمرب ج دوب هدننزو لاعتفا

 | < ولشلا ) فیضذ یا یلشم لجر لاق روند همدآ زسلچ یدوجو هدنزو مظعم (یلشلا لاله وا قیضنم

 | قمردلاق یرقوب ییهنسن و راس اذا اولش لح را الش لا ردهنسانعم كلتا ریس هلینوکس كمالو یعف كنيش



 13۳1 ررر لی هفت نو سار قم یا یاوش لی 2 (
 | یف كنس (ةناوعشلا)) ردە وعش یدرفم روند هنن راکو لب حاص قتغاط هدننز و یده (یعشلا ۶ شفت ۳ اذا |

 | هدنسهدام یعس هدننزو ایح (ایعش إل رددآ قواو ورود هنک هلب ناقراص یرضوط هغالوف ندحاص ناشیر

 ۱ هکرد سيج تن دوخاب بیبح تف هدننزو هیعم د وخاب هدننز و هزج ( هب" ۱) ردندآ ناشیلام بمب هکیدنا وارکذ |

 ثیدح تنا ور ندنرترضح سنا جدلوا ندنرد هکردیدنلخا تن هدننز و هيم" و ردندنسهلسلس ثیدحءا ور

 ا و نور وای هکروند هنفالتخا هل اشرد انوا ھم هلا هد نیغ (اغشلا) ۶ ىواولا# رایدلیا

 | ل وطلاب اهتتن فالتخا وهو اغش هنانسا یف لاق ردنرابع ندنسلوا ققیچ هب هرشط ییکو قیا ه ورجما یک و ۱

 ۱ لاش هنسانعمقل وازم ماظن رشید رول وا ردصم هدنزو ولع ( وغش» و (اغشو) جورفناو لوخدلا و رصقلاو
 ۱ | روند هکعهشیا هل مط هل هط رول وا مسا اغشو اهن فلتخا EOL خش شود ت

 | ساظن هدننزو ءارج (ءاوغشلا) ھو هدننزو هرم رده انعمو ځد هيغش هکهتن هنسانعم لو ریطقت

 ۱۵ راه تسوا نون دهی لصشوط ءاوغشو ةتبنلا ةفلتخ یا ءاوغش و ءایغش "نس لاش روند هراشید نالوا

 | یهاکو ا كعشيا هج زآ هجزاو هلمط هلمط هدننزو هلعفت (تیفشنلا) نوچغلدل وا نوزوا ندنتلآ

 | تفلاخ هسان هدصوصخ رب هلب سک كتهزمه (ءاغشالا) |ریطقت لاب اذا لجرلا یغش لاقب رولوا یشان ندتلعوب
 | ردهنسانعم جالع و ءا ود هدننزو ءاسک (ءافشلا )ل «ینابلاد# هرعایف سانلا اوفلاخاذا هاوغشا لاق رد هنسانعم كلنا

 ۱ هروک هنناب هدریاصب كفلّوم +۰ ود یا ءافش هیفلاش رولک یناشا یا عج و هيفشا یعج رد ردصلا ریست

 ۱ هنسانعم قمرا و هن رانک تمالس و تیفاع 6رذذوخأم نیا اف نالوا هنسانعمرانک هلا هح وتفم نیشهداموب

 | يفد ست نم هللا هافش لاق ردەنسانعم ققلعاص ین هتسخ ءافس و یدل وا لمعتسم هدام هدعر تول وا

 | هتسخ ءافشو أرب اذا لوهصلا ىلع ضي رلا یش لا رولک هدهنسانعم قلغاص هتسخ هکر د حراش » هارب یا ءافش

 | تب غاذا سما تفش لاق ردهنسانعم قاب شن وکو ءافشلا هلبلطادا هافشلاش رد هنسانعم كسلا تبفاع نوجا

 | اذا هافشا لاق ردهنسانع» كقسيا افش نوا هتسخ یخ دوب هل رسک كنهزم ۵ (ءانغالا) ردندسات یاسا غشو

 ا يار هلا ندنظفل اش نالوا هنسانعم رانک هنسانعم قمل وأ بيرق كم 4 هنسنر و ءافشلا هلبلط

 | لاق رد هنسانعم كمر و هنسذ كجهرب وءافش 4 هتسخ و ف رشا اذاهیلع قشا لار ولوا هلا وح اک  بوتاچ هن رانک
 | تیفش لاش ردهنسانعم قمناب شنوک یخدو هدننزو اصع (افشلا) ه نشنسپ هاطعا اذا ضی رلا "یثلا شا

 "3 كالهو لیلق یا افشالا هنم قبام لاق روند هليلق ىش افشو تبرغ اذا عبارلا بابلا نم افش سعشلا

 | فرح یا افشالا * یا نم O ک لایخ بورفلا دنع

 | دوب هدننزو لعفت (ییشنلا) ءافشلا ه لان اذا اذکب نتشا لاقت ردهنسانعم قلو افش هدننز و لاعتفا (ءافتشالا)

 | قموغوص کرو هلکلتا ماقتنا ذخا ندهسک نالوا یظیغو ینتشا نعم اذکب ینشتلاق ردهنسانعم قلوم افش
 | كنهزمه 6 قشالا)ل ردیعسا كنەبترب هلیحصف كنءزمه (مایفشالا  هنم *یرب اذا هظیغنم قشت لاق ردلمعتسم هنسانع»
 ۱ | ریبعت رب ندننالآ ربیصشوباب و بقثلایا یشالاب هبقث لاق روند هل آ كجهلد هنن هل یصق كفلا و یرمیک

 ۱ هدنزووفع (وفشل )ی و ول اب دارسلا اش لب هزرخ لاقت رولوا یدثنوم ردرک ذمو و روندهنل نانل وا
 ۱ قعوط یآ یو بورغلا شم راق اذا اوفش وشت ی AE لاق ردهنسانعم قللاص بوشل و شن زوک"

 ۱ میه و رهظ اذا صختلا اش لاق ردةنسانعم قلو ا نابعو رهاظ هنر و علط اذا لال ہلا اف لا ردهنسانعم

 | هدننزو یمس یضعب و اضر نیئدح ضعب ینو ردلدحم ردهدننزو یم هکرد نش نا زکر واک
۱ 

 ۱ روند هغادود هلنیتعف (هفشلا) ردثدحم دوب هدننز و "یمس هک نام نب ییتشو رایدلیا نل هل رانا طیض و میسر
 | (اقشلا) ىو اولا 9۶ یدنل وارکد هد اب ءاه هک رد ههفق داوخ اب وق نما عر ردءاه دوخاب وا و یئاصقنكنوب
 | كقلۇم + ةرسع و ةدش یا ءافشو امش یف وه لا ردهنسانعم ترسع و تدش هدننز و ءافوو هدننز و اصع هلفاق

 | ( 2 واقغلا )لر دیمز ال یانعم تن وترسع و تدش ردکمد تالتحدب هک دیلباقم تداعس اقش هرو هنناب هد راصب

 ق تد هکر هلرکو یصف كنيش (ةوقشلا]) و هدننزو ءاقب (ماتشلا و هدننز و اصع (اقشلا) و هدنز و هحام

 أ لاق رول وا یدعتهدانعمو و دعس دص عبارلا بابلا نم ةوقشو ءاقشو اقشو ة واقش لج را قش لاق رد هنسانعم قم وا
 | هدعسا دض هللا هاقشا لاق رد هنسانعم كلنا تدب و ردم یخدوب هل سمک كن هزم (ءاقشالا)) یلاعت هللا هاش

 طشم روتند۰ هغا ارط هلک كوم ( افشا ) افشلاب حرس اذا لج رلا يشأ لاقت رد هنسانعم قمارط لافص و جاص و



f ۸:۵ زوم 

 هدنزو ءاعس (آرمشلال برطضا اذا لجرلا یر ورشا لاق ردهنسانعم قلوا برطضم هدنزو باشیشیعا
 | رونا وا قالطا هغاطیکیا ردهشت هکهلتاصف (ناورشلا) رددآعضومرب هدننز و ماطق (ءارشال رد دآ كغاط رب

 | ناي ورشلا دو نب دجاو سم نب ىلع ردیدآ عضوم ر هدننبب هندم هلا قشمد هدننز و ةاصح (ةارشلا)

 قاواهدنک ارپ هدننز و لعفت (یسشللا) ردیعما یدا و رب هدننز و نالس (نایرشال رد وسنم هار وا ناثدحا

 + یوا ولا هنسانعم لسع روند هلاب مرکو ایما كنيت ارل قو اا * یشلای رشت لاق رد هنسانعم

 ى واولا# عفترااذا| وزش "یشلا ازش لا رد هما یا و عفت هیتوکم كەچ یا زر تی 6

 رد هنسانعم لس و ر دولب و صخ اذا ا وصش همصب اصم لاه ردهنسانعم كم اب ز و

 ةب رقلا تصش لاق ردهنسسانعع قمه اق یراقوب یراقاحم هلفل وط یک کرک هبرقو عفترا اذا باصسلا اصش لاق

 | ءرصب ی ےشا لا رد هنسانعم كمت راب یزوک هل رسک كل زم (یاصشالا) اهغاوق تعفتراف ءام تلم اذا

 أ یدلبا تا هدارو یم هنمش و یرهوح یدنلوا رک ذ هد مال هدننزو لا 6 "یلصاشلا ) صا ادا |

 هلع كنیش )ص لازا ج یناسلا دل ةدش یا وصش ه لاق زد نام تراهش قلتاق هدنزو وشح (وصتل

 | اصش اصم و تل یصش لاق ردهنسسانعم تلکید یرفو ىراقاباو یرللا توشیش تىم هدننزی یا

 ردندآ هبرق رفر هدرصم هدننز و ةاصح 5 اطسشا) ٭ ینابلا 96 هالجر و هاد تعفت را اذا لوالا و عبارا بابلا نه |

 اهدننزو یه یطشلا لردموسرم زساه هدنگ هکر د ح راش ٭ یدلیا مسر زساه یشان ندنمه و یه

 هدنن ز ولاعفنا(ءاطشن الا هل رسک كنيش رواک نایطش یعج هنسانعم هراد روند هب هعطق نانل وا ریبعت كلوا نکا

 روند هکیک رها نالوا قشناب ها دوا ق شياب هلوف لوق 1 قشباب هد هدد دز |

 قحالو و لبخد ندءرکص هلناما و دهع و ندنعابنا كموُف ر موفلا اظش و رويدا هراریک مد رخ ا هدکحا |

 ه همردقآ رارکت نالواهرزوا همردقآ هدالرت و مهلع ءالخدلا و مهعابتایا موتلا اظش مهلاق ردن رابع ندنرنل وا

 سست NRY ودرب ناوک هن رز وا ه رکصندکد روس من ودرب هکدحن راو هنت اهن ات روند |

 |اغشو ردیدآ كغاخ ر اظشو قشن قشنا اذا عبارلا بابلا نم اظش هبصع یلظش لاق ردهتسمانعم قبال 03
 قلف اذا روزلا بابلا نم یظش سرفلا ىظش لا ردهنسانعم قمل راب بزونالتجت كك نالوا رک ذ یراکدید

 قسشنا اذا بصعلا یظشت لا ردهنسانعم قمل وا هیصت همصت بو التچ ریکس هدننزو لعفت (یظشتلا) هاظشا
 | مت زوددب درنع (ةظشلا) اتش رات ادا دوعلا یظشت لاه ردهنسانعم قمل وا یھت قق بوتلءراب جافاو

 ىج یک یھت جافا روند هب هراب شع و ندهنسن رب اقلطمو روند هنکیک كحا و هنسانعم سوق روند هاب

 | یا لبطانم ةیظش تطقس لاش روند هب هچراب نالیر ,آ تو وق ندغاط و هدننز و "قع رولک کشو انا

 هلب رسک كن زمه (ءاطشالا) روند ه هجران نالیر :] ندغاط د وب هل رسک كناظ و كنيش (ةيظنشلا) ةردنف |

  (اضشلایدا ول هاظش باصا اذا هاظشا لاق هد قمروا هنکیک نالوا رکذ یری د اظش كموا۲
 :(یطش) هقرف ذا ءاظش لاقب رد هنسانعمقّععاط هدننزو هلعفت ( ةبظشتلا) ردیدآ هرد فورم زب هدننزو اصع |
 رد هنسانعم كيلکد یرفو یرافایاز یزنلا بوشیش تیم هدنزو "یلص ( یظشلا) رددآ عضومر هدننزو غ |

 نالوا رن و و هلرعف كنيش (ةاظنشلا) ىصش یتعع عبارلا بابلا نم ايظش تيملا ىظش لاق
۱ 

 | دن یعشا لاق ردهنسانعم كلا ماما هب هنسل هل رسک كنهزمه (ءاعشالا) ۶ ىواولا# رو هنس ۱

 یعشا لاق ردهنسانعم كلا هلاوح ندفرطره هرزوا نعشد رونل وا ریبعت ل واچ هک رکسع نوش و معها ادا

 بول وا هلاوح ندفرط ره هرزوا نعشد هدننزو ءارج 6ءاوعلاالاهوفرف و اهوش ییعب اه ولعشا اذا ةراغلا مولا

 :ءاوعش ةرصش لاق روند هجاغا قنغاط هفرط ره یرللاد و ةف رفتم یا ءاوعش ةراغ لاق روند هلواج ندا موجه

 دودح و موستم و دیعب یا عاش ناکم لاق روند ه هنس قارا (یعاشلا) ردیعا هقان رب و ناصغالا ةرمشتنم یا

 روند هبهدنک ارب هکر دیعج كنهبعاش ( یعاوشلاو عياش یا عاش بیصن لا روند ههصح نالوا

 ۱۰۷ ) ح ٭ ثل *



 | یکی رتشم ندا كس و تبخر هن و بودا لر ی ردلرختسم دنسانعم تا كنس 4 هنلن رخنآرب بود كرت

 | یدهلااوکر تیا ذی الا 9 یدهلاب ةلالضلا | ورتشا نیذلا كل وا ۴ یلاعت هلوف هنم و رونل وا لامعتسا هلا هلن قم ءاب وب و
 (یرشلا) رایدلیا راتخا یتلالض بودا كرت ییاده نالوا هدن ر الاصح سا "یدنا هّوقلاب یتعی ل الضااب اوکسع و

 | ردضممر رول را ا یر میم كلانا وند هنتجنز تیمک یزاکد قشادزوق هدنزواصع

 | هدندب هکردراخ یسایبس رولوا دتشمو هدایز هدرا هځک یدردو ردرلهژب یلشزوس لزق لزقو هدرخ هدرخ
 ۳ سشهددنب سان رول وا ردصم یربشو ةبركم ةك 1 اکحرچ راغص روشیا ىرشلا هباصا لا ردا ناروث ةعفد

 اقل یتشادروق راطتسا اذا یرش منیب مثلا یرش ناقب زدات افترا رشا هو
 بضع اذا لجرلا یرش لاق ردهنسانعم كلك هعثح و علاذا قربلا یرش لا ردهنسانعم ققاچ كشعشو

 لا ردهنسانعم قمارغوا هب یتشادروقو ل اذا لجرلا یرش لاقب رد هنساتعم كلا قلزاث . و كلوكنواو

 | یرشلاقب رد هنسانعمكلما مادقا و هغلابم زسروتف هدکع رو بوشا تآو یرمشلا هیلع جرخ اذا هدلج یری

 ها راش لاقب ردهنسانعم هعیابم هدننزو لاتق (ءارشلا لو هدننزو ةاهابم (ةاراشلا) هيف غلاب اذا هریسیف سرفلا

 هیات یار یدا هرراشب یبصا كنو هلداحص یا ه راشی وه لاق ردهنسانعم هلداحم و هعباب اذا ءارش و ءاراشم

 | (ارشالا) لثم یا قوز لام لاقي زدیم اعم هنادو تم هدننزو یودج (یورشلا) یدل وا بلقنم هنا

 | لاق ردهنسانعم قمردل وط و عل اذا قربلا یرشا لا ر دهنسانعم قمادلراب كشعت یخدو هاب رسک كنهزمه

 | یراتجرومط كنشم جاخآو هلما اذا ءارنثا لاقن رد هتسانعم تک هفارظ رب ی هنسثر و ه الماذا ضوحا یرشا

 وبر

 | لاق ر دهنسانعم كلنا ثلوکتواو قلزان دو (ءارشتسالا) یرغا اذا ماب یرشا لاق ردهنسانعم

 نارشلا) تمظعو تقافت اذا رومالا ترشتسالاقب ردهنسانعم قلوا ےظع هدامر و اذا لزا یتا

 1 2 ارز ردذوخأم نادنشهدام ی مش نال واهتسانفم دانع و "خرونلوا قالطا هنسهفن اط حراوخ هدنزو ةاصع

 | هن وا یرهوج ردلکد ذوخأم ندنسهدام ةعاطلا یف انسفنا انرش هسخوب ریدلیا جورخ یشان ندنرادنعت و

 | ریثا نیا یتح ردشللا ادتقا +هرثک هما هدنلوقو یرهوج هکر د حراش + ردیدرفم یراش یدلیا م ھو هلکعد

 | كنار و ىح ك نيش (یرمشلال یپننا ردینبم هن رعز ود لدلبا انشا ترخآ یلباقم اند قالطا ۶ ارش هزآ هکیددا

 لوشهدنزو "ینغ (یرعشلا)ل امثلا هباصایارش لجر لاق روند همدآ شمار وا هب ین اد روق هیدعو سک |
 | هریسیف غلاب ناکا ذا "یرشسرف لاه هلوا هرزوا هغلابم و مادقابویل وار اف امطق هدنسم رو بوشا هکروند هلآ ۱

 | هنچاغآ امرخ ششي ندکد رکچ و روند هنک کت لوق یلع ر وند هن زو رات لهج وبا هلی كانيش (یرسلا)

 2 لاشروند هنژکو لاذر كنم یشاوم ینعب كلام هدننزو ةاصح ( ةارشلا لو هدننزو ىلع «یرشلا) روند

 ثلا هدنع قب لا رولوا ا ی هاو اد یا یا 3 3و و ىزا هجا

 | هغاط یرشو یدلیا هو هلکملا طیض هلن وکس كنارو یعف كنیش یتوب یرهوج لالا رابخ یا ة او

 E TO NE هدغاط مان یلسو هنسانعم قیرط روند هلو و روند

 | یداورب هدنش نانا بکبک و ردریفک یرروناج یحنرب هکر ديما غاطرب هدهماهتو ردیدآ كغاطرب ا
 es (یرشلاون) رولک ءارشا یعج ردهنسانعم هیحان ءارش د هلا دمو یرشو ردهلحمرب هتاف رع هکردیعما |

 ی نیش (نابرثلا) ردیدآ منصر ص وصخ هنس هلبق سود هدننزو
 ۱ | یاب ندن آ هکر ددآ رصشر بریک

 | ردهنسانعم هضباتق ورع روند هن رارهط ضي نالوا هدندب هکر ول وا درفم ندنظفل نییارمش نایرشو رولیزود

 | بنكه کرد جج رم + ةضبانلا قورعلا یهو هنيبارش تعطقنا لاق رونلوا ریبعت براوض قورع ءابطالا نیب

 ۲ اات نر واز نکاوم هکردرارمع نالوا هلرصمو ضبا هدندب نییارمش هرزوا یغیدلوا حورشم ہد رشت
 ردنا ندنتهج بلق راسو هکردرمط نیلاقرب یراکدتا ریبعت اطروا نالوا هنسانعم ةايطاب لر هدیانو لسا

 | رول وا بعشنم ها وک ةبعشو هجاوتم هنلفما فصف یعسفر و هنمالعا فصن كند یمسق رب رول وا عسق

 | تعبط و تشرسو ٌةَسرط یا ةنسح هب رشیبعوه لاق ردهنسانعم بولسا و هت تیتتسش

 تناک اذا ةي رش ةأرما لا روند هن وتاخنال وا رروغ و طرف اتادو ةعبطلایا ةيرشلا رک لاق ا

 ا اسب تلف هکر دما نفورعم یک وکر ندهرایسو رددآ شوقر هلیسهین , لعاف عسا (یرنشلال ثاب الا ندلپ

 | (ءاربیشالا) ردشلا رامتخا و ءارتشا نوما یدنک هک اب نکن یافت ما ءاهع رار د سيج رب هدیسراف ردزوکع

۱ 
۱ 



f ۸۵۷ زوم 

 ىلع ةأرملا تحاشت لا ردهنسانعم كيا عن هلتلالم و نزح راهظا هنجوز نوتاخ هدننز و لعافت (یجاشلا) |

 -یتغ( تیصش))ردیلهاح یعضطا رفلانا یاش و ردةریشعلا دعس نا (یاشلا) تنزاح و تعن# اذا اهج وز |

 | لاق ردةنسانعم قجآ نا هدننز و وع (وحشلا) وب یواولا ped رد را عض وم یا هدننز و هبنغ ( هش )و هدننز و

 ۱ یدو هل رسک كنەزمش (ءاهمالا) جا اذاهوف اھ لاق SS قلا اوا تن اذا | وص* لجرا اڪ

 | لاق روند هعدآ هکردیفدا معو هدننزو هوطخ (ةوصا) هاف تفاذا لجر لا یا لاقب رد هنسانعم قجنآ نغا
  یصشت لاقب ردهنسانعم كمر و هدنالآ هل زا ردنابز همدآر هدنزو لعفت (یصشتلا) ةوطلنا یا ةوصشا دیعب |

 | اههاوفا تاصتاف یا یجاوش لیخ لا رول وا فصو هنآ ناچآ ین رازغآ («یجاوشلا) هيف هن اسل طسب اذا هیلع

 (ءاوصلا) رد دآ ك وص ر و مسا و یا (ےش یشلاق روندە هنسف شیکک هدننز واصع (اهشا) ردهیحاش یدرفم

 وحش هل وکس كناح و ىح كنید (یصشل )4 ینایلا 3۶ ةعسا ویا ءا وک شرب لاق روند هبویق مسا و هدنن زوءارج

 اصع هلا هم یاخ (اهشا) وب یواولا وب اوعت اهین غل عبارلا بابلا نم اهثهغ یصش لاق ردتغل هدنس هلک
 ادش لاق رد هنسانعم كمروس هود هدننزو ودع (ودشلا )9 یواولا be2 روزا هڪ“ روند هر قاروچ هدننزو :

 هدیقسوم و رت وا "ییغاذا رعسلا داش لاقت ردهنسانعم قلرا دوخاب قموف وارعش هلنامغ و اهقاساذا اودش لبالا

 درصد ارت هنسلر و تدالا نم افرط دخا ادا نالف دلت لا ردلعتسم دنسانعم قل وا رم هصحب ندشنادو

 ات القا الف ادش لاق رد هنسانعم كمت زکب هب هتسار ین هنسفر و هوکاخ یا ءودش ادش لاق رد هنسانعم قلق هحوت و

1 

 ودش (یداشلا و هنم البلق یا لالا نم اودش ذخا لاق روند هرادقمرب ندهنس قوچ ودشو هانا ههبش اذا

 نیکسک كن هنسن ره و روند هنسهصح و هنسهیش توق نالق هدد وج و هدننز و اصع (ادشلا) ردلعاف مسا ندنظفل |(
 یدشلا هذخا لاق روند هغلزوا و رح یا د دش ادش انموس لاق روند هکلیسا و روند هنج واو هن رانک نالوا ق

 نالف یدشا لاق ردهنسانعم قلوا هدنناوخ انشآ لوصا رهام هدیقس وم هل رسک كن هزم (ءادشالا) برا یا |
 كنەعم لاذو یصف كنيش (وذشلا ) #یواولا# ردعضومرب هدننزو نالس (ناودش)) ادیح اجخان راص اذآ ]

 لاق رد هنسانعم كلتا هدیح ر یهدآرب رول وا ردصمو روند هت اوا هنسهګار لوق ىلع روند هکسم هليل وکس

 هدننز واضع (اذشلا )كسل اب بيطت اذا لج را اذش لاق رد هنماتعم كم روس كيسو ءاذا یا اوذش ءوذشب ۶ 6
 هنسانعم مم روند هزوط و برجا یا اذشلا هذخا لاق روند هفل زوبا و رونا وا داخلا لاوسم ندنآ هکر دیم ارش |
 ردیعما هتیفس هن وک رب و رونل وا لامعتسا جد هدهحار رت هکر د حراش + روند هنکلرت و هنکلیتاكب كنحارو ۱ 1

 هنم تیقل لوقت ردهنسانعم یذاو چ رو روند هکنس اقلطم لوق ىلع هنسانعم بلکلابایذ روند هنکنیس تیا و
 دج۔ا ن دمع بیطلاوا و ؛یرقلا یئاذشلا رصن ن دجا رددآ هرقرب هدنساضق هرصب اذش و یذالا یا یذشلا |
 رددرفم ةاذش هکر د حراش » هرسک یا دوعلا اذش لا روند هراهراب جاغآ اذشو ردندا روا بتاکلا یناذشلا ۱

 قلبتا *یسلا هده ضعب روند ه هنس رب و یکسا و روند هنس هی توق نالي میت زو هاصح یا

 قلل هغرالا بودا فرطرب ییهنسنرب هلرسک كنهزمگ (ءاذشالا) رولوا كعد مدا یوخد هلغلوا هدنناونع 1

 ماهفا هرخآ ب ودنا روعش لیصحت یهنسنرب هدننز و هدأت (تیذشتلا) هاصقا و هاح اذا هنع هاذشا لاق ردهنسانعم |
 نیدلا حالصناطلس یناشنب بوبان فسوب ردنداعسا (یناش همهفاف هب لعاذا ربلناب ی ذشلاقب ردهنسانعم كل
 داهج و ازغ یدا رصم تکلم هاشداب هیلا راشم رایدلبا ثیدحت هلفلوا ثذح ییراقاو یرلیدنک هکر دی"

 چ یابلا # ردندحم یراخ یذاش نب دمو هيلع یلاعت هلاةجر یدیا ندنیندحم و ندتما ءال روبشم هلا |
 ءارش هب رشب هارش لاقب ر دهنسانعم قلآ نوتاص ییهنسرب هلرصقو هلیدم كفلا و یرسک كنيش (ءارشلا) ق

 ردهنسانعمكمرس یبهنسنرپ و هعاباذا ءارش لاقب رول وادض هلغلوا هنسانعم قناص و عببلاب هکلم اذا یرشو

 ماغرا و لیلذت بیل را وخ لوق ىلع كلا هترضم و لزه ییهسیک ر و اهر رش اذا طقالا و بوثلا و ملا ی رش لاھ
 ههناقمندنفرط كرانآ بوج هنکوا كرکسعسفن ءارشو هغراوا هنر اذا انالف یرمش لا رد هنسانعم كما ق

 ردتزابع ندکم لا ےظنت و ضم ییراتح ہم ور وما ك رانآ ب ورا و هیلا و دوخای هناطلس ندنفرطیموق دوخاب كما ق
 یتشادروق یمدآر ارشو مع ماکتف ناطلسلا ىلا وا مهنع لتاقفمهمدبا نیب مدقت اذا موقلانع هسفب یرش لاق ||

 هدننزو لاعنفا (ءارتشالا) یرشلا ةلعب هباصا اذا انالف هللا یرش لاق ردهنسانعم قمنا ضوا هکیمک یرلکدید |
 | نهنسفرب اقلطم و هعاباذا هازشا لا و عمبلاب هکلم اذا هاّتشا لاق رد هن رانعم قمتاص و قلآ نوتاص دوب



 e ۸۵٩ زوج

 ۱ رالچ هاکن آهک وند هن شن كیرقعور ون د هت نالوارونلخاش ور وند هنآ نیکسک نالوا وولیرک هنکز دو ءارفص |
 4 ۱ | كن ران ورپ كنق قابآ لعتلا ةابتش وهدح یا ناغیتتسلا هایش هب ک لاق روند هنب رانک و هنج وانیکس ک كش ره و

۱ 
۱ 

 ۱ | ردهنسانعم ارز هل رسک كنهزمه (ءابشالا) هتاف رولک تاوبشو ی ا رۆلکابش یعج روندهنجوآ |

 ] قفشا یا هلبشا ادا هابشا لا ردهنسانعم كا قلنابرهم بویکر سا ن میش رب و هاطعا اذا هاب شا لاق
 ۱ | رد هنسانعم كلغا عفدو سیک دلو هلدل و اذا لج رلا یشا لاق ردهنسانعم قمل وا یلغوا لقاعو دیشر كمدآریو

 ۱ | رس هاقلا ادا اب الف یشا لاق رد هنتسانعم كليا الا ب دهعرک رب دوخاب هو وف رب یمدآ رب و هعفد اذا هابشا لاق

 | بونلیو جافا وم او همرک ذا انالفیشا لا رول وادض هلغل وا هنسانعم كلما عرکتو زاها همدآ رب و هورکم و ۱

 | رودم فتلا و لاط اذا رضا شا لا رد هنسانعم قل وا قشمراص هنر یو روک یرلاذ هوا وانا

 ]] لوعفم مسا (یشملا) ہوہشا اذا هدالوا ادنز یشا لاق ردهتسانعم قار بوکح هتسیدنک یدال وا كمدآ |
 1 هژدل واذآبشم و یشم لجر لاش روند همدآ یحاص دلو هل ریز و دشر هژیس هی لعاف سا (یشلا و هلیس هی ۱

 1 هدننز وهرم ۲ (هوبشا) رد.دآ یدا ور هدهندم و ران نط روند هلوص و هدننزواصع ٍ(ابشلا) تا

 | ردیدآ كن رد هلسف ر و رولوا لخاد ید فیرعت فرح و ردفیصنم ربغ و هفرعم روند هنننیکتا كيرقع

 : ۱ ردبرق اب مان مر دیدآ هدلب ر هدننب تومرضح هللا برام و رددآ راصحرر هدنم و عضومرب داوا

 | كندنه E رونید هنلصف نشیق ندهمبرا لوصف (هاناشلا و هدننز و ءاسک «مانشل) #9یواولا#

 | هدننز وهیشارولکهینشا و هدننزو "یتعرولک یتشیرلعج رددرفم ید یسکیا لوق ىلع ی ک تالکو دیلکر دیعچ

 ورا هلرصف كرام( اتشلا) و (ءاتشلا » روند هغلقاروق و هغلتف و راغاب ندک وک رک شد بو

 نم "یوتشلا) رولوا ید یه ردصمو نامزیسارانو هکر دح راش * روند هغالشقو هنسهط وا شيق
 2 وماتشلا ىلا تونم یا یوتش و ی وتش ناکم لا ی زا وتلا هرکس و

 ۳ یشلاو " و ییغ روند ید " یتش هکروشد هب روم شيق ةصاخ هلن رتصف

 | ر اش لاق ردهنسانعم قمالشق هدر رب هلرعف نبش (وتشلا)

 3 قلوا قوغوص كم شيقو اا ق اود اذا موقلا اتش لاق :ردهنسانعم قمارضوا هغلقاروق هدنماا
 | قمالشق هدر رب هدرنو هدننزو لعفت (یتشتلالو هدنزو هدأت (ةیتشلا)ل درب اذا ءاتشلا اتش لاق ردهنسانعم
  هغلقاروق هدنع"وم شيق جدو هدننز و ءاطعا (یءاتشالا ز ءاتش هب ماقا اذا یتشت و دلبلا تش لاق ردهنسانعم

 ] ادا موقلا یتشا لاق ردهنسانعم .كمريک هشيقو ءاتشلا فاودجا اذا موقلا یتشا لاق ردهنسانعم كعفود

 | هدنز و ةاهابم (قاناشلا) ءاتش وذ یا هاش ةادغ و تاش موب لا روندهوک ولشبف (یتاشلا ) ءاتشلا یفا ولخد

 1 ولت ع و درمس هدنز و اصع (اتشلا)ءاتش هلعام اذا هاناش لاقت ردهن مانعم كطا هلماعم هليل وق یعابا شیق
 | روند هنسک و ک كنهرد یکءاتش هدننزو اصح بهنام یا (انشلا )ی وا ول ۴# روندهنسکو کكتهرد و روندهرب

 | هل وکس كيج ویصف كنيش (وصش) هیوا ولا# هردص یاهاثش و یداولا اثش اول زن لاق ردلکد نڪګماتشو و
 رول وا دض هلغل وا هنسانعم كلعا دنهطاشن و كان رط و هل زح اذ! اوه هاش لا ردهتسانعم كلا كانغ یمدار
 [] وجشو رج اذا مینیب یجث لاق ردهنسانعم كمروشود فالتخاو قاقش هنفلارا سان و هب رط اذا هاش لاق
 1 ۱ | ح مشنمو كليا نوزح یمدا رب , جدو هل رسک كنهزمش (ءاهثالاو ةحاح یاوصم هللا روند هب هم و تجاح

 . كلی روهقم و بولغم یجدآ ربو هب ّرط اذا اجا لا و هنزح اذا هاضا لاق ردهنرانعم كلتا لاشرطو
 ]  ههقوا اذا هاصشا لاق رددنسانعم قعاضوا هه ودنا و مغرب یعدآ ر و هبلغو هرهق اذا هاجشا لاق ردهنسانعم

 ۱ ۱ هیف ضغااموه واج هقلح ف بشن لا روند هنسهلوقم كيک ناروط هزاغو هدننزو اصع (اصلا) نزحیف
 | بابلانم یصش هیت لاق رد هنسانعع قمروط تن زا هن زاغو كمدآر رول وا ردصم احصث و هوجو مظعنم

 ۱ بهذاذا هنع ع رغلا هب یش لاق ردهنسانعم فق ت ولباس یسولجرو كمدآر ویش هقلح ف ضیزعا ۱بار

 | یا جو "یعش لج رلاقیدلوا دراو هل اید دشتهد راعشا ضعب روندهمدآمومو لوغشمهدن ز و "یتغ ( یصلا)

 | لجرفس( وچ القبعصیاهاوصشءزافملاق ر وند هبا رصص ج وکو پ رص یولسهدنن ز وءارج (ءاوصا ا
 | ۵ ولقایا نوزوا دوخای روند همدآ نوز واقر هل وایربا یراکیک لوق یلعهمدآ نوزوا كب ردتغل هلبادمو هدننزو
 | ین ومروند هنش وق ناغصقص ور ون د هت ادنمونت و یریاوروند هنالوا هصقیراقایا ون وز وا یسیرق و ندلب دوخاب

 ردیدآیداویکیاهدنزومرن ۰ وضو هدننز واصم (اج )رون د هل نسایماد ةاجوصت ویوجش وردة |



f Aie j~ 
 هیس هک ن دنس هلک یءوس هروک هل وا لوق لادنالا و یءوسلا نییلت لع وءاوسلانم لضخ واچ یوسلا طارصلا ۱

 ۱ ی هقشبیلقكمدآ رب هدننز و ولع ( وه سلاو هدنزووهل ( وهسلا) #یواولا# رول وا ففحم رد هنسانعم |
 | بهذو هنعلغغو هیسناذا !وهسو اوهس وهني سالا یفاهس لاش رد هنماتعم قوا بودا تلفغ یصوصخ

 رد هنسانعم رت ع نعهسر ونل هلص هللانع و لر لع ريغ نع هس رونل هلص هلړف رح ف وهس هکر د حراش » هریغ لا هبلق |

 تعالم و نوکسوهسو ردشل وا بلاف فص و هدنآ هک ایوک ضیح یلع تلبح یا | وھس ۃأرملا تلج برعلالوقت و
 ینمب هتاف غلبال یا یهنالو یهسیال لام لاق و ضاقت الب اوفع یا اوهر اوهس هلعفا لوقت هنمو ردهنسانمم

 دمدآعالم و لهسوهس و ردذوخأم ندنسانعم مارآ و نوکس و وردهدنسهجرد زغلوا غلاب هننان ندنن رف و و ترک

 شاو ولالزیاوهس ءام لا رونل واقالطا ه وصراوکشوخ و لهسیاوهس ماو وهسلجر لا روند هشيا و
 هدننز و هحاعس (قواهسسل 0 "یطو یا ةوهس ةقان و وهس لج لا ردهوهس یوم روند هه ود ثاکرا مالمو
 | (توهسلا لا وهس ناک اذا سمامنا بابلا نمقواهس ریل اراه لاش ردهنسانعم لوا شور بوخ ومالعو ۶
 | هایقو ةينا ومیاةوهس سوق لاق روند همای عالم نانل وا ریبعتهدابک و  یدنل وارکذ هکر دین وم لوهس هلبص# كنيس
 | فر دوخایروند هنس هط وا هن زخایهرالیک نالوا هدنغلا را هط وایکیا لوق ىلع هناوما و هفص و هنسانعم هر ص رون د

 د ى زخ كچوک دوخاب رونل وا عضو جییاوح ضعب اکا هکروند هنسهلوقم نا ورشو هردنصم و
 عضو هنسفیسهوقم تیب هعتما هنن رز وا هکروندهشو همناچند راجاغا چ وا اب تردد وای روند هب هط وا |

 هدنزرط هنحام و یجف ردف رظ لوي یرلکدت | ریبعت كن و نو رص هدرارابد مخ هکر دیم جب ودنکو رول

 دلکش لوا دوخ هن وا زاهج كس وعو روند هنسهرگب و هنسهجاب كنهطوا و روند ید هرابا هتک رول وا

 ,هدنمز رار و اب تیک كبس رولکءاهس یرلعج روند ههس نالیکج هنکو ا هناخ یولوحو روند هوا نال وا
 ۱ روند همدا ی دیا وهس رد رالعاف ےس اهدنز و نارکس (ناوهسلا) و (یهاسلا) رددآ عضومر و رددآ هدلب رب |

 داما هدننز و یمش او ویا رده |

 ردنا نا ولا هلمصف كنم رم (ءاهسالا# رد عاشو سراف هیهس ن ةًاطرا ردنداعسا هدننزو هيم (هیهس)

 | ردهنسانعقعاب هط وا نانل وا رک ذ یراکدد ه وهس هل رسک كن هزم (ءاهسالا) ردقوب یدرفم ردکع د نوکانوک |
 لاق روند هتعاسرپ ندهصک و ردیدآ كغارصقرب هدننزو ءارعص (ءاوهسلا) ةوهسلاین اذا لج رلا یهسا لاق |

 هام بویطا ءاصقتسما لب هدنرشاعمو تقلا هدنزو ةاهابم (ناهاسا) ةعاس یا لا س دار
 (اهسلا) هلهاسو هقلاخ ىنعي ءاصقتسالا كزت یا ةرنثعلاف هاهاس لاقن ردهتسانعم كلتا هلماعم هلتعالم و
 (ةيسلا) یی ایلا#یدنل وا نا هدنسهدام د وق هکهتن ردیعما نخ بکو کر هرچا یرغص شعن تان هلیمط كنيم |

 یعجج رونل واریبعت ناک شوک هکروند هرب یرک ا نالوا هد راشاب کیا كرا هلی كن هفتم یایو یکتا 1

 یدلیا عم ەل تمالع ین ینو فل قم هکردبح + ردض وعند واو ءاه نالوا هدنرخآ كنو هکر د ح راش * رواکت ایس

 ردشملوا ضب رعت زادنا فرح هیرهوج هلکنو فلؤم + رد وا و ارز یدنلوا رک ذ هدنسدام یوس (ایسال) |
 ردهنسانعكلئا مدقنو قبس هليل وكس كنهزمه و یصق كنيش (وأشلا) ی واولا چ ة جلا نیشلا لصف مس |

 كندقان و ةياغلا و دمالا ىا وأشلا ديعب لاقب ردهنسانعم تياغو دماو مهتقبس اذا اوأش موقلا توأش لوقت
 ۳ رد هنسانعم قمراقیح بوکح قاربط ندوبق نالیزاق و هنسانعم هقانلا رعب روند هنغبقو روند هنن رال و | |

 | .اریثک اوأش ربلانم عرب لاق رونل وا قالطا هدهغاربط ناقیچ ندویق و بازتلااهنم تعزن اذا! وأشؤبلانمتوأش
 | هلکنآندوبقروند هلیدنز یخ دوب هدننز وام 62 ًاملا) لیدنزلایا و هاشلاب تارا لقنلاش روندهلسز و ابا رب یا

 دما اذا ایام یماشت لاق ردهنسانعم قعشلفاربا هدننزو لعافت (یناشتلا)ل نوچغیدنل وا جارخا قاربط |
 ل وق ىلع كل هقاسم هلی هسکر هدننز وتاهابم (ةاءاشملا) اوق رفت اذا موقلایءاشتلاق ردهنسانعم قلوا رامراتو |
 عاقسا هدننزو لاعتفا (آ اتشالال هقبس وا هقناس یا هاءاش لاق رولوا نوجا دحا و هکردهنسانعم كلظا قبس ۱
 | (وبشلا) هی و اولا هقبس اذا هاأتشا لاق رذهتسانعم تا قو مقسا اذا لجرا یأتشا لاقب رد هنسان 1
 هرکصندقدلزو زکبو الع اذا اوبش “ىلا ابش لاق رد هنسانعم قلوا كسکو هلی وکس كنابو یعق كني
 لاق ردهنسانعم قفلخاث تاو رغ دعب ءاضا اذا ههج و ابش لاق ردهنسانعم قلوا نشور رکا 7

 هدننزو ةاصح (ةابشلاإل اهدق وا اذا رانلا ابش لاقت ردهنسانعم قغاب شت داو هيلجر ىلع ماقاذا سرفلا ابش

 برقع وا دل وت ةعاس برععلا یه و ةابش هناک لاق روتد ا یراص لوق ىلع روند 4 رفع ش#وط زره

۱ 
۱ 

۱ 
1 

| 
۱ 

 دما نیش ا لصف و



 لصفاو دک آی ابا هدرخا وا رشع كنهةدص ءاطعا هدکدد رخا والا رشعلاىف اهسال ناضمر رهش ىف ةقدصلا |" لطم

f AGE F- 

 | ناکاذا نالف یوسا اه ردهتسانعم اچ هت ردب هدتعبطو قلخ هسکرب و اوس هلعج اذا ءا وسا لاقن رد هنسانعم
 | ردهنسانعمقل و |لیلذ وراوخ وثدحااذا لج را یوسا لاقم ردلبعتسم هنسانعم كلثدح و ءاوس هدلا و قلخو هقلخ
 ۱ هکر د حراش » بع وا اذا ةَأر لا وسا لا رد هنسانعم قوص هجرف اما یرک ذ ویرخاذا لج را یوسا لاق

 | افرحیوسا لا رد هنسانعم كلتا طاقسا و كرت هلیببس تلغغ ی هنسن رب وردف رصتم ندهءوس نالوا زوم انعم جواوب

 یسیکیا رولک ءا وسا یعجج ردیس هشت كنس هلک ءاوس هلیصف كنيس (نآا و سلال لفغاو كلرت و طقسا یا نآرقلانم
 ردنایس یم هشت رد هنسانعم یوا سمو لثم یخ د و هل رسک ك نیس ( "یسلا )نالثمیانآوسامه لاق ردکم درد راربارب سب
  لثع یا1 وساب ثا ن هام ویست اة لا تسیل لاق ور وک اوس | یجب نالثم یا نابسامه و لثم یال یسب وهام لاق
 وتسم یا ۍس ناکم لاق ر ون د هب هنسف رار قرط رهو ز ود "یم ویدنل وا لا دبا 4 اب واو ید ای وس یلص اكن و لاثماالو

 | هسأر ىم ىف عقو برعلا لوقت و ردبدآ عضومرب و هنسانعمةالف رونل وا قالطا هه واز ودو ةفاسلیف اه افرط ینعی

 فلؤم + هرعش ددعیفوا هسأر ه رعضیام ردق فو اریطنا نم همکح یا اه رسکو ریخالا یف نیسلا متفب هسآر ءاوسیفو
 ح راش * دیش د هدهلم رابع مکتحاو ءاَش ايف واربنانم هرعس ددع یا از نسف عفو هدنسهدام"نس لثمو

 ندنظهل نس نال وا لمعتسم هنسانعم عساوو ربثک هروک هلن رابع هسأر نسفردر رح هلهج و یکیا هداصقتسم هکر د
 لئام و رار هروکه نت رابع هسأرءاوسو هسأر "یسو اعساوا ریثک یا انس الک ن الف دج و نول و مهنال ردغ وصم
 یدل وا فرصتمهرزوایها والد هدنآ و كلام ه هلماش هافرو تن هن رب ارب یشاب یسهصالخ ردکو بسم ندنسانعم
 یدل وا قرغتسم هتل اماترمم هکردکعد یدلوا لئان ه هعسا و تمعنردق كج هیروب یتشاب ندر دوخاب ردکعد |

 یرمکك نیس (اچ ال )رد ه انک ن دن ژکه کر دکم د یدل وا راف هتف یواسمهن ددع یرالبقكنشاب دوخ ای رونل واریبعت |
 ردد,ازو وغل یسهلک ءام ردىبک دز لثمال ردعقا و هدنلوق دز اهسال موقلا ینءاج هکه لیبصن كنهددشم یابو

 "یال ورا دایسال ب ودنا فیفح ییابهکرول وا هاکو یک یهدنل وق د زام عد رد راج عفر كنظفل دز یهدندعبام و |
 ال کرد ارد قن نل نأ الو كاد تلعف ادا تایمال و نالف ةيالو نالفام كيسالو نإلفالا
 نوجما حج رت هنلبقام یتدعبامییعیردلمعتسم هدنعقوم ءانفتسا بیکر وب و ردبم*| یم هلک یم ردن و چا سنج ین یس هلک
 حست الثم رونا وا ریبعت هلا اص وصخ هدزماسل ندن آ رول وا یک شغل وا جارخا هلیضفت ندنآ واسم هلغلوا قوسم |

 نالک هدندعبام و رف وا لامعتسا زسیفن فرح هجر دقت و رول وا ج رخ ندنآ واسم هنلبقام سپ رول وا نیبتم یعیدل وا

 یسبوئلوا رادتعا از یم هک ءام هدننلاح رج رد زب اجیتالاح بصن هسرولوا هرکذو عفر اقلطم و رج هدنبارعا كعما
 دوخاب هلوصوم ءام هدنتلاح عفرو ردهدناز ءام هدنف رش لوق چ نیلجالا اما 9۶ هکهتنارونلق فاضم هندعبام یس هلک

 وه"یشلثمالدوخابمو وهیذلا لثمال ییکرت موب ايال الثم رونل وا ر دقت ءادتبمر هرو نمسا و رابتعا هفوص وم

 | یلیصفت ورونل وا طابنتساندنو هد ورسم بیک ارت یاس ردیوصنم هرز وا تیزی هدننلاح بصن و رولوا هدنربدقت موب
 | روند هناکم یواسم یتیفرط و رونید هب هنس یغوط و زود هدننزو "ییغ ("یوسلال ردح ورشم هدییبلا یتفم |
 كم ربار و كمزود هدننزو لعفت ( یّوستلا ) ةفاسملاف هافرط یتعی وتسم یا سو "یوس ناکم لا یک "یم
 ردهنسانعم عم دوخاب ىلع فرح ءاب ضزالا هب توتسا لاق کتله یا ضرالا هب تّوست لاق هنمو رد هن رلانعم ۱

 رقم ه وس هدا رو ءاوتسا یا ةّیوس ىلع مه لاقب ردلمعتس» هدنعقوم ءاوتسا تالربارب هدننزو همنغ < ذییوسلا )ا

 هکر د هنن ر هیبش هن عمر اب هنوس و رد ردقم فوصوم بسانمرب یبک ت ئیهو مە و ةلصخ ردفص و هفوصوم
 هثترص كنه اد هکر وند هردنم شلوط هل راقتیق كنت وا مام لوق یلع رول وا بک ار یس هلوقم ءارقفو یراوج کا

 ندراصنا هکیراصنالا ةیوس یبا نب ةیوس نب دبع و ردیاعص (هیوسوبا) رازنب هنرزوا بودا عضو یکن الا
 یراخ یه" ندیراخت ماما هک هوس ن رکاشنداجو هفیلخ نب لهس هوس ینا نب كلما دبع و ردیقتعم كن رب
 دم نب دجا نب "یلعو بدؤملا ه ویس ن یلعن د ردندیماسا هدننزو هو رع ( هت ویس ) ردراثدح ردیسی وار

 | رد هنسانعم دصف و یغوط هدننز واصع ( یوسلا) رددآنوتاخرب هدنزو هی( ةو سل او ردرلثدح هت ويس ن

 ا ا یلصا هکرد هلعف ندنسهدام هوست ( ةباسلا ) هدصق تدصق یا ءاوس تدصف لوقت
 لوقت رونلوا قالطا ءزوس شمل وا ظنت و هوست نوچما كلا نوتفمو هتف رف یمدآرب و روند هلو شفلزودو

 | هدم ( هواس )ل ردیعسا یداور نیمرطا نیب دوخای هرق رب هدنساضق هکم هباسو ةلک یلأایه یا ةياس یلبرض
 باصعا نم یلاعت هلوف هنءو هدننزو یلبح ردیلعف ندنسهلک ءاوس هدننز و یده ( یوسلا ) ردف ورعم رهشر

 ( طارصلا )



 ی NEN زوم

 1 رد هن انعم یوتسمو زود رار قرط ره و هربغ یا نالف ءاوس اّواح لاق ردهنسانعم ریغو ندحلا نيب طس و یا

 ردردصم لصالاق یسهلک ءاوس هکر د حراش * هل وط و هص ص وتسم یا ءاوس توت ووتسم یا ءاوس ناکم لاق

 لب اوس یف دعق لا رونل وا قالطا هنسه ورذ كغاط لبطا ءاوس و یدنل وا لامعتسا قر هل وا فرظ و فص و هدعب

 ردیدآ عضومرپ و هفصتنم یا راهلا ءاوس هبل لوقت ردن رابع ندننام ز نصت مامت زدن وک راهللا ءا وس و هت ورذ یا

 دننام و لثم ءاوس و ردرایاصص دلاخ نب ءاوسو ثراحلا نب ءاوسو ردیدآ هقنالپرب هدنسشاب كغاط مانربص هدنم و

 کرد زاشهدب سکه : ویصفلرلبل وا نیس رواکه وساوس و یساوسو هیساوس و رولکءاوسا یعچج رد هنسانعم

 | كنهنسنیکیا یس هلک ءا وس هکرول وا هاکو *یهتنارلیدل وا بهاذ هن رال وا عج مسا كرات و راضعب و ردند رداون رنو
 :هدارو ءاوسوذیا ورع ود ز ءا وس لاق هنم ون وج ا نایب و قیقح یتتلاح ءاوتسا هدنرنبب ردا بلط وءاضتقا یندوج و

 .ءاوس رابتعاو و هنسانعم لدع وذ رارد و رعو دز لدع هکهتن رد ربخ مدقم قر هل وا لّوام هلا ءا وس وذ یسهلک ءا وس

 ۱ هرزوا روک ذم هجورکم زفل وا رک ذ یعوفرم لعاف هدندعبام هل ردصم ار ز ردینبم هنن راش ردصم كن را هلک لدع و

 ءاوسلا ةلبل ل رک دیسک مدعلا وءاوس لج ر بدر و یاران ون وا خر راصا و فذح

 اكنیس(یوسلا) رول وا یره هد دصک, لوا یآ ارز رونلوا قالطا هنسهصک یصچوا نوا دوخاب یعند رد نوا
 ۱ رک ءاوس رد هنسانعم یوتسم و رارب و ردهن رلانعمریغ و طس و لدع یب کا اوس هدران و هل رصق كفلا و یم و یرسک

 وتسم یا مدعلا و e ت ی "دلا و نیسلا کو ر لجرب ترم لاقب هنمو
 قلوا تفص و یو ترش همدع و وه ءاوتسا رد ربوصتم هرز وا تیردصم ران و هکر د حراش * همدع و هد وجو |

 رقة الاد یوساناکمتناال و نګ هفلخن ال« یلاعتهلوقو#یهتنارارول وا هدنلپ وأت وتسم هکر ار واوا عوف رم هرزوا
 هکن ول وا ناکم ر نالوا عم هلتمالع قج هلوا مولعم هب هلجج نمداعیمییی للعم اذ هر دقت و اممم یا مضلا و مکلاپ

 هافرطوتسم بغار و رول وا شلوا یوتسم هدننب هلج هکاب وکه کرد ح راش + زس هل وا مچ هلبا مرارحاس مزب هدنآ

 طس و و فصت هنسهفاسم كفرط یکیا هکیدلبا ناب هلت رابع كني و انن افصنم فاشک و یدلیاربسفت هلیت رابع

 هنر یرب هنسف یکیا هدننزو لاعتفا (عاوتسالا هيل وا توافتم هلشهج برق و دعب هنیفرط هکر ول وا ناکم نالوا

 | هدف رط رب هکر د هنسانع«لادتعا والثاماذااب وتسا لاق رد رابع ندقلوا ربا رب هدنیفی اپ هدنیک هکر د هنسانعم قمل وا لئا
 هکر د هنسانعم قمرا و هلاکینلنا وج كمدآ رب و لدتعا اذا *یشلا یوتسا لا ردن رابع ندقل وا مقتسم ب ویل وا توافت

 غلب اذا لجرلا یوتسا لاق ردهنسانعم قلو ینرارق بورا و هنشای قرق دوخاب ردترابع ندقلوا تیکی مات

 یلوتساوا املع لبقاوا دصق وا املا دعوا دعص یا چ ءاعا یلایوتساح ال یلاعت هلوقو هنس نیعبرا وا هدشا

 یضرا العو لج قح هکردو فیرش یانعم یدما ردنا تلالد ه روک ذم “ناعم هسرونل هلص هلبسهلک یلا ینعی

 هوست كن 1 یسهیلع هدارا دوخاب یدلیا دوعص هنص وصخ ءام ةیوست یسیلاع ما هرکسعندک دلیا قلخ ۱

 یر امر E 1 یگاوط ولنا نان نوکت رب اس هدقلارا دوخاپ یدلیا قلعتهن ید" و

 ءاوتسا هکیدید هد ر اصب اوم یدل وا نہ و و ا یا هجون ۲ هنس هب وس كن آدوخاب یدلیا ۱

 "قش هموقرم تب آ ردا اضتقا یتسانعمقلوا یهتنمریبدنلاب دوخا تاذلاب هب هتسنرپ هسر ول هلص ھا یلا یسهدام | ۱
 یا زدهنسانعم دن لاین یار یسک "و رول وا هراعتس | تهی رز آی و ۱

 دک اخد زج الطصا یل | ام كنو ردا نو دوغا هما فا روی اف او یا ضرالا هتوتسا برعلا لوقت ۱

 رار سپ هکردهنسانعم قلوا لئام هنر یرب جدو هدننزو لعافت (یواستلا) ردرقا هن رببعت یدلوا نا ۱
 ردهنسانعم كلا رار هنرب یر یهنسن یکیا هدننز و هلعفت (ةیوسلا ) الئام اذا ای واست لا رولل واریبعت قلوا |

 رونل واریبعت كقلز ود هکر دهنسانعم كلا راومه و زود ییهنسنرب و تلدع اذا امن تی "وسو هب هت "وس لوقت

 اذا هاوس لاق ردهنسانعم ققلوط یبشر و امف كله اذا لوهحا ىلع ضرالا هيلع تی"وس لاقت هنمو |

 هب هت واس لوقت ردهنسانعم كمردشل رار ههنسنر یهنسنر هدننزو ةاهابم ( ةاواسلا ) ایوس هلعج |

 یواسیال وه لاق ردهنسانعم قالوا لداعم هدّتیفیک اب هدنیک هن هتسفرب هنسار و تيوس ییعع عیب تیواسو |

 ® ق اذه الثم رونل وا ریبعت هلا نکند یش ر وش هد زج الطصا ندانعموب هلداعرال یا اثش ۱

 ییعی,لیلق یض رک یوسدال مه وق و ردکعد کیف یهچقارب هکزل وا لداعم هب دچار یھت توش ا

 جدو هللرسك كنهزمش ( ءاوسالا رژ یدل وا دراو هدانعمو ځد ندعبار باب قرهلوا یال هدایت

 قشر وط و ی فرخ زا وا اد یهنسنر و هب هتّوس ییعع هت وسا لوقت ردهنسانعم كلا لداعم هرخ



a AY F- 

 | لوند هنسیدلراب و هنغلت دا كکشع هدننز و اضع انس اڑ ینابلا 9۶ ردلکد م ولعم اغا كنظفل ىم” |

 ۱ | تابنو هلن ادم روند ځد ءانس زله یمغلپ و ءادوسو ءا رفص هکر دنعما تام ساجر و هءوضیا قربلا انس تارا

 | زرد ور ءانس هلفل وا تبان هدنراید مور هکر درا و ید یعون رب و ردف ورعم لهسم هکر دنابن یراکدید یکم ءانس
  نینمولا تاهما هج رک تلصل ان ءاعما تشانسو ردندآیدا ور هدنسهکلوا دح و ردیدآ سابل رک دیشحرب ءاتس و

E EAیتس لا ردهنسانعم نلسک و هدننز و ءاطع (ءانتسلا) یدلبا تاف و لوخدلا لبق ن گل تولوا  | 

 | ردندننرخأتم ردنسحم اشار لارا: ةعفر یا ءانس هب : لا و ءانس اد راص و تابلانم ءانس "

 | یوصعو و ردندحم ناار یونس رکب یا نیدجا و ر دریغ ك رعاش یراکدد ینانس ندنریاش سرف و وا
 ۱ | تاکشعت و هعفر اذا هانسا لاق رد هنسانعم لقتلسک و و و قمردلاق یرفو هل رسک كنهزمش (ءانسالا)ل رد هدنن زوا

 | لاق ردهنسانعمقمان وا تورو هرجا باح* دوخان ڭى ودمر وار ب دوخاب كمريک + یرجما ندهناخ یاعش

  لاقبردهنسانعم كلا ث تکم ودوار هنسرب و بالا یفراط وا ین ورا لم عقووا تیبا ءانس لخد اذا قربا یتسا
 ناب ردهنسانعم كلنا 2 ةیویلیالوق ی هتس رب هدنز و هبدأت (ةینسللا) عضومق ییعب ةنسا وُسل اذا موقلا ۳ ۱

 | رد هنسانعم كما د ونشخ هلکللا یناکدنز نسح و ارادم ابنک هدننز و ةاهابم (ةاناسلا# هکف و هلهساذا هاتن |

 | :رغتاذا یشلا نست لاق رد هنسانعم قل زود هدننز و لعفت (یتستلاال هت رشاعمنسح و ها راد و هاضا راذا هاناس لا
 | هدنروما هسکر یستو زدشف وا بلق هاب هات نوت هکر دبهاذ دغل وا نیست یللصا هد انعم و راضعب هکر بد د حراش

 ۱ | هکسکوب و هروما یف لهست اذا دز یت 5 لاش ردنرابع ندقلوا ر ذپل وصح هلتل وهس هکرد هنسانعم قلود تلوهس
 | اذا انالف ىست لاق رد هنسانعم كلعا دونشخ هلج وکی مدار و ةيفر قر اذا لج را یتست لاق ردهنسانعم قمقیچ
 | كنون و یعض ك (هانساا)ارضیل اهادست اذا ةقانلاریعبلا نست د لا رد هتسانعم قعشآ ه یشد كکرا و هاضرت

 | (فیناسلا) ردذوخأم ندنسانعم عیفرت امرعیاءالل ةانسم | ودقع لا یتیم ۳90 هندن وص هد دشت

 | كنيس 6 ونسلا) روند هب هقان نالیشوف هالود نوجما كکچ وص و روند 4 هغوق كوب قرهلوا ربارب هليا ودا
 ۱ | اونسوئست ةباسلاتنس لاق رددنسانعم قمرا وص الر هقان نالیشوق هالود هدننز و هحاعس 2 وانس Jiy هل ۔ےف

 | ققاچ كشعش واه ءوض ىلعاذا رانلا تنس لاق ردهنسانعم كلسک وب یسهلعش كشتآو ضرالا تقس اذا ةوانسو
 قجا و اوقتسا اذا ےسفنال نون موقلا لاق اخ كکجوص ندو قو ءاضا اذاق رلاانس لاق ردهنسانعم |

 | هدیناثر وند هضرا نانل وا قس هل هبناس هلیعف ك رام (ةینسل )و( ةونسم ال هتعقق یا بابلا ت ونس لاقب دانسات ۱
 | كنيس (ةنسلا) هلکیا هتانسب دذا لاق روند هنسیرتوک كنهنسنرب هدننزو هبانک(ةیانسلا ردب رم هاب واو

 | رک ذ ید هدنبابءاه یاو فل قم هکر دج راش * مام یا ةنس تضم لاش رارب دلاس مدیسراف هکرون د هل هلیصف كنون و

 ۱ هېج هکرددهنسیلصا هر وکه نغیدل وا ییاهردرابهاذ هنسا وا یواوراضعب و یاب راضعب و ییاهراضعب ارز یدلیا

 | یی و هسابار ورم نامز ندن رز وا بویکتای.اغا امرخرار د لنا تهنسراب عاربز ردشفلوا فذح ءاه ردهدننز و
 | لپ روند هب هقان ن نکجوص هلو هن ود هدنتهروج وبق هلال ود رفیق ید بیاد ام هروک هنغیدل وا

۱ 

 | یواوو ردینبم هنفیدل وا رب اد هرز واقولخم ردذ وخأم ندنسانعم تعفر دوخاب یدنل وا قالطا هلغل وار اد جد |

 | هنس هغلتس ارز ردهنسانعم قما غوا هغلتق سان هدننزو مارک | (تانسالا) ردر وک ذم بیرقنع هر وکه نغیدل وا

 | كنون و یصفكنیس «یتسا ال یدل وا بلقنم هبات وا و نوجما قرف ةبودجا مهتاصا اذا اوتنسا لاق رونلواقالطا
 یھ ك نیس (ایانسلال رول وا یثاب و یوا و سپ هتعف اذا اینس بابلاتینس لوقت رد هنسانعم قجآ ی کو نس هلی وکس

 | هکهلیا هروسکم * هزه (انسا) فیرشیا ایانس لجر لاق رددرفمو و روند همدآ ناشلا عیفرو فیرش هلارصقو

 | نونس عج هنسانعم ماع روند هلي :هنیتصف (فنسلا) و یواولا + یدنل وا رکد هدناب نون ردهدلب رب هددیعص

SE۱ | هغلقاروق هنس و یدنل وا نایب یراذخأم افنآ هکهت هلباه رولک تاهنسو هلناصف یا تاتو  

 | نونس یعچب هنسانعم هبدحم ضرا رونبد هرب قاروقو بدج و طق یا ةنس مهمتباصا لاق رونل وا قالطا هغلتیق و
 | 6ةاناسلا)ل ةبودلا مهتباصا اذااوتنسا لاق رد هنسانعم كمش ود هغلقاروق و هغلتیق هدننز و مارک ۱(تانسالا) ر واک |

 | ةنسلل هرجأتسا اذا ءانسو ةاناسم هاناس لاق رد هنسانعم كلتا هلماعم هلا قالی هدننزو لاتق (مانسلا )و هدنز و ةاهابم ۱
| 

 اهدنزو اصع (ان لاو ةدددش یا ءاونس ةنس لاق رول وا فص و ه هنس ولتنحم و ولتدش هدننز و ءارجب ءاوئسلا )

 [ ریتم داد و لدع ردعما هردم كفلا و ىح كنيس (ءاوسلا و۶ ىواولا# یدنل وارک د هد هاي کهن ردنابرب

 | ءاوس ناکم لاقب رد هنتنانعم طس و و کیلا نم لدع یا هک ءاوس ىلع مهم لا ذیناف ج یلامت هلوق هنم و حراشلا لاق

TEREST EE 



a ۸۱ = 

 | رد هنسانعم قل ەراب یاد ین ا رکذ هدجر رول وا ردصمالس و روند یوالس هدنتبسرددآ هدلب رب هدیرفمالسو

  شفلهراب ید بید الس مدین رق هدننز و یرکس (ایلسلاا) اهالس عطقنا اذاعبارلا بابلا نمالس ةاشلات تیلس لاق

 | یرد ووك م:نانا وازم نالو رکصت دقد رخ وط لا ویا كنوتاخ هدنزو هدأت (ةیلسلا ر روند هل و

 | ناویحاب تروع هدنزو لاعتفا (ءالتسالا) اهالس عز اذا ةاشلاو ةأرملا یلس لا ردهنسانعم قمراقبح بوکح

 ل یواولا # اهالس تحرط اذا ةقانلا تلتسا لاق ردهنسانعم كلا حرط «متط ینکوص هرکصندقدر وغ وط

 | لقلسکو رول وا یدعتم هلیفرح ءابو عفترا اذا وم وم! "یشلا اعم لاقب رد هنسانعم كلسک وب هدننزو ولع ( وعلا )
 صاضشاو عفر اب هنس نالف ندقا ربا ینعب هتنیتساف دعب نم عفر یا *؛یشلاییاعم لا و هالعایا هام لاق هنسانعم

 (ءاعمالا) دیصال اوجرخ اذا موقلا اعم لا ردهنسانعم قمقیچ هراکش ومو مدلیا اردا یکی کرک ین آ هلغفل وا

 هب یعسا و هأبا هاعما لا ر رد هنسانعم كليا عضو مسا و هالعا اذا هاعما لاقت رد هنسانعم لقلسک و ۱ هل رسک كنهزمش

 | توام هلا ردد رفمیماس ردهبلاغ تفص روند هرادایص ناقیچ هراکش هدننز و ةاضق (نایلا) هل اعما هتلعح اذا

 و | تيبلا ةواععو هوش ىلع لواطت اذا ةواعم لصلا اعم لاقت رد هنسانعمقعثآ هرز وا یشید ٹکرا هل كنیم
 | هلا هف وک هواعم و هصخش یا هت وامس تیر لوقت روند هنبلاق و صق گكنهنسار و روند هنناورشو هنغادراج

 تر هکرد د حراش × یدلیا مد و هلکع د ندعگاوع یره وج هکدتن ردلکد ندعهاوعو و ردعض وم ر هدننب ماش
 رکذم و ردشنوم رار د ناعم هدیسراف روند هکوک هکردمولعم هلرخف كنيس (یاعلا) ردندعما وع هکردرا و ید | |

 دحا و هکز هلک نال وا یراح هنسارجم سنج مسا و سنج مسا ی یک ض راو ءام و رصث و لحن هکر د حراش »رنو
 یا كتيب ءام“ ملصا لوقت رونل وا قالطا هتفتس کات هدف رهولعت و ردزاب یریات وری ب روزا قالطا 9

 ۴ ءاعسا عیفر سرف لاش رونل وا قالطا e ex كناو رددآ سرفر و رونلوا قالطا هتس قاور تاذک فقس |
 یعج رون :) وا قالطا دنلباش و درح لوقىلع هرومل و تاصسلآیا ءاوسلات رطما لاق رونل وا قالطا هدولب ورهظلا :

 ءام ون ندقارع كولم (ءاعسا امت مشق كلا یارک كچ واکس ین و یخ واجب و تاوسو هيما |

 ردق و یم “ا یربغ ندوب كنەرو نم ردقح هل وا یسهدلا و كاد هکر دعا یراهدلاو ث كتعاج یراکدد ءاعسا ۱ ۱

 یدناراشلا قالطا هلغل وا رظنم یفاص ورلد تیاغب یدلیا بلس فلوم هلکع دردسبقل ءاعسا ءام و یعسا ه وام راضعب ۱ ۱

 لوق ىلع کیک بر وچ هنغایا دایص هدننز و لاعتفا (ءاقسالا رول یکه غایا هکر وند هب ر وچ هلک كم (ناعسلا)ل
 یقسا لاقب رد هنسانعم كفا ءراعتسا بروج ندمدآرب نوجما هاقو یتغایا ندضرارح تچ هندیص وهآ

 هد و یعولط یزدلپ لیهس نابلوایماکته كندیصوهآو خان ابظلادیصل اهراعتسا وا ةاعسلا سل اذا هناصلا
 ننرایز كمدآر و لیهس علطم دنع ابنآریغ یف الط اذا ابظلا ئاصلا یقسا لاقم ردهنسانعم قمقیج هن دیص وهآ |

 ةرايزلاب هدمت اذا هتیقسا لوقت ردهنسانعم كلا سرفت یراهناشن ربخ ندهسکر  لوفیلع كلا هج وتو دصق

 هک لب رمصق كفلا و یئالث تاکرح ك رانیس (اعسلا )و (مسلا) و هلی یدک یار (مسالا) ریطناهبف تعسوت وا |
 هتمالع یا هام" و هع“ و اذک هما لاقت ردذوخًأم ندنسانعم ولعر وند هنناشن و تمالع كةم دسارب ردتغل زکسیع وجم

 مان هدیسراف نوحما یی و لصف ندرکیدکی روند دلت نالوا عوض وم هنسازا كنەنسذره ندض عو رهوح و

 كرانوب 6ر مراش هلیصقن و یتابثا كنا رولکیماسایعمطما مج و تا واع"ا و ءاعما یعجج رونل وا ریبعت دآ هدیکرتو | ا
 نوش ذة وکو نوصب و ردذوخأم ندنسانعم ولع هنب یریسفت هلتمالع كل م + رد هنسانعم ولع هکدیاوعیرالصا | ۱

 هب یم وا الف هام لاق رد هنسانعم كلی عضو مسا هثیشرب هدننز و هدأت (ةیعسلا) ردمولعم فالتخا نالواهدنرانب |

 هام“ ینعع اوم وم“! هب یم و هایا هام" لاقت ردهنسانعم قموق دآ ځد وب هلیصف كنيس (وعسا) هلاسا هلعجاذا |

 روال واریبعت شادا هکر دهنسانعم مانمش هدننزو نع 7 یمسلا هریغ هکح ۸ بلعت ن ۶ فیفا هام“ ینعی لوالاو |

 هدننزو لعفت (یعسلا) هریظنیا هیعسوه لاق رونل وا قالطا هریظن و دننام و كما هما نم وه و كيم“ وه لاقت ق

 ىع لاقت ردهنسانعم قلوابستنم هب هلدبقرب دوخاب ه هسکر و ه یمستف اذکی هاعم لاق رد هنسانعم قفلدآ هنا دار |
 اذا هاماس لاق ردهنسانعم كلنا هرخافم هلتهج ناشولع هدننزو ةاهابم 5 امالا ےہ .بستنا اذا ملا و موتلاب

 لاق رد هنسانعم قعشراب هلرارب یر هدننز و لعافت (ییاستلا ) هاراب اذا هاماس i و هنسانعم قعشراب و هرخاف

 عاش لا روند هتنرهشو هزاوا و مان نالوا هلنهج هلیج وریخ كمدآرب هدننزو یده (اعسلا) ۱ ورابت اذا اوماست

 هللا یر ردیعمایرلهدلا و كن رات رطح مسای راعو رددآ لبجرب هلبعض كنيس ( هرعم)ل ربطن این هت وص یا هام

 یریغ ندنوبهدیرع مالک هکیدید " ینج نا رتفدآ هدلبرپ ا اور هلبعص كنيس (یعم)  ینایلا# اههنع

 (۱۰۰) * شنل +



 هه
 ۱ فز یرب دیا یاونا ل ۱ مدام یتلع ءاقستسا aR هد هبط بک قسلا هنطب یف مقجااذا ۱

 | بلط اذا هنم قستسا لاق ردهنسانعم كقسلا وص كجا ندمدآرب او د یسیرب و یلبط یرب و

 | هدنز و لاصتفا ( ءافتس ار ايق اذا لجرلا قستسا لاق اد ان قعصوف هلا لعو برشیام یا ایقسا
 | قعصوف هلفلکن و لعو قسسا ییعع هنم قتسا لاق رووا كسلا وص كج چا ندمدآ ر ید و

 ا كنب (فياعسلا ر نع“ اذا لجرلا قتسا لاق ردهنسانعم كمروعم و ًابقت اذا لحرلا قتسا لا ردهنسانعم ۱

 | یک ضوحو هعثج و داوص وند هعضوم كجب هجا وص هل سکو یصف كيم : اقا و هلی و یرسک | |

 | ندنسبردنویف یلقوط کوین ولو هدننز و ءاسک (یاقسلا) هنسانعم ه رشم روند هاق كج ها وص هناقسوا

 | هننراوص زذا هدننزو یرمشب (ایقسلا# ر واک اسا و تایقسا و هیقسا یعجج راروق دوسو وصاکا رولی زود

 : | یتواریصحو رواکهیقسا یعج روند هدولب نالوا یربا یراهرطق كنب روم# هدننزو "غ (قسلا#» روند
 ۱ | هکرون دهریغص رهن (فیفاسلا» رونل وا قالطا هنجاغاامرخ و هنمانعم یدزب روند هغلزاس یراکدد قاهغوق و

 | هدنش ءارفصلا یداو هلا هندمو ردهدلب رب هدنع هلیعص كنيس (ابقسلا) ردل ودج یرلقدراوص هجا و الرت

 ۱ یراکدبد نادر هود ذو لعفت (قستلا) رددآ ویق ۳ مدد مدهلس وزو درع” ( هرقسإ) ردعضوم ر |

 | تونل وص و هيلع تنعفابط را هتک | اذا ناذوحا لبالاتفست لاق ردهنسانعم كمر وع” هلغءالت وا یتسهزات کت وا ۱

 | 6 ةاک اسلا) وا ولا## یورتو قیسلا لبق اذا *یشلا يسن لاق رد هنسانعم قماق هج وا هلکغیس دنا یکی کرک |

 ۱ ae قص اذا هاک اس لاقت رد هنسانعم تالما قضت اضاقت هدننعص هبلاطم هب هسکرب هدنز و ةاهابم

 |( لىلا )و هلبط كنيس (ناولسل او هدننزو ولع( ولسا )و هلي وکس كمالو یصتق كنيس (ولسلا) #یواولا#
 | اولسهیلس و هنعالس ومالسلاش رد هنسانعم قل وا هدا زآ و غراف ی اق ندنآ بودوت وا یی هنسنرب هدننز و یتعا

 | | ىسەدامولسەروكە ناي هدر اصب كل وم + هرکد نع لهذ وغرفوییعب هیسناذاعبارلاولوالابابلانمایلس وانا ولسو

 | كن هزم (ءالسالا) رول وا یمزال یانعم قمت ون وا سپ ردع وضوم هنسانعم قملوا لئاز ندلکو کی تبحم كنهنسرپ
 | یحرب وهنعایلسنم هلعج اذا هثع هالسا لاق ردهنسانعم كلا لدهدازآ ندنآ بوردنون وا ی هنسنرب همدآر کا

 ا ا ا و لعفت (یلسنلال عبسللا اونما اذا موقلا یلسا لاق رد هنسانعم قل وا نومّأم ند رر ونا
 | هلک لا بیبطت و فیطلت هل وک ریشناب 2 ضمب همدآ نالوا كانغ الثم ردهنسانعم قملوا ىلستم ردع واطم

 | هکلءدازآ ند هنسنرب ردعما هلرعص و یصف كنيس (ةولسلا)ل یلستف هنع هالسا لاق یک قلوا بلقلا نمط

 یرافدنلاوق نوجا ريحت كم ناو سنو هنسانعم لسع رون دهلب امج كتیس (قناولسلا) روند هرطاخ تغارفو

  ءدقدنلهایس بودبا نفد هرجا موق ینآ هکروند هدهفجوب لوشو ردتفل هد هلی كنيس هدنوب روند هفجنوب |
 هدننز و یولب (یولسلا) رارول وا یلستم ندقشع درد هلکمروجما هقشام هرکصندکدزا هللا وص بوراتیچ |
 | یرلکدد هولي ه کر شوفو هکر د جم» رددرفم ةاولس رددآ شوق رب و هنسانعم لسع روند هلاب حد و |

 | هددعطقوب هک هتن رول وا یثح و كب ردراشوقوب ناناوا قیزرت و قوس هلیارمما یب رولوا هیبث هنیج ردلب هکردشوق
 | نلا لزن و» هبلق ىلع یولسلا لزنا دق + هبتلا و دصلاب یتلباق × هنقلع لیارسا لآ نم« ردشفلوا ملتا

 | یراکدید هناولس هلی كنيس (ناولسلا ) روند هثیش ندبا یل تم و غراف ىلق اقلطم یولسو + هيف ىلع

 ا دوخاب روند هن وص نالبجا نوجما قمل وا لستم ناولس هکیدد راضعب روند هغجنوب نانلوا رڪن
 | هلیس هصاخ كنآ رارروچا هقشاع هرکصندقدردشراق هلا وص بونلآ ندنرق كتيم هکروند هغاربط لوش

 عرفت هدکذل روا همدآ نالوا نیک کر ونڈ هاود نوش دوا رول وا لئازقشعنالوا هدنلکوک ك نەراچب لوا

 نامشهدنوک رد هیچ كب هکر دیدآ هعشچرپ هدف رشسدق و ردیعما یداور هدندرو یمهلمبق لس ناولسو هل وارد

 نازهن هیلسمو ردیعما كن ردب ¿ نطبرب هدننزو هنسح (هیلسمر) راردا لر هلکنا سان ردنا نابرج هرکیکیاابرب ۱

 كمر وع“ راوط هدننز و لاعتفا التسالا لرد دآ یداو رپ ەدە دابهدهلبربنک كمال وهدننز و € "یلسلا) ردندناصصا |

 هدردام نطب هکر وند ه یرد هتفو لوش هدننز واصع ( السل )۴# ینایل اوچ تنعماذا ةاشلا تلتسا لاق ردیاب

 هدناسنا رول وال الهدل و هدیازغلآبوریصندنزو هدنآ ینیدغ وطرک | راقیچ هج هلی یژک او ردنادلوت باتو

 * لج السیفا وعق و + لثم ا هنم و رولک السا یعجج رار دا ریبعتلوص و شا هدیکرترونل واقالطا هنال وا هدیشا ومو |
 ۱ عطقنا# لا اذکوزل وا یردل وا هده ود تاکرا ار زرول وا ترضهدقد) وا راچ ودهلاح لکشمرب نع بعص ہما یا

 رونلوا داربا هدقدلوا ات شارب ار. ردلثم دوب ینعب مظعلانيكسلا غلب لاقباک ۶ نطبلا السلا

 و :



e ۸۳۵ pr 

 (ةعاسلا ۶ یابلا Be رفسلا و رهسلایبع روبص یا "یواعس لحر لاق روند ةمدآ لمص*و روب و

 ا رد ولقم ندهغیاس هکر د حراش »+ ةذیذل یا ةیغاس ةب سش لاق روند 8 ورم واک یخ ودنا هدنزو در ال

lyeرد هنسانعم كامروتوک بود زوت دوخاب قمرواص قاربطلی هلننوکس كناف و یضفكننس (نیسلا )»یاب  E 

 ٠حرا تفسا لاق رد هثسانعم ۾ E هل رسک كنەزمش ((هافسالا# هتلچ وا دن رد ادا ایفس هيس بارلا خرا فقس

 هلا زا یاب كنو اهافس تطقت اذا یمهبا فما لاق رد هنن سانعم كلک ود یراقچلف كتواو هتفس یعع بارلا

۱ 
۱ 

 | قاریط و هلبنسفارطا نشخ اذا عرزلا نسا لاق رج هم ا ىا ولت رس ی لجل em او ردنوجا

 لجراسا لاق ردهنسانعم كمت دا رطاق هدن ورو كاح یعاباو بارلا لقناذا نالف نسا لاقت ردهنسانعم قعشاط

 كمردت | كل هفلش و تالفیفخ همدارب و تلزه اذاةقانلا تفسا لاقت رد هنسانعم تل وز راوط و ءاوفس ةلغبذختإ اذآ
 ۱ | هءاسا اذا هب نسا لاق رد هنسانعم كلا تل وکه مدار و ةفللا و شيطلاىلع هلج اذا ات الف نسا لاق رد هنسانعم

 روند هعاربط لارو هدننزو نع( سلاو (یناسلا ) هفساذا لحرلاسا لا ees قو دیفس و

 ۳ نرتوک بودزو یغاربط لوق ىلع هنسانعم رابغ روند هزون هلا "دم 6هایفاسلا) روند همدآ هیفس سو

 عبارلا بابلانم افس سرفلا قس لاق ردهنسانعم قمل وا زا یجرپ نالوا هدننلآ كنآ هدننز و اصع (افسا# روند |

 | ولنکم یرلج واو لازه یا افس لا روند هغلَس راو هغلن و زو روند هغاربط افسو هتیصان تفخ اذا |

 عبارلا بابلا نم افس لجرلا نس لاق زد هتل قلوا هیفس هسک رب افسو رددرفم ةافس روند هر نالوا ۱

 نالوا هحزآ یج رب كنل 1 هد زو رجلا (قسالا) تعءعشت ادا 2 تفس لاق ردهنسانعم قمالتح لاو هفس اذا |

 ل روند هرطاق هدن ورو تسج هدنز و ءارج (ءاوفسلا ) ةيصانلا فیفخ یا فسا سرف لاقت روند هتآ|

 اود هد زو ءانسک  هافسلا ) .رونید کلک یدوس :كندقان :هدننزو ءا (هاقسلا ) ةع سم. یا هاو

 یرسمک كنيس (نایفس# ردندلاجر “یاسا هلئالث تاکرح كنيس (نایفس)۰وآ و د یا هؤافس ه لاق ردهنسانعم |(
 | رذوسنم اک | ینایفسلا حابصلا ن لیععما نيد نی دجبا؛ندلوف رده رق رب هدننساضق ةاره ا دوخای[
 | ردهنسانعم كل هلماعم وعض و هناهیفس هنر یرب هدننز و ةاهابم 6ةافاسل)ل ردعضو مر هدءهرصب هتاف (ناوفسا)ل |
 هلیس هی لعاف مسا € یقسلا) ها واد اذا هافاس لاق رد هنسانعم كلتا ةاوادم ه هتسخ و ههفاس اذا هافاس لاق

 هدش زو لاعتفا 7 ردعض ومر هدنز و یزج (یوفس) مامن یا فسم لج ر لاقت رونل واقالطا ه یوق

 ۱ .(تیتسلا) و هلی وکس كفاق و یصق كنيس( سل )وچ یاب او هف رطصا ادا ههج و قتسا لاش ردهنسانع» :كنر دود

 اف و ایقس هاقس لاش ردهنسانعم كمروجما وصو قمراوص هسک كنمزمه (ءاقسالا) و هدننزو هدأت |
 | لا هب نم ءافاو همون وص ايتسا و قم هزینه بوجا قزف شرت راضعب یتعمءاقنا ءاقسا و ةيقسق ||
 | هکیدید راضعب و ءاملا لع هلد اذا ءاقسا ءاقسا و ةفشلاپ امه و ةيقست ه افسو ایقش.هافس لوقت ردص وصف هک
 نوجالوانته هسکرب اقسا و قش ضعبلادنع و امهاقس یا هضرا و هتیشام قسا لوقت ردهنسانعم قمرا وص ءاقسا ق

 | یس لاو هلهلزنا یا ثیفلا هللا هاقس لاش وءام هل لعج اذا هاقسا و ءاقس لاق ردهنسانعم كما نییعت وص |
 | لاق و ردهدززاب ز جد هدزجالطصا مزب ریبعت و یدلیا تبیغو لصف یورع ییعب هاتغا یا ارع دز[

 | دوخ امّا كاقس همدآرب هبقست و برشا یا لوهجلا ىلع ةوادع هبلق قس لاق و ارع دب ز قسا و ثيغلا هللاءاقسا |
 | هيف لاق و كلابتس وا هللا؛لاتس هللاق یا ه ان لاق ردنچ ر لا رتسا كردو ا كلبا امد ود الایقس | ۱

 هل به واذا هاقسا لا ردهنسانغم كمر ویرد نوجماقعای م ول وطد وخابكمرب ویم ول وط وص همدآر ءاقسا وهاتسا
 رولک ءاقسو هدنزو یتع رولک قس یعج روند هیح راوص (یقاسلاا) ءاقس هذيل اباصها وا الوم ءاقس |

۱1 

 ا هیات ردهاقسو هلا a ردهءاّمس شوم ردن واتس یچج ردهفلاب هدنن زو ناتک (ءافسلا)هدن ز و نامر

 هکر وند ه وص نالوا اقستسا تلع "هدامو قتسم یا یس هعرز لاق یکی وقسم روند هنیک | نالی راوص | ۱

 هقفوب ناقیج هل هدنساب لد) و ناغوط یک و ردتغل هد هلرصف تنش هدن ون رول وا عج هدننط) كنال وا قسسم

 كم (یوقسلا) رد راکدتا ریبعت لوص و و راردا حرط و قش ینا رول وا وص یراص هدنجا هکروند «یرد |
 ی یوق e تا ی هک وکرونید ۳ ا



 OTE اف ناتصس هاو ناس (ناورس) رد رقرب مدت یاس ربو رد هدلبرب هدنن رق طایمد

 | دا یتیراتخم و مدیزک كن هنسنرب و مهتزنخا یا مهترتسا لوقت ردهنسانعم كالا رابتخا هدننز و لاعتفا (ءاسالا)

 ۱ هلا هنت یایو یرسسک كن هزمه (لیارسا ) مهثارس راتخا یا "یاتولا یتسا لا ردهنسانعم كتا
 لع دعقل كمالسلا هیلع بوت ردد مسا عب ردعما هلو نیئارسا و نییارسا و هللا هزمه لیوا
 ١ | دوخاب ىع ا كوقعب ترضح ردکعد هللا دبع دوخا هللا ةوفص ردناربع ظفاو هکربد حراش * ردیعما لوق

 | شنزرسو ریبعت و وت همدآرب هدننز و ةاهابم (تاساسلا )ی وا ول ا۶# یک, کیم رد دار هدن و و ردسقل
 ا هرز وا هسکرب هلیصف كرانیس (ةوطسلا) و (وطسلا) 4یوا ولا# هک وو هربع اذا هاساس لاقت ردهنسانعم كلتا

 | ه و هيلع اطس لاق ردهنسانعم كلئا رهقو ذخا بو هرواق هلتدشو مشخ لوق ىلع كلعا هلج بوارع
 ا اطم لایق باب قعثاط 9 بولاغ و طلب جز ا لا a وام ولی

 اإ لخدا اذا ةقانلا ىلع یعارلا اطسلاق رد هنسانعم كالا ۳ دنجرف Oy rN زا جارخا ییمالوا تب
 |نیزفلا طبس لاق ردهنسانعم كمك هنشاب یدنک بویلسا ننک ید تاو لحفلا ءام نم امفام جر اهجریف هد

 1 هبلع ددش اذا الت لام ردهنسانعم كا د دشت هب هسکرب هدننز و ةاهابم ( ةاطاسلا إل ةا بکر اذا |

 ی سیف املا فا طاح سرف لاقت روند هت آنان آ ولنادیم و كريس ینرامدآ (یطاسلا)

 قاب رب یشان هد ی ندنوهش ُهبلغو هرضحیف هبنذ عفرب ناک اذا طاس سرف لاق روند هلآ نکید یرقو

 أ یر (یسلا) وین ایل روی ده ښمن نزوآ و روند هروغوب ندبآ موج و مزع 4 یروسرپ لوا ندنسیروس
 1 ۱ یشم یس هروک هننای هنر کر كل رم + دصف ادا ثلاثلا نالا ن ايعس هيلا یعس لاق رد هنسانعم كلا دصق

 لعاذا نالف یعس لاقت ردهنسانعم فكلشلا شبا و رد رفتم ندنآ هراس یناعم ردع وض وم هنسانعم میرس

 | بودیا زجن یمدآرب و ادعاذا لجرلا یعس لاق ردهنسانعم كل و یشمادا لجرلا یعس لاق ردهنسانعم كع رو و

 لاق ردهنسانعم كما بسک و ردفراعتم هیاعس هدنوب هکرید حراش * هب ملاذا هبیعس لاقب رد هنسانعم قلغوق

 انعم و کر دج راش * تغب ادا ةمالا تب لاق ردهنشانعم كلت هغلوبسور ه راجو ھل ER اذا هلابع یلع یعس

 | رد هنسانعم قلوا رشابم هنلیصح یریمو تاکز هدننزو هبانک (فیاعسلا وزغل وا لامعتسا هد هّرح ردندصتاصخ

  هفلبمو هيك یفیدل وا فلكم كدبع نانلوا اعستسا هاعس و تاقدصلا لع رشاب اذا ةياعس قدصلا یعس لاقت
 1 (ةاعاسلا ]ا رد هنسانعم كما بسک نوجا صیلخت ییسهبفر دبع ردردصم لصالاق و هکر د حراش ۷ رود

  (ءاعسالا ءاغبلل اهبلط ادا ةمالا یعاس لا ردهنسانعم كلتا فیلکت و بلط نوجا انز ینه راج هدننزو ةاهابم

 | نتجاح كمدآ رو بسکی یا یعسی هلعج اذا هاعسا لاق ردهنسانعم كلتا بسک لها یمدآرب هلبیرسک كنهزمه
 [] هفرشو دحم عاونا هلیصف كيم (ةاعسلا) هوبلطا اذا هاوعسا لاق ردنوجما هلازا یسهزمه رد هنسانعم قلقاور

 ا عاوناین ةالعلا و ةمرکلا یا ةاعسملا لها وه لاق رولکیعاسم یعجج روند هت مو لضف و ةالعمو تمرکم نراقم

 | هدحاص م حد هکر د حراش * یدلیا طلغ هلکللا تث هلیناونع مالکلایف هدنرب مرکلایف یرهوج دعا

 | نوچ ا كلا هبقر مات صيلخ نل وق نالوا قتعمیضعب كنس هبقرمدآرب (ءاعستسالا) ردتبثم هليا ونع مرکلا ین لا
 ] هبیدویام لمعلا نم هفلکاذا دبعلا یعستسا لا ردهنسانعم قلف فیلکتو بلط ینسللا راکو بسک یک بتاکم
 | هکرداصمانبا هدنز و ابح (ایعسل یدنل وارکد هکهتن رد هیاعسیسا ندنو قپام هب قتعیل هضعب قتعا اذا هسفن نع
 .] حراش * ردتغل هد هلا د عم نیش ردشلعاریشدت یتیراتثعب و دور و كمالسلا هيلع یسیع ردربغ رب ندلیب اسما ینب ءایدنا

 : | تعاس هلم و یصف كنيس (ءاوعسلا) و هلیرمک كنيس (ةوعسلا ) رددآ عضومر و ردفعا هلبا هم هکر د

 : ۱ | هطیلسو ًابحیفو هدرپ یی هوعسو ةعاس یا ءاوعس و لیللانم ةوعس لاه ردوزجرب نیامد تق و هکرد هنسأنعم

 ّ هص وصخ ر (یاسلا) رددآلجر رب و هنسانعم هعمش روند هموم هدننزو هرم (ةوعسلا)ل روند هت روع نابزدب و

 ۱ | رولو یا موقىلعوا Era ر نوای وهرزوا تیما چوم وقرب دوخاب ف یاو

 | | هبلقت و هف رصت یا هنأعس هبق یدصام لاق د ل فرصت همت كنيس (ةاعسلا مشر یا

 ۱ هدننز و فارغ 4 تواعملا نوه یس هدقدل غاح هغلغاص ردیلع كني یشید هدننزو هرگ (( هیعسر)



 تگ ۸۳۷ زی

 هيلا یوم و رلیدل وا اس ندن را رکم ودیک هلمایق هنکر ادت لاح رد ب ول وا علطم ه هر وب نه تیفیک هدکد ن | تافتلا هنف رط |

 هلع للا یضر ۲ دل و "1 دلاخ ردن دنس هدف هنج ناو ۳ "/ دی راس و یدبا كالاحو هدن ود تیاغب هب راس

 | نعش ود هدننز و هغ (فیرسسلا ) ردندن اڪڪا دلاخ ترضح ثاذک دا دبع ن لسم ی دی راس و ردندنناعفا |

 ۱ هلبعف هکر د جزم + هل وارفن زوی رد دوخاب ز وچ وایژنک او رفن شب لا روش کت نانل وارییست هرز وا
 ۳ دو رونل واریبعت هتج هدزج الطصا هکر ونل وا قالطا نوح رلفدل وا یها ر هدنتف و هصک ردهلعاف |

 ا روتد هن رم نالوا ز یدداو كح وكر ق رول وا واک خلا روک ذم لیخ رد هنسانعم هص الخ و هد زا ۳

 ۳9 قماللوب نوچ نوضش مرزوآ ادعا لب ودنا تیکرو زارفا هر ند رکن مدن وه دات ت

| 

 ا

۱ 

۱ 

 یه روند هلودج نالوا یراح هغلاقرخ هدننزو "نغ ("یرسلا) ةیرسلا درج اذا شیما داق یرس لاق |

 |تغاج ر ندمالعا هدنمات یرسو ردف ورعم خاص یطقسلا دهازلا یرسو هلیعص كنيس رواک نایرسو دن رسا | ۱

 اا ءاربلا ن ةحلط ردندنلاج ر یس جرزخیرمم نب مغ ردنداعما دو هدننزو “یم ("یرس) ردشلک |
 دارم یدرفم رددآ رهثر هدننز و ءاعس (ءارس) ردشلک مدآرب هدنعسا "یرسیجد هدهفنح ون و ردندنلسف كنا |

  لبطاو رامنلا ارس هنم و هالعا یا هنارس تولع لوقت روند هنسپ رفو كنهنساره هدننز و ءاصح 2 ارسلا

 ةارسو ريع ةارسو نآ رر دارو وا وردوا مز قرەلوا فاضم هب هد دع لئابق ةارسو هالعا یا |

 | دون هکعارکلا ةارس و رد وتحس ىلابج و ءارق هون هكرفاغملا ةارسو هنابش ىنب ةارسو نرقلا ىب ةارسو رحعا |
 | رد هلنیتمم هکمدق ةارسو عناصلا ةارس و ناهلا دارو نالتخ ةارسو فيس نب ةا رسو ردلقشم هب هد دعتم یارقا

 | ردعضومررب یسهلجب رد نزا وهراید قرط یلاعودحن و هکم فرط لغ ساو زرنا هکف ئاطلاة اسو موتها |
 ذی رسسلا ) رد هب رقرب هد سصم هی هموعضم فاقوهر وکم نیس( سوقای رس ]لرد هب رق رب هده رمصب هلب سک ك نیس (ابرسا] |

 | لعاف مسا(یزنسلا و (یراسلا ) رونل واقالطا هن الس راو ردعض وه ر (یراسلا) ردهرقرب هدماش هدننز و هب” |

 ایدر دعا جش فور هاو لوکس نرو نت كس ورل ایالت هال را نو و |

 | هکر وش دهراب نال وا ییبنام كنهرد هلل رب یو و نیلاق كغاط ورس و یدیشلنا ریسفت هلکن و یرعص فوم ردە ورس ۱

 رد دا كدر و نالوا یراهاکر ارق كنس هلبقریجو رون د هزغګ ر وق هنوکر  رولوا هرجا تابن وردقج هل وایرکو  كغاط |
 ردا عض و هعوض وم ثیداحا ورس ندم ردن داماو رس ویدنل وارکذ هلبنا ونع ةا رسافن هکر ديما عضاومەچنر و |

 هدزومهو و تضاب اذا | ورس ورميت ةدارط | ترس لاقت هنسانعم قلطر وم هکرکچر ول وا ردصمو رسو ید: ا ص خم و

 یک ق مآ بوراقیج ندننکا یسابل ردهنسانعم قم بودا فرطر ندنرزوا یدنک مدارب یهنسنر و ردتغل ۱

 رک ذیساک رولوایخدمسا هدنوب و ردهنسانعم قلوا دن رم هلتلاصاو فرش هسکر وءءاقلا اذا هنع بوثلا ارس لاق |
 مدآرب هدننز و ءاطع (ءارسلا)ل و هدننز و اصع (اسسلا) و هلی كنيس (ورسلا و هدننزو هحاس (ةوارسلا) |

 هارو اسو اوسو ةو ارم یرموارسو لجرلا و رم لاق ردهتسانعم قل وا دن ورم هلالاصا و فرو ۱
 دمدآ دنم و رم هلدلاص او فرش هدننزو "نیغ (یرسلال فرشیف ةورهاذ ناک اذابار او لو الاوسمافنا بابلایم |

 هلص كنيس ردیظفل ةارمم عج مسا ندنآ یکی ده رولکی رسو یک ءامرک رولک ءاورسو ءابرسا یجب روند |
 هل رسک كنهزمش (ءارسالا ) رولک ایارسو تابرس یعج رد هرس یینّوم هلتاصف رواک تاورس یعج كنو |

 یرسا لاق ردهنسانعمقمآ بودا فرطرپ ندنرز وا یدنکمدآرب یهتسار هدرانو هدننزو ه دأت (ةیرسللاو) |

 مهلا دنع ی رس لاق ردلعتس هنسانعم كلا فرطر یهصعو £ هرو هنع هءاقلا اذا ها”رسو هنع بوقلا ۱

 یرسنا لاق ردهنسانعم قل وا فرطرب هصغو مغ جدو هدننزو لاعفنا (ءارسنالا) فشکنا اذا لوهحلا ىلع |

 كم دما ه راج قلهط وا لوق یلع كلعا تالدنت ۇ رم یکاروز هلج وک هدننز و لعفت (یّمسنلا) فشکنا اذا مهلا هنع |
 هکردشلنا ناب هدنسهدام ررس یو فلؤم × هرس ذخا وا ورسلا فلکت اذا لجرلا یّرست لاه ردهنسانعم

 ردندنلببق بسن رییغت رد هانک ندعاج هکر د وسنم هنظفل رس روند هه راج قل هطوا هلم كنيس هل سم |

 هصیف هلال تاکرح كنيس (ةورسلا) یدنلوا لادا هاب هلا ءاریدنا ررست ىلصإ ردلعفت ندنو 3 رستو |

 ربغصلا هاب یا شا ةورسلاب هامر قان رواد نالوا نوزواو یصب ینرمت لوق ىلع روند هقوا هدرخ وا

 | یعجج هنسانعم رهظ روند ه هقراو هترص هدنزو ةاصح (ةارسلا هللوطو لصنلا ضیرعوهوا ریصقلا

 | راهنلا ةارس هتثج لوقت ردینامز قلشوق هکر دنرابع ندنقو یقیدل و عافترا راهتلا ةارسو هلناصف ردتاورس |

 لبر ك نيس (ورسلا هنتیآ قيرطلا ةارمماونخا لاقب ردترابع ندنترص كالو قیرطلا ةارس و هعافترا یا



 ا ۸۳۹ ۱

 ٠ لا ادیان كلا ناسحا و اذا اهن ا لا زلت هنس اتم كا چای یمن نام وا

 هر یدساذا للا یدسا لاق ردةنسانعم یفلیقلاص یرلب وج كن رله امرخو نسحا اذا هيلا یدسا ۱

 6 ةیدسللا» ردلدبم هنأی نیس ردکعد یا کرد هنسانفم نیداش و روند ههود بیسم و لم#* (یداسلار

 رد هنسانعم با او هادس ماقا اذا بولا یدس لاق ردهنسانعم قعاب شرا 4 و ځد و هدنزو هدأت

 ییعع بوثلا یدست لاق ردهنسانعم قعاب شرا ۵ و دو هدننز و لعف (یدستلا) تا اذا هبلا یدس لاش

 اب یاس ییشلا وحن هد ادس لاق رد هنسانعم قمتازوا لا یرغوط هب هنسنر هلي كنيس ( ودسلا ) ه |

۱ 

| 

 یازو و بعلاذا زواب -یصلا ادس لاقب رد هنسانعم قمان وا نو وا همآ زوج هروقچ راقجوچ و اهذماذا
 اذا ةقانلا تدس لاق رد هنسانعم قعآ “ار لس ینرام دآ نكرر هود و ردتغل هدنس هدام ودز هلا چ

 هدب یدتسا لاقت ودام قمتازوا لا یرغوط 4 هنسنر هدننزو لاعتفا ( ءادتسالا» اه وطخ مستا

 اذا ریش a لاق ردهنسانعم قمان وا ینو وا هم وج هروح راقجوح و اهدماذا * یثلا و

 هراهقان نانآ ریس هلربس ینراعدآ نکررو ( یداوسلا) قمعاذا سرفلا یدتسا لاق ردهنسانعم كلرت و هن بعل

 هب هکر و هالعو هبکراذا هادست لاق ردهنسانعم قمقیچ هنتسوا كنهنسفرب هدننزو لعفت ( یدستلا) روند

 كن رهقلاص دوخاب یراق وجق كنغیروق امرخ هدننز و اصع (یدسلا هعیناذا هاست لاقب ردهنسانعم قلوا بات
 | (یدسلا) هقنراغت تخرتسا اذا عبارلا بابلا نم یدس مسبلا یدس لاقب ردهنسانعم قل وا: تلاص نرو
 ی نویی زار خ نالوا قلاصیرلبوج كن . رامتلاس دوخاب یغوصق هل راك تالاد و ن كنیس

 هلتاکرح روند ۍودس هدنتبسل ردهدلب رب هدن رق دي ز هدننزو ایج ( ایدسلا) ردعض ومر هدن رق دي ز هدننز و

 هدننز و یده هلبعض كنيس (یرسلا) 4۴ ینابلا 4۴ ردف ورعمیودس نامر هلفمتیچ ران العاندنآ هرز وا سابق ربغ |
 [الوقو ولوا ید رک ذم ردشٌوموب و نوسل وا هدنرخآ لرکطس وا و لوا لرکر دعا هکر وند هکقک هلو هدلیل همام

 "مجو ارب ز ردردان ردصم هدننزو یده و یرس وبشا هکر ید حراش * لیلا همام هريس یا هارس یتبحاو یتنبحا

 (نیرسو) هلک كم (یرسمو) یو A EES ثنوم هلیسایف مجیران و دسا و یتحردیس هی
  یربس لاق ږد هسانعم كعتک هلو هح کر دراردصم هدننزو هباتک (فیارسلو هلی وکس كنار و یعض و یصق كنيس

 ۱ لاش رول وا یدعتم هلیفرح ءابو لیلا ذمام زاص اذا ةيارسو ةب سو ةب رو یرمسمو یر یرسپ لجراا
 | بداذا رجلا قرع یرس لا ردهنسانعم كمك ب وروس هننلآرب یرارمط كنکو کج اغآو هارسا اذا هن یرنم

 | ءارسالا) هت اد رهظ یلع هاقلا اذا هعاتم یرس لاق رد هنسانعم یمن آ عاتم هنس هقرآ هلراوط و ضرالا تحت

 | یدعتم هدانعمو و یرس ین هع لجرلا یرسا لاقت ردهنسانعم ككل و كم رو هک یدوب هلب رسک كنهزمش

 یرسا یذلا ناحس چ یلاعت هلوف و لیللاب هربس اذا هب یرساو هارسا لاق رول وا یدعتم هد هل يفرج ءاب و رولوا
 | دیک تیم هلک الی هلغل وا هنسانعمكمتروب یتفوهصک هرز وا روک ذمهج وییعپ هریسهانعموا دیک أت ة الا هچالیلەدبعب
 ۱3 ناب ین البل تول وا هتسانعنریپست افلطم هلقل وا لو درد و خاب ردص ات ند زو هکر ول وا نوا
 شورا ةا رم ورلیدلبا فیرصت ندنس هدام ةارسینوب راضعب هکید د هدر اصب فلوم »رول وا شفل واداربا نوجما
 ییونیرمتخحز ورول وا هدنلد وات نصر الا ةارسق ه بهذ یل وقهدیعب یرسا یدعا ر ونده هعیفر ضرا و هن هعسا و

 قمرا وهدالب ۱۱۲ اهن " یغیدل وا !رساهدلبل ضعب هلکلیا لج هلیلقت

 رددنسانعم كمك هک یدو هدننزو ااو ةارتسلا ىلا راصاذا لجرلا یرسا لا ردهنتمان#م
 یرسشلارشکل ایا ارتش لجو لاقت روند همدا ندیکه هک یژکا هدنن زوداذش (ءارسلا )ل یرمس ییعع ییشا :لام

 هد ربعماح 6 داما دنا ییا روند هکر بد و رولک ی راوس یعج روند هاه نالک هلبا هفک (تیراسلا )

 ناتسربط و ردندنسانعم تعفر ردن رابعندرلکر د نال وا یلیکیدهدرناس وهدرارداچ وندراقایانالواهدرا هناخنا ید و

 قورافترضح هکردناذ لوش منز نةیراسو *ردب وسنم اک | یورمسلا دهازلا لیلق نی راد رددآ هدلب رب هدنتلایا
 هقرفرب ندمحرکشل نکیا لغتشم هب هب راح هدنسارعک دن واهن هلغل وا رکسع رس هرز وا مچ ندنفرط هنع هللا یطر

 نکیا قرفتسسم هکنج مالسا رکسع هک ان رلیدل وا نیکردهدنس هقرآ كغاط نالوا هلاوح هدبناح رب بونلروغوا
 هدف رش دج“ هد هن دم قوراف ترضح هدماکنه لوا راهیلیا ثارنا قلناشیرب هلموعم ندنرلارو یتاهک ان

 هدقدل وا لثقم هدنهاکر ظن یکه نیا هرو نم تلاح هلینار تئارا یدنا راردا تءارق یمهبطخ هعج هرزوا ربنم

 و عاق اق ورا یادن هب راس هلیهلا عاما هكلنا ءاضاو ادنود + لبا لبطا ةيراساب.* هد انام

 (دن



 سگ[ Ito زوم ات

  نکاسو تبا هدیناسنا سفت : کرد ذوخأم ندنوکس ځد هيه » نالوا هنسانعم قلخ کد ردن هدام لیلا اھ

 | هلا ایچندنزوب رهدننزو یو ( یهلا) # واولا ءابلا 3۶ یدلیالامها ینو فلؤم ٭ ردت رابع ندهکلم نالوا

 هسشقاذا ثلاثلا ولوالاو یناثلا بابلا نم اص “هاج “لو ه وحي و يحل نیطلا اه “لاق رد هنسانعم قمربص قچلاب
 هاکر وکی تروق شتآ ندقاحوا و ةءاحصب هدشاذا باتکلا اه« لاق رد هتسانعم قلاب هلا ءاص«یب وتکمو هفرجو

 (ناعسا) هقلحاذا رعشلا اه لاق ردهنسانعم كلا شارت و هفرجاذا ربا اه« لا ردهنسانعم كم روک |

 روند هیج زود اېچ هدننزو ناتک (ماضسلا) رونل وا ریبعت ابچ هکر ونند ملا قوم قلا هلن رسک كيي |
 هءاڪ* واھ و ساطرقلا ةياحه*و روند هنسیدنربص كن هنسنر و روند هفلیج اپچ هدننزو اک ا

 هاه“ و رولکه يح ا یعجرادادنب یب وتکم هلکنا هکر وند هب یدنریص یکه شرت هقفو ىردىن زۇ هل

 ردبس هعنرا ناردج دراو یک تودو رد هدنل زنم یعطس نو رد غامدلا تب هکر دیعما تالا ما

 (ةیحاسلا) رونب د هنس هعطق باح هب اه وهلا هزه روند یچدعهءاصهاک | وردهدنل نم ساسا هکر درا و ځد كيکرب و

 ةیحاسةرطملاق روند هرومع نالوا ولاد دو زوم لیسنالوا رروتک بوریص یررب یغیداغوا
 A دیاتت لای“ لاق رد هنسانعم قلعابیب وتکم هلیسهشرتدغاک دنن زو هدأت (ةيهمتلال عتولاةدیدشلیا

 هدنن زو ةاصح (تاه) هقلحاذا رعشلا یهسا لاق رد هنسانعم كمل طا شارت هدنز و لامخا عسل یاب
 ردهنسانعم راد هحاس ةا“ و رز اهم یمجرزنخ هنشوق هسار و رددا " كجاغا ولنکیرب و ردهئسانعم هیحات |

 قوح یرلهشرت دغاک قح هیلغاب بوتکم هدنناب كمدآرب هل ا (ءاه-الا) رد ولقم هکر بد حرا

 بوخ ولیوب نوز وا هدننز و ناوفنع (ناوح »الا ]) الا هدنع رنک ادا لح را یحا لاق ردهنسانعم قمل وا | ۱

 ءاسک یاس« ) لک الا رشک اذک و لی وطلیج یاناوح«ا لجر لاق رون دا لک ال اھک و روندهمدآریلدو|

 هیصطا (تیهالا) رول وا ذذل كی لاب یغیدناب بولآ ندنا كن ی زآ لاب هکرددآ كن وا ولنکیت سنچرب هدننزو |

 "غ هلا هم یاخ ( یه ا) 4 ینابلا # روند هراز هقفو یکی وبق نالوآ هدنرازو كن رلهکت تا هدننزو |

 رولک اباهو تابع“ عج رد هع” شنؤم هدننزو ءامرک رواکء اوه ءاینه*ایعج ر ون دهمدآ درما وج هدنزو|

 ءاطع (ماضسا ) رک ذیساک رونل وا قالطا هه ود قسغآ یغایا ندبعت تک یهو داوج یا یم لجر لاق |
 كلا تلدرعاوج هدننزو ولع ( وحال و هدنزو هوس ( ةو اإل و هدنزواصع (اه"ا) و هدنزو|

 ثلاثلا بابلانم او و ةو“ و اه و ءانح«یضد و وضو اه“ و لج را یه لا ردهنسانعم قلوا درمناوج و
 كلا ءاه«راهظا یک ار وز هلجوکهدنز و لعفت ( یا داج یا اذکب اه لاق و عبارلا و سمانا و لوالا و

 شتآ هننلآ هرهت هلیصف لرانیس ( یا و( وحلا )ل (ءیاهسلا  فلکت اذا لجر لا ىت لاق ردهنسانعم |
 یکلو بوکچ هف رطیکیا یرلن ط وا نال وا هدنرز وای یی لوک هل یکسوکه کرد هنسانعم فلز ودر كج یا |

 ایه و اوس یو رانلا اه“ لاقم هیلبا رثأت هم رخت هلغمتيچ هنادیم شتآ بونلتعسو هکات ردنرابع ندتچنآ |
 نکاسو ابهذم هتك رانل لعجاذا ردقلا اه« لاق و ردقلا تحت ابهذم اهل لعج اذا ثلاثلا و لوالا بابلانم |
 لوک ام تابن هن وکر هدننزو هباصم ( ءاضسلا و هکر ج نم نکساذا نالف اعم لاقب ردهنسانعم قلوا پاو |

 هکرد هنسانعم قلوا ررو كرکچ یاب بوبسغآ ندبعت تدش هود هدننز و اصع (اضلاو ردءاه* یعج ردیدآ|

 " هک ین و صقنلا ىلع حح“ وهف علظ هباصا اذا عبارلا بابلا نم اه“ ریعبلا ىح“ لا رونل وا ریبعت كم هکی |

 زساه رولک یواح" یعج روند هرب شیک لوق ىلع روند ەر ولقاربط معالمهدننزو هباح* (ةب واضسلا

 اصع 7*۱ هدنرانز و یراعص و یراعص ر واک ی واک“ یعج ردهنسانعم 4 واحس هدننز و ءارج (ءاوعسا» |

 مالعا کاو ردندنآ روهشلا یرقلا یواضا دج ن ىلع نسا وبا رددآ تلال هدنتسهپلوا رض هک

 بوثلا اذه لاق ردیلباقم جاغرا هکروند هنشرا كد و هدنز واصع ( ادسلا) ۴ قاتلا و۶ رد راب وسنم هدب دع ۱

 هدهلبادمهدن و روند هنفپ روق امرخ لشپ و روند هفش نشود هرز وا تابا هدرا هحک و هم دمام وهو رب رح هادس |

 بیسم ندیک هلاصو هفورعم یا هادس لان لاق زد هنسسانعم فورعمو ناسحاو روند هنحتوکل ابو ردتغل |
 یعچب و درفم ځد هدنسیکیا 1م یا یدسو یدس لبا لاق ردژک | هلیعط كنيس هدنو روند هود لیمو"
 روندءزب شفلشرا و هنسانعمرات روند هنشرا كن و جدو هد هلیصف كنهزمه و هدننزو"یکرت ("یدسالا) ردربارب | ۳

 ردهنسانعم قعاب شرا هز هالح هلب رسک كنهزم۵ CD روند هشرا یجدو هدننز و ءاصح (ةادسلا) |

 هله اذا هادسا لاقت رد ةنساثعم كلا مهم و تبسم او یهودو وا دش ماقا اذا بوثلا نیو لاق | 0
 لا



 هک ۸۳6 زی

 ۱ هت بودنا داعبا ندننط و یمدآر و یدلبا مه و هلکلیا رصق هما ونع ءابس زکلاب یبردصم كنو یرهوحج

 لاق ردهنسانعم كعشرا هوم بوزاق وو هدعدآ و هب یا االف هللا یبس لاق ردهنسانعم ثكمروش ود

 ۱ لاق هدنز ویتع رولک ېس ج ردردصلا فص و هکروند همدا نالوا بسا یو کا یح رفح اذا ءالا ی

 ر ولامتا(مابقسالا) رد هنسانعمییسمردیسب رد شل وص هکر وند ەن واقنال هيلا ىس وزغلوا

 یعج رونل واقالطاهثوم و رک ذم روند همدآ نالواریساهدننز و "یتغ(یبسلا ) هرسا اذا هابتسا لاق ردهنسانعم

 هرب رخآ ندربرب و روسأم یا یسةيراح و مالغ لاق رول ایابس
 نوجا قعاص o مدار داو یاں رغم هن واق نال هيلا "یسو روند هنسهلوقم

 رونل واریبعت شا ود + یرد ناقېچ هج هلی هلبا دل و ناغوط یکی هادم (ءابناسلا) روند ههداب شل رو" وک

 لاله تولوا هتسیمد قجوچ هسرازلآ بوب وص ین آ لاطایف هکر وند + یردهقف وب ناقیجولباق هدنز وب لوق ىلع

 نانلوا ذاا نوما جات و هنسانعم جانن روند هن رال ود كناویح و ردیعسف یشاوم دارم هکرون د هرشکل ام و رول وا

 | روند هن رپروسیک ونوړق قوچ یرال ود و روند هغاربط یعیدغی بوراقیجندنا كنا صال رتو روند هراهود

 ۱ دنع( هببس زا هل رسک كن هزم ردءهءایسا یدرفم رون دهن رله رطنوز وآ نوزوا كناق ناقآ هلک كند زم € "یاس |

 ۱ هل رسک كنيس( هیبس )ر ونده وحنا یکیدلیاجارخاندایرد كصا وغ هیبس و رد دآل اسم وقر هدلح مانءانهدهدنن ز و

 ردن دن [نایبسلا بلاطو | ودمع نن نج رلادبع ےس اقلا وا ندنی دحر د دآ هب رق ر هدنساضق هژمرهدنزوهرموهدنن ز و هنمد

 رد دا تعاج ر هدنعابسو روند هنسهلوقم یب رچ یلاج و جاغا یدنلیس ځد و هدننز واصع و هدننز وام" (ءابسلا))

 رامرات یتعب نفرفتم یا +اہسیداباو ابس یدا وبهذ + لثلا هنمو یدلیا دقت هدننز و لبج هدهزمه باب فلؤم

 یرلهلک ابسیدایا و ابس یدا هکر د ح راش » ردشم وا لیصفت هدهزمه باب رلیدل وا هدنک ارب هفرط رب یرب ره بول وا
 هام نیدااو یدیاو ردفرصنم هلغلوا هرکن ندنفیدل وا عقا و لاح امناد یک برک یدعم ردبکر م

 | رحم قیرط یا رګ دب نالف ذخا لا ردهنسانعم قیرطد هدارو دوخاب رول وا دارم سفن هد هلا هجو هکدنن

  هدنک ارپ ابس لها سپ روند یدتکندلوق لوا هکر ونل واریبعت هللا لوق قرهلوا زاحم هن هدزمناسل ندشرطوب و

 | ضعبلا دنعو رول وا« دننکبس ةفلتخم اقرط نیذخآ اوقرفت یلوق ابس یدا | وقرفت هلکقک هلوقرب یر ره بول وا
 ۱ اوق رفت سد ی دوخاب یدل وا رامرات ځد یراناماس و تهن هلبیسیراقرفت ارز ردتمعتدا رم ندد

 | بول وا تهجکی لدکی یسهلج یتعی هدحا ودب ابس “هلق لصانع هکیدد راضعب و رول وا كع د ابس قرف قرفت

 | كلاریساو یس ین رب یرب رکسع یکیاهدننزو لعافت 6 ییاستلا  رابدل و هفلتح یدابا هدقدل وا قرفت هکاتقو
 | جاغرا هکروند هنشرا رب هدنزو اصع (اتسلا) ۴ یواولا۴# اضمب مهضعب ىن اذا اواست لاق ردهنسانعم

 | کرت ("یتسالا) فورعلا یا اتسلا هنم لان لاق ردهنسانع ناسحاو فورعمو ردتغل هدنظفل یدس ردیلباقم |
 | یزب هلک كە ر داتعال) هتسس اعم يد بوت روند هز شالشراو روند هنشرا كز دو هدننزو

 لاق رد هن انعم كمك هلتعرس هدننزو وهس (وتسلا) هادسا اذآ بوئلا یتسا لاق ردهنسانعم كلشرا
 نود تام قمان وا نو وا یرلکدن دهقلفش هلا هسکرب هدنن زو ةاهايم 6: ةاناسلا ) ع سا اذا !وتس وتسب لح رلااتس

 | هقان (ءاتیتسالا) روند هفمروا هج هندعقم بولکندنسهسکا كمدآرب هقلفشو ةقلفشلا هعم بعلاذا هاناس لاق
 (یصسا) وى وا ولا# ةا شنا ادا ةقالا تتاتسا لاش ردهنسانعم قمل وا مادنا تسس نکا کا

 رام اوج رم 9 و ام یا ید یو هلغلو یرارف هنس رپ و

 3: ردهنسانعم قلوا 202 ارف یدوس ڭنەقا رک رخ الا و ا تدم ادا ۳۳ تنس

 ۱ اناا لاش و هسم اذا هاحاس لاق ردهنسانعم كلا سم هدننز و ةهاهابم € اعا ا اهنبلزغ ادا دفانلا تح* ۱

 | لاش ردهنسانعم كعثرود هب هنسئرب و قدم ردنقوط یزلااکآ نکل یدروتک ماعط هزب ییعب هاننجاس اغ ماعطلاب

 | هتیجاس یافرطلا ءاوصم ةأرما لاقت روندهنوتاخ نالوارتآف یرازوکدننز و ءارج (ءاوصسلا) هل اذا هاحاس
 نيج ) تنكس تبلحاذا ءا وه-هقان لاق زود هقان نال وا هرزوا مارا ونوکس ا ی و

 | هیج هکرید جراش * هاطغاذا تيما ىج” لا هنسانعم كع رو بوتروا هلو لرز وا كنيم هدننزو هدأت



 f AY زوم

 درف ون هکهتن رد هنسانعم تفچ ینعب ج وز اقلطمو رونل وا ریبعت هتفچ ردنرابع ندهنسن یکیا شطسوف هلن رپ فو

 هکیدبا یععا هنیفس هل وکر یغید ردیاب هفیلخ لکوتم و اد رف یا اوت ءاج لاق اک اح وز یا اوز ءاج لا ردهنسانعم

 وراك البجالو * وبشا كنم ییرهوج و ردلکدیدآ كغاط رب هدقارع یکی م و كن رهوج یدناررو هتفچ
 هې ( هی وزلا) ردهدلب رب هدیرفم هدننز و همام ( هوا وز و یدلیا رب رغت یت * مام زر هتدق اماداق و »+ ةرات ففو

 ERE كلک هتفچ هلام دار هدننا هسک ر هل رسک ك نه زم ۶ اوزالا)رد دا عض ومر هنااا یس دةس

 | ردهنسانعم تفاقو تنه هد دشت كناب و یرسمک ك از ( "ىزا ) وعینابلاو# رخآ همم وءاح اذا لج را یوزا لا

 لا رد هنسانعم كفلتفاق : هلتفایفر هدنز و لعفت ( ىلا ر همه یا نسح یو هتأر لوقت رواک ءابزا یعج

 كاز (وهزلا) # یوا ولا # هتي ه یا هتي زل وقت رد هنسانعم كمردنلتفایقهدننز و هب رت فی زل ا)ایھتاذا لج رلاای زت

 فص وو ونسح رظظنمیا وهز هلامالغتب ارلوقت روند ه هرهچربلد و بوخ و ه هرظنم لز وکه لینوکس كناهو یف
 هدنزو ناھ هر و چ یروندهنکس ااو تا یا وهز تاب لاق روند هان ولت وارط و باتو رد ردصلاب

 | ایه زهر بینا نوتاهنیلاغ رد هنسانعم كلت وا رط و بات بولو قد ور یکر ها وج رلکع هدننز و ءاطع ءاهز و

 | لاقب رد هنسانعم كل وس نالی و لطاب یا وهز وه لاق روش ده هدوهب و لطاب وهزو قرشاورهزاذا ءاهزواوهزو
 | ردەنسانعم قان واهن وایرب لیینابت ولغبش و دنا اذاءاهز لاق رد هنسانعم فافقت-ا و بذک اذاوهزلحرلااهز

 | هلیضكباز ىو دوه زاك ەز ىت د هنر وغ ام رخ شغل دجالا و یدنلا ب بغ هزه اذا تالا خرلا تهز لاق

 ماضعت و رخف و رادن و رك و نّوللا رسبلا یا وهزلا هسیف رهظ دق لا ین ةرفصلاو ةرتلا ترهظ اذا لاش
 RD امدکو هزر اهز وربکت وهات اذا اوهز 4 یهزب اذکب ل وهلا ىلع لجرلا یهز لاق رد همتا

 اعرخ و لاسط اذا لضلا اهز لاق رد هن انعم قماز وا و هفت ايم هلعج اذا رکلا ءاهز لاش و ةلبلف

 | یحاص لابو لای بووی نالغوا و نّولت اذا مسبلا اهز لاق ردهنسانعم قغ هجالا یزمرق و یراص یغنیروق
 | لاش ردهنس انعم كموب یسهم هلفعشفی یتدالو كناویح و بش اذا مالفلا اهز لاش ردهنسانعم قلوا

 تهر لا ردهنسسانعم كع رو لصتم نوا ک یکیا اب نوکرب هرکصتدقدنلوص مودو تعرضا اذا املا ته

 ثالذکهود وا وهز هت رس اذا لبالا توهز لوقترول وا یدعتم هدانعموب و نیتللوا ةلبل درولادعب تراساذا لب الا ق

 تبرشنآ دعب یعرلا بلط نف تّرم اذا لبالا تهز لاش ردهنسانعم كمك هنبلط قالتوا هرکصتدقدنل وص |
 اهز لاش ردهنسانعم قغادلراب ىجلقو هءاضا اذا جا رسلا اهز لاق ردهنسانع كمردنل هلعش یغارچ

 رد هنسانعم كلا نیم و ریدقت و اهب ه رض اذا اصعلاپ هاهز لا ردهنسانعم قمروا هلکنکد و هب علاذا فیسلاپ

 هفکسا اذا هاهزا لاق ردهنسانعم فافهسا ځد و هل رک كنءهزمه (ءاهزالا) هزرخ اذا لطر ةئام هاهز لاقت

 لضلایهزا لا ردهنسانعم قماز وا جاغا و ریکت وهات اذا لج را یهزا لاق ردهنسانعم كل یظعتو رضف وریکو
 امرخیجدوب هدننزو ه دان (فیهّرلا) نّولتاذا مسبلایهزا لا ردهنسانعم قفل هجالا یغیروق امرخو لاط اذا

 ةئام ءاهز لاق ردهنسان انعم رادقم هلیعض كناز (ءاهزلا) نات اذا رسبلا یهز لاقت ردهنسانعم قفل هجالا یتیروق

 لاق هنمو روند هراهنسف رادا و بوخ یشیامن و قثورو تش ز هدننز و یده (اهزاا رژ اهزرخو اهردق یا |
 لر لاق روند هصضش ر کتمو غمدمو نی دوخ هدنن زووأدنق (یهزنالا) اهقابناو اهتز یا ابندلا اهڑا

 ردشدح ةیوار هک دیس هفتعم لرد ن دجا هدننزو هرم (هوهز ل ردعضومر هدننزو یده ( اهز )ریکتم یا
 ردهنسانغم نطو روند هدروب هل وکس كنهزمه و ىح كنيس (واسلا) یوا ولا چ نیسلا لصف وطس
 هکرد هنسانعم تیطو تدن و مهلادیعبیا وأس وذل هنا لاق هن تور ددم ین وا "یوفوهدابز ك قوشودصق 4 هنس رب و

 ةنظلا هلن و و هی یاظ هداروب هاون اذا ثلاثلا بابلا نم او أس ه اس لاقب ردنرابع ندکلا مزعو ها را هب هنسنر |

 هماسیا.ایمز هامرک او اس هءاس لاق را یاب وی منم سیم ردقل وا ةيطلا یاوص ردطلغ یر ضس ق

 او e ادع اذا لجرلا یأس لاق رد هنسانعم شا یکی وام ردطلغ یره ةءاس هءاس هدارو اوس

 كلا داسفا یسان ةنایمو قشناف هدماذا ااا انتوا یان لاقب ردهنسانعم قمت رب هلکمردنوس بوک یا
 روند هنس هش وک كاب هکر دتغل هدنظفل هيس هلئالث تاکرح كنيس (قسلا) دسفا اذا من یأس لاق ردهنسانعم

 ةاساهل تلعاذاس وقلاتب لک ایل رشید هام تاب زود هوش شوکه بابهدننز ومارک ۱(ءآسالا) ردل ىق امنا وو

 بیس ودعلا یس لاش رد هنسانعم كلعا ربسا هلل رسک ك نیس (ءابسلا ال و هلن وکس كناب و یک كنيس (یبسلا لو ینایلاو#

 ا اهلج اذا رخ ایس لاق رد هنسانعم كقلیا رخ هرخآ رهش ندرهشرب نوجما قتاص و هرسا اذا ءابسو

 (۱۰۵ ) * ثل +

 چ نیسلا لصف ]ی



 هیچ ۸۳۲ 2م

 ۱ اقزادصلا قز لاق ردهنسانعموقز هلصف كاز (یزلا) # ئايلا # حاص اذا ءاقزو اوقز وقزب ادصلا ةزلاق 1
 ۱ ها هدننز و هفرخ ( بقا ) هح یا ةيقز قز لاق روند هدایرفو هعمرقیح هدش ز و هرم 7 (ةقزلا) حاص اذا

 | روند هراسورخ هلبصف كىاز ( یناوزا | هم وکیا مهاردلا ن رم ةیقز هدنع لاق روند تل هک دند یاس و |

 سورخ نکیا قرغتسم هءرماسم بول وا نما ردك اراز یتا وزلا نم لقا وه لاقت هنمو ردهیقاز یدرفم
 (قوق زال رار دیا دع تلقثین [نیفل واهدنک ارب هن رل هناخ سکر هو عطق یتبعص هلغل وا لاد هنغلنیق حابص هدکدتوا

 هل كد از (ءاکز ا )یو اولا غرد دآوص ر هدننز واصع (اق زال رد. دآ عضومرب هدنب نام رکه لبا سراف هدننز ویو چ
 | حالصلها هسکر ویمن اذا اوکز و ءاکز وکزب یشلایکز لاشه ردهنسانعمقل و امنو وشن هدننزو ولع ( "وکزلاو و

 | كن زمه (ءاکز الا) منت اذا نالف.اکز لاقب ردهنسانعم قلوا منو ملص اذا لجر لا کز لاق رد هنسانعم قلوا |
 هللا هاکزا لاق ردهنسسانعم قمردلو انو یمن اذا عرزلا کزا لاق ردهنسانعم قملوب امن ید و هل رسک

 (کزاا) ءاز ا ییعع یلاعت ہللا هاکز لا ردهنسانعم قمردل و امن جد و هدننززو هلعفت (ةیکر لا هامنا یا یلاعت
 هنس هریک اب وصلاخ كن هنسنره هدننز و ةاصح (ةوکز ار ولک ءایکز ا یعج ردفص و ندنسهدام ءاکز هدننز و "ینغ

 هکر دیعرش قالطا هنبعم رادقم یکیدلیا قافنا و جارخا ندنلام یدنک كنيشکو رد هنسانعم هوفص روند

 ةداکژ هکر ید حراش + ه هرهطیل هنم هجرخا ام یهو هلام ةاکز یطعا لاش ردا زارفا نوجا ربهطت ییلام

 یدنل وا لامعتسا هدم وفم لام هدعب بول وا هن رلانعم تکر و ءامنو تراهط هدننزو هقدص ردهلعف یبصا كنظفل
 < ینایلا چ اعفش ما ادرف یا اکز مااسخا لاق ردیلباقم كت هکرد هنسانعم تفج ندددع هدننز و اصع (کزا)

 بابلا نم اکز لالا کز لاق ردهنسانعم قعرآ بولو ام هنس رب ید و هلرمصق كفلا و یصف كاز (اکزا)

 | جدو هدننز و لعفت (یک لا شطع اذا لجرا کز لاق ردهنسانعم قمهصوص و دازو ی اذا بار

 ردیدآ هب رقرب هدننلب طسا و هلا هرصب هدننز و هبنغ (هنکز الداز و یمن اذا لالا یک لاق ردهنسانعم قمت را بول وامن

 یلقاچ ص یزوب رب روند هک ی چن رطشنیلاق یراکدبد یلیز هدیکر هکر دی رعمولیز هدننز و هنج (ةيلزلا) 4 یئایلا#
 رددنسانعمقملاراطهدنازو ولع (ونزلا)  یواولا# رواک ی الز یجردندع ول لوا یراک دد مارحا الاحرول وا
 یز لاق رد هنسانعمققلاراط هدننزو هدأت ین ردتغل هدزوم و و قاض اذا اواز ونزپ عضوملا انز لاق
 ۱ یرسک كاز (انزلاو و۶ یابلا د قبض یا یز ءاعو لاق رون ده ةنسنراط هدننز و "غ ( ینزلا) قیضادا هيلع ۱

 رٹ اذا ءانزو انز لجرلا یئز لاق ردهنسانعمكللا فرصت جرف مارح هلا دم (ءان لاو و هلرصق كفلاو

 یتز یتعم ءانزو ةان امرجافلا اناز لاق رد هنسانعم كن ز هدرانوب هدننزولاتف(ءانزلا قو هدننز و ةاهابم(ةانازلا)

 هنسانعم ءاز هلرسكو ىح كاز (ةينزلاإ) انزنا ىلا هيس اذا اتالف اناز لا رد هنسانعم كعد ردیناز یمدآ رو

 | كمدارپ هل مسکو یصفكباز هیئز و ردتعاج رب ندبع هلی رسک كاز (هینزون از نا یا يزن اوه لاقب ردع

 قلشاط هرق چ وا هد همام «ینا وزنا) هدلو رخآ یا ةئز هدلو وه لاق روند هندلو نالوا دل وتم زرد لا
 هغر الآ بوو |ندن رب ی هنسنرب هدنن زو ع( ۍوزلا الو هل د دشن كناب وصف كىا ز( ۍرلا هیوا ولاه ردى داكن هبت
 هاوط اذا هنع هرس اوز لا ردهنسانعم كليا زار مکو هاح اذا ا” وزو از هاوز لا ردهنسانعم كتا

 هنس ر هدننزو لاعفنا (ءا وزنالا)ل هضبقو هعج اذا *یشلا اوز لا رد هنسانعم كمروشود بورود یهنسنر و
 لا ردهنسانعم قلوا یشن ه وازو یصناف ءاح یا یوزن اف هاوز لاق ردهنتسانعم قلوا فرط رب ندنرب

 ةي واز ف دعق لاقب رولک ایا وز یعجج روند ه هشوک هلیفیفخت كناب 6ةيوازلا )ل ةيوازلا یف راص اذا لجرلا یورزا
 طسا وو یدل وا هعقورپ هدننب ثعشالان نجرلادبع هلا جاج هدنآ رددآ هبرق رب هدهرصب و هنکر یا تیبلا

 سلدنا و ردرا ویرصق كن رلتمضح كلامنب سنا هدنآ هکردیدآ عضومرپ هدننرق هندمو ردیدآ هبرقرپ هدنساضق

 بدن وطیرغوط بوکید یی هق را هلک كما ز(ةاز وزلا )لرد. دآ + رقرهدنساضق لص مو دیدآعضومر هدنس هکلوا
 وطلنا براق و هرهظ بصن اذا ةازوز لاملا یزوز لاق ردهنسانعم كم رو قرات 1 قیص قِیص یرام دآ هدلاح

 هلْغل وا زوم روند هکلموج كو که دنن ز و هطبلع(ةيز وزا )هد رطاذانالفیز وزلاق ردهننانعكلادرط و

 هدقدنل وا "دم ردنداحه يو رح (یا زلال ردشلناتبث هدارویشات ندنمه و یرهوج یدنل وا رک ذ هدنناب هزم

 | یدید روئلوا مسر ها نام هدن ر تر وصصق و دمی یی ا و و بیروت و عن دالا هزهه فلالادعب

 | ردهدننز و کهبای فف (یز)لردهدننز و "یط "یز ردها هزمه هکءآز ردهلاب هکیاز ردرا و تغل شب هدنو و

 ۱ هکر دهان رقهدننز و 9 وژا)ردهدننزو لعفا هکرول ی زاووزاوایژاو ءا وزایعج ردهلئ ون" (از»

 (یرب)



f ۸۳۱ بس 

 . لعافت (یبالا) ردریبکی ر و ریغص باز یرب راردیا ریبعت یب وص باز هکر دهدننیب تیرکت لبا لص وم رارهن و |
 | رد هنسانعم كفلرکو ء طب و ددم یف یشع یا یاری وه لا ردهنسانعم كعرو شضآ ضآ كرم رک هدننزو |

 |لسلار هاط وا رکا (اییزو ردیدآیداور دن (هیز)رکت اد لب زا ات لا

 سن نوک كبو یه
 داتزو هدننز و ولغ یخ و وخ زو مشت خارج زدم فا ربنا لر مدیا عفد تا |

 سسناذاءهاحز و اوجز و اّوجز مالا اجز لا ردهنسانع«قل واناسآ و تسار بوریک هنلو شیارب هدننز و باص»
 كمدآرب و هتابج مست اذاءاجز جار اناا ز لا ردهنسانعم قلو قلناسآ و لهس جارخ تیابج ءاح زو ماقتسا و |
 تنه نر هدننزو هدأت (نیجزلا یوم با نالفاجز لا زمان یبلوک |

| 

| 

 e ۳ هب هنس ذ نایلوا حالصلا ۳ دوخاب ا لبلق یش رشت كنلغفل قوا

 نالوا ربسب قوسو عفد لصالا ىف هکرید حراش + اهحالص میر وا ةليلق یا ةاحرم ةءاضب لا ردقجهلوا |

 باص (ماحزاا)ل روند هب هنسن یراکدلیا عفد بویللا لوبق كلرامدآ نانلوا ضرع یثان ندنتسخ كلذکه ب هنسن
 وه لاقو ذفن اذا ءاجز مالا احز لاقب ردهنسانعم قلوا ذفان هدشیارب و یدنل وارکذ هکردردصم هدنزو |

 یاخ یخ زا) #4 ینایلاه# رد هرق رب هدنس هیحان مه دنع )یا وزلا) هنم هیف اذافن دشایا رمالااذپب هنم یا |
 ىراترضح مالسلا هيلع ماعرخف ردندنلسا فانم دبع نب طرف هکردیاحرب ندنسهلدبق ربع هدننز و یم هللا هم ۱

 هدننو وازوج كراقج وچ هدنز و ةام رم (یادزلا) یوا ول او رایدلیا امد هلتکر و ريخ هدنقح ب ویغیص یتشابكنآ |
 لاق ردهنسانعم قمان وا یو وا هت زوج هروقج راتج وچ هلیعف كاز ( ود زلا) روند هر وچ یرلقدنآ زوج ۱
 ردهنسانعمقعاز وا لا ینغ وطه هنسن ر هدننز و ولعیدزلا 2:ادزلایف هن عر و بعلاذا | ودزه و زوما یصلاادز ۱

 یدزالاس ردهن انعم كلتا ناسحا و تال وبا هسکرب هل رسک كن ء رم (یاد زالا)هیلااهدماذا ی لا یلاهدب ادزلاق |

 كاز (یرزلا) 4 ینابلاب# رار د د یدسماک او رنو مرکب ید اذانالف | ۱
 كلنا باتع و بیع همدآرب هلی كاز (نایرزلارل و هدننز و هدم (ذیرزلا) و هدننزو ه اتک (ةيارزلا) و هلیص# |

 دمدآ ر دو هل رسک كن زه (مارزالا)هبناع و هناماذا انایرز و ةيرزمو ةيارزو ایرز هیلعیرزلاقب ردهنسانعم |
 بیعرب یمدآر و هيلع یرز ییعع هيلع یرزا لا ردلاهتسالا لیلق و نکل رد هنسانعم كلنا باتعو بيع ۱

 الثم رد هنسانعم قمردشق وص هدام رب اک نوچ ا كلا لالا هبتشم سانلانیبدوخاب كلا هدولآ هلیدانسا هصیقن و |

 در اما ابی هیلع لخدا اذا هبخابیرتزالاقب یبکیقمردشالین هشیاربمزلتسمیهابتشاوساملادواب یک ءوسآ
 هدننز و بار  (ءارزلا) نام اذا یمالاب یرزا لا ردهنسانعمقلف ریصقت و نوامت هدشیارب و هب هيلع سیلی نا |

 هدننزو "یغ( "یرزلا سانلا ىلع ببعد عب یرزر ؛ناک اذا ءارزملجر لاقت روندهمدآنالواردبا بییعتی اناما د

 مسا (یرزسلاژ و (یردزلا ریبکلا و ریغصلا نیب یا یرز ءاقس لاق روند همولوط كوك هو + كوي هل ۱

 و ردت یا رّتسمو رد نموه لاق روند همدآندیاراقتحا بويل راوخ یسان ماد ردلعاف سا لس هی لعاف |

 ا نب . مهاربا نب دو ن دم ندنیدح هدنن زو اصع هلی هبج*یاز (اززر) ه#یوا ولا # رونل وا قالطا هنالسرا | |

 لدع هل. ےف كاز (وعزلا) و یوا ولاوع ردیع"ایرد كریمناوا ندندتدحكلذک ردیعسا ید كن ین ییاقرافلا |

 قلغآ قجوچ هدنزو وعز (وغزلا) #4 یواولا # طسفا و لدعاذااوعز ىلاولااعز لاق رد هنسانعم كلما دادو |

 ةأ را لاقت رونید هیر راقهرح اف نشودبویل روک هرز وا رارا (ةيغازلا )یک ادااوغز "یبصل | اغز لاه رد هنسانعم |

 ندرلبرع یکنز هدنزو همام (هواغز))رون د هنسهګاریران دب كراب عهراق هدننز ویده (اغزلا) كل ولهیاةیغاز |

 لی هلاص (نابفزلالو هلیحة كاز (یفزنا) # یئایلا ٭ رددآ كخاطرب هدننز و نال (ناوغزا) رددآ سنجر |

 بوم هرکچ یایو هتفتسا هندرط اذا انابفزو افز باصسلا را تفز لاقنردهنسانعم كمروتوکب وروس یباصم

 فز لاق رد هنسانعم قققلاق علم ضش بارس و تنّوص اذا سوقلا تفز لاق ردهنسانعم قمهدرفنط ۱

 لاقب ردهنسانعم كللا لقن هرخآ لحم ندنلحم یی هنسنرب هلیرسک كەز (عاهزالاو هعفر اذا کالا بارسلا ۱

 هلتع رس كب قواو ردمبقل لعاشیکیا و روندهلروع رودوب هلن اصف (نابف زا دالا ناکمنم هلقناذا هافزا

 هدننز و یوم (یننلا) ردهنسانعم عّزفم روندهمدآ شادوقروفهدنزو "یمرم ( ینزلا) روند های ناقج
 ردهنسانعكم وا شوقي هلی كباز (ءاقزلالو هلن وکس كفاق و یصف كياز(یتزا 4 یواولا رد هنسانس نم

۱ 



 یک دما یا زا لصف ڑ چو

 هیچ ۸۳۰ قم

 كنار ( یرلا) ردح ورشم یهج و كنو هد نه هج رت ع طاق ناه ر هکر د ریقح جیم +ر وند "یزار هدنتبسن رد هف ورعم

 یعج روند هغاصس (ةيارلا) نسح رظنم یا "یر هل لاق روند هتفایقو هرظنمربلد و ههرهچ بوخ هل رسک

 رلیدلیا ذخا ندنسانعم رظنم نسح وبشا یو یرازاسو فلؤم » علا یا ةيارلا اوم دق لاقب رولکی ارو تایار
 ردا رابتعا نویس وھام تب ور کلا ناي هلت رابع ةد ؤرال ةب وصتلا ٌةتاالعلا ةیارلا هدیادرفم تغار نکل

 روند هقوط روفد نالیروکع هنن وب لوقنقچاق لوقیلع ردقلنادرک هکر وند ههدالق ةيار و ردهجتوم هدیسیکیا
 قاعس هل رسک كنهزمش (ءارالا) رددآ هنر رب هدنساضف قشمدو رددآ هدلبرب صوصخح هنس هلبق ليذهو

 هدناب ءار ( ایراد )ر دراعض وم یکیا هلی رلار ( بر إلو ( ای ررلاهنزکر اذا ةیارلا تیآرا لوقت ردهتسانعم كيکيد |
 اهرلاش رونل وا ریبعتقجا یشبآ هکر د هنسانعم قمر آ یرلهچاب هدننز ووهس وه را ) ٍع ی واولا Be یدنل وارکذ ۱

 هركسکو و لهس راس اذا لج رلااهر لاقت ردهنسانعم كع رو هحدتسهآ هللوهس و محفاذا اوهر وهرب هیلجر نيب |

 هل راشعا ضرا ردهراانعمو جد هوهر ەكەن رول وا دض هاکغ دهر قچل آو عفت رم یا وهر ناکملاق یک راب روت

 قعایبوجا یتیرادانف شوقو روند «یتاسنا تعاجو روند هنشوف اروطو روند هنروع عساو یرفوهرو
 (ءاوهرلا) نکساذا رحل اهر لاش ردهنسانعم قلو نوکسو هرشت اذا هیحانج رتاطلا اهر لا ردهنسانعم
 ءاهرو ءاوهرووهر ةأآ ما لاق یک و هر زون د هت روع شیککی برف هدرانوهدنزو ءاع (یاهرلاژ و هدننز و ءارج

 تعاج رب ندنس هلربق ج دمو عشا و یاهاهر عض وم لاق روند هرب ولناديمو عسا و ءاهر و نهلا ةعساولا چت

 [ (اهرالا) ردندرلنا نوب واهرلانمولا دبع نب ةربع ندنیثدحم و ن ايالا ةرصم نب دز و هرارم ن كالام ردیدا |

 اتروط اماد و ةعسا و عوز اذا لحرلا یهرا لاق رد هنسانعم كطا جور تروعلو رف هلن رسک كنهزمش ۱

 یهرا لاق رد هنسانعم قماغوا هر ولتعسوو یرکلا لکا لغ ماد اذا لحرلا یهرا "لاق رد هنسانعم كم یا

 ماعطلا مل یهرا لاق ردهنسانعم كمر و تاب وزشمو تالوک اماعاد همدآ رب و ءاهر اعضوم فداص اذا نالف

 تیهراام لوقت وام قفرا یا كسفن ىلع هرا لوقت ردهنسانعم كما هلماعم هلل وهس و قفر و همادا اذا بارشلا و

 هن ر یر هدننز و لعافت (یهارتلا)ءان هنوکس هدناربط روند هنسیرآ لاب (ةيهارلا) تقفرام یا كسفن یلعالا

 ۱ هاهار لاقت ردهنسانعم هب راقم هدنز و ةاهابم ةاهارملا زا اهداوت اذا ایهارت لاق رد هنسانعم كما عادو

 هغا رق كالاحو تسح هدننزو بارع (تاهرلا# دعمایت اذا هاهار لاق ردهنسانعم لرئسل وب یمدار و هب راقاذا

 یده اهر ردعضوم ر هدننزو ءابهص (ءاوهر) ةعبرس یا ةاهرم سرف لاق رولک ی هارم یعج روند
 | ظفاح و نانس ن دز و هسنا ینا ن دز ندمالعا ردیسهدعاق كنتلابا هقر هدنرق تارف رددآ هدلبرب هدنزو

 هفار یا هار شیع لاق روند هکلربد نالوا هرز وا روضح و هافر (یهارلاژ ردندار وا نون واهررلا رداعلادبع

 حا هلاد وس ب وکو ده رکصندکد لیا ك رف بوغ وا هدلا یتس هلبنس یا دغب هزات ردماعط ولردر هدننزو هنغ (فیه را

 ۱ هبهر و ا و طلتخا اذا اوېت را لاق رد هنسانعم طالتخاهدننزو لاعتفا اہ رالا) رولوا یس الڭىرف ولدوسراردا

 | (یآرا) چ دعا یازلا لصف 2 ةيهرلا اوذحا اذا اوترا لا ردهنسانغم قاب یروب نم ماعط یرلکدید

 رت اذا ثلاثلا بابلا نم ابآز لجرلا یأز لا ردهنسانعم كلا ثلربکت هلنوکس كنهزمه و یعف كاز

 ء زا لاش ردهنسانعم قموقبلآ ندنکرح ینبحاص .هلغغل ضآ بولوط هلماعط نرف هدنزو مارکا (ءآزالا)
 | هلج اذا ايز هیزب هابز لاق رد هنسانعم كغکو یی هنسنرب هلیحخف كاز < ییزلا)لد# ینایلا# رح ٍف التم اذا هثطب

 | هایز لاش ردهنسانعم كمردشرا دمرکو "شرب دمدآ ر و هفاس ادا هایز لاق ردهنسانعم كمروتوک بوروسو

 | هایدزا لاق ردهنسانعم كمروتوک بونلکو ی هنسنرب دوب هدننز و لاعتفا لصالا یف (ءایدزالا # هاهد یا "رب

 | كقلیا بوروس خدو هدننزو هدأت (فیْلا)ل هقاس اذا هایدزا لاق ردهنسانعم كقلبا بوروسو هلج اذا

 | ملا یز لا رد هنسانعم كمرس تا نوچما قمتروف ه هپ كسکو ب نایعصاب وص و هقاس اذا + ا لاه رو هتماضم
 | ناو اهرفح اذا ةبزلا یز لاق ردهنسانعم قمزاق هيز نوجما كعا دیص نالسراو ةيزلا یف هرمشن اذا

 | كسکو لوش هدنزو هفرغ (فیزلا و اهرفح اذا ةيزلا یزت لا ردهنسانعم قمزاق هیز دوب هدننز و لعفت

 | یده رولک ی یز یعجبءام اهولعیال ةيار یا ةيز یف دعق لا هلوا زعصاب بوقیچ ییوص لس اکا هکر وند هه

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 



 ا س

 ا قىردا هلبسسک كنءزمه 0 !ورالا) روند ەت رود مسا یک یغنیدلوا ردصم هل سکكنار ("یرا))
 هت ورا لاق ردهنسانعم كمردت اتیا ور یسهلوقمر عش و ثیدح همدآر و انار یتلعجیا یا ورا لوقت رد هنسانعم

 | لا مصق رداترین ؤم ردتفص نیس اینبار شما هب وص هدننز و دادش (نایرلا) ها ور ىلع هتلج یا رعشلا

 | قالطا هلکلعا نالیسوص هشیمه ندنآ ردغاطرب هدندالب یس هلسفیط نایرلالبج و هل رپک كنار رواکء اور یچ
 ندنیئدح ردیدآ هبرقرب هدنساضف ایت نارو رددآ كغاط میظع و هایسرب هدهروک ذم دالب هتشپ ندن و و یدنلوا

 یجو رددآ هلقرب هدهندم و رایدلیا طلغ راندا طیض هل فف كناب یو ردنداروا نوع یبا ن دجا ن دم

 ندمالعا رددآ هلحرب هددادغب و هرق رب هدهماع و ردیدآ كغاطر هدرماع یب رایدو ردیدآ هردرب هد رض

 ردعضومر هدنرف ملس یب ندعمو ردندار وا یلاعم ن ةلادبع و نیسحا ن هللا ةبه فورعم هلکع د لتلا نیا

 یزژنک | كرانلوا امم هلا نارو رد راثدحم نير ن فسو نب رعو نیر ن جاحو من نارو سا ارزو

 یحردناق هدننزو ءاعس (ءاورا) و هدنزو یلا (یورلا) و هدننز و غ ("یورلا) ردرلف ّرعم ادعام ندراروک ذم
 هعولوط یرلقدیشاطوص هدننزوه واز (فیوارلا) ورم رشک یا ءاورو یورو یورءاملاش روند ه وص قوچ
 ىراقدشوق هالودو هالا اف ةدازلا یهو ءالا نم ةيوار هدنع لاق ردراعتسم نديناث یانعم رونلوا قالطا

 تسي ةيوار هللاقب ردقجهلوا یراوط اقس هکروند هنسهلوقم راجو رتاقو هود یراقدیشاط وص هدنسهقرا و
 رشا ثیدح هشيم ه وارو ردهیلقندوخاب رده راشعا ه اد ءاه هدنوب هيلع قتسب راجوا لب وا ربعب وه و اہلع

 هنم رعشلاوا ثیدلا یور یا نالف ةيوار وه لاق ردنوجا هغلابم ءاه ردندتاورو روند همدآ ندا تیاور
 هلجاذا ةيا ور هور ثیدلایور لاق ردهنسانعم كلیالقنو لجرعش دوخاب ثیدح هدننز وه اتک (ةبا ورلال |
 هلها ىلع یور لا ردهتسانعم كمروتکو ص همدآرب و هلتف اذا لبا ی یور لاقب ردهنسانعم كکوب پیاو هلقنو ۱
 ربعبلایبع هدشاذا لج رالع یور لاق رد هنسانعم قلاب هرم" ود نوسشود یک ار ءودو الاب مه داتا ۹

 هدننزو هلعفت (فیوزلا) هل قتسا اذا و لاق ردهثسانعم كمکج وصا ندوبق نوجا
 هدهنسر و هتاور ىلع هتلج اذا رعشلا هت ور لوقت و كمردتا تیاور هصقاب رعشاب ثیدح | ر

 ردعما هدننزو هشغ (ةی ورلال ترکفو ترظن اذا مالا یف تیور لوقت ردهنسانعم كمن وشود یک یکرک ۱

 دفع هکردهعایذ نما هدننزو هلعفت (ذیورتلامو) رکفلا یا ةيورلا دیدس وه لاق روند ه هشیدنا و رکف
 یک یرکیراهادو یرایدنک هلغمالواوص هدنا بودا تعنعهبانم نوک لوا جاج ردنوک نالوا مدقندننوک

 هجک لوا یڪذ یاب ژر ےلستلا هيلع و انس ىلع مهاربا ترضح دوخاب یدنل وا قالطا نوح راقد ردناق هب وص ۱

 هګذ مما هدرشامموب بولی یفیدلوایناجر مادر ةیدلیارکفتویورت ی هموقمیایورهدرو نم مو هلکمروک |
 ضوع لها هدنز و "غ € یوراا) ردشليا چ دنس هیس هج و جد كن هفرع موب هلتک از فل قم * یدلیا ترشابم

 هکیک هيا ر دوخاب هیمال "هدیصق الثم ردت رابع ندفرح نالوا ی هناییم كن هیقاق هکروند هنف رح هبفاق هدنحالطصا |

 هاه لوش یورو ردذوخأم ندنسانعم كلتا طبرهبا ءا ور دوخای ندنسانعمرکفت ردیفرح ءار دوخاب مالیور
 (یوارلا) ًامانابرش یا ای ور هب مش لاقب روند هکم ایچ ردناقو هلوا یربا یک رل هناد ول وط یراهرطق هکر وند |

 (یرا) لیلا یلع موم یا واروه لا ردطوبرم هلا ءا ور هکایوکر وند هبکار ناروط یک یکرک هرزوا تآ ۱
 ةبیط حر یا ایر هل لاق روند هبهار شوخ و یدنلوا رکذ هکردیثنؤم نایر هلددشت كناب و یصف كنار |
 كنابو یرسک كواوو یرسکو یعط كنهزمه ( ةيورالا ) ردهبلاغ تفصوب و رول وا شمناق ندمیط هکایوک |

 لاق هدننزو لیعافا رولک ی وارا تلف مچی روند هنسیشید رونلوا ریبعت نارج کت نښی غاط ا
 سکعرب سایق ارز ردهرزوا سابق ریغ رلنوب و هدننز و لعفا رواک ی ورا یتژنک عج و رشعلا ىلا یوارا ثالث ۱
 هدشنزو ءاعم (یاورلا) ردیدآ عضومرپ هده داب هدننزو دعقم (یورلا) ردعج مسا یورا لوق یلع ردقلوا |

 بوکچ كوب هنرزوا كنود نا ود ر هبا لوش هدننزو ءاسک (ءاورا ) ردیعا مزمز رب |

 ىلع لج ا دش لاق رولک ی واره یعج ردهنسانعم ءاور هدننزو ریتم «یورلاا) رولک ه ورا یعچچ راردا دن |
 هغلنادابآو هغلزوج وا هلیدشت لواو و ىح كنار ( ربا هيلع عاملا هدشي لبا وهو ىورملاو ءاوراب ريعبلا

 سابقریغ روند"یوا ورا هدنتبسنرد ه رقرب هدنساضق ورم هدننزویرحا (یورا) بصخ یا وردلبلاب لاق روند |
 فی ورلا  ردعضومرپ هد رقهنادم هدننز و همام (هوا ورال ردهدنب رقرجاح هکر ددا كن وص رب هد هکمقیرط و هرز وا

 "هدلب هدنا ربا هلیصف كنار ( یرلا) # یثایلا 3۴ ردعض ومر هدننز و مظعم (یورلا) رددآ كیوصر هدننز و هيم
۳1 
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 ةاهابم ( ةامارلا )) انيمارت یا انیمرا لوقت هنسانعم قعشتآ رول وا نوجما تک راشمو یمت راف ءامر لاقب ردهنسانعم
 | (یمارتلا) ءامر و ةامارم هتمار لوقترد هنسانعم قعشنآ هلة كنا (ءامتلال و هدننز و لاتق (ءامرلا) و هدننز و |

 | 2ار یا مالا یمارت لاق ردلمعتسم هن مانع یخارتو انیمارت لوقت ردهنسانعم قعشتآ یدو هدننزو لعافت
 رفظلا ىلا هرعا یعارت لاقب ردشلبا یعرهتلاح لوا یآ ر ذقن هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم قمراو هتلاحرب شیار وا
 اذا بالا یمارت لاق ردلمتس هنسانعم قعثقص بول وا مضنم هنر یرب دولبو هيلا راص یا نالذلناوا ۱
 |  ةامرلا ) هتجرخا یا دالبلا ه تمارت لاش ردلمعتسم هنسانعم ضرالانع جارخاو ضعب ىلا هضعب مضنا

 فلظ روند هنغنرط كناوبح یلقنرط لاتچو رونند هنقوا ملعت لوق یلع هقوا فیعض و كچوکه دننزو هام
 ردتغل هد هلیصف كيم هدنو روند ه هنسن یک هرهم هدرخ نالوا هدنفلارا یراقنرط كنعسف نوبقو هنسانعم

 یک یراهنادولط و یربا یرلهرطق كن روم لوق ىلع روند هنر هراب دولب كچوک هدننزو "ینغ ( "یمرلا و

 هلل رسک كی و كن هزم ( ایمرا  رولک ایامرو رولک هیمراو رواک ءامرا یعج روند هدولپ نالوا عقولا د دش

 هروک هن رانایب نیخ روم ضعب یدا ندنراربمغی لیارسا یب مالسلا هیلعو انس یلع ردیع#ا ناشیذ ریمغیرب
 لاق ردهنسانعم هدایز هدنزو ءا ( ءامرلا ) رد راتضح هیلاراشم نانل وا ایحا هدعب بونلوا هتاما هنس زون

 رد ر دصم یکی صیصخ ینو ریثانا هکر د حراش +رد هنسانعم ةاما رمق عشت هدننزو ایع ( ًایمرلار) ابر یا ءامر هیف

 یدلکف هکر وند هنسس نک ردیک كشاط یراقدنآ تالافطا هدننزو ىلا ( یعرلا إل ردشم لا نای ود ردن وچ ا هغلابم
 وهلاق روند هلوغارف هجا و هسوساح نانل وا لاسرا هنفرط نعشد هلیسهینب لعاف سا ( یمترملا إل رونلوا ریبعت

 ۳ 027 د مر هدنزو ی (یر) رکا هردرب هدنیز وهم (هرلار):ةعيلط یا انل متر
 هب هنسنر قرهیعفزوک الصاهدنز و اصع(انرلالوهدن زو وند( ون رلا) ی و اولا ردعضوم ر هل مک كنهددشم
 | بلق و فرطلا نوکسب هیلارظنلامادااذا ارو اوتر ونرب هیلاو هانر لاق ردهنسانعم ققاب نامز یلیخ بوکید زوک
 بلق لغش عم یهلاذا لجرلا نر لا ردهنسانعم كلا بعلو وهل قرهلوا بلاغ سوهو یوهو لوغشمصب و
 هکردردصم هدنز واصع (ان را برط اذا لجراا ار لاق ردهنسانعم قلوا كاننرط ندهنسنر و یوه ةبلغو

 ردا رظن بوکید زوک سکره اکا یشان ندنفلبوخ هک روند ,ه هنسن رلدو بوخ لوشو یدنلوا رکذ
 رورسو برطو روند ههزاوآو توص هلی كنار (ءانربا ) هنس هلا ینربام وهو انر “یش لاق هلوا

 هنسیدنک هلکطا نم یمدآرب هاش یکلد شوخرب هلل رسک كنهزمم ( ءانرالا إل رد هنن رلانعم یغتو

  هدننزو هلعفت ( ةيَرلا و ونرلا ىلع هلج و هبا یا نسطا هانرا لاق ردهنسانعم كما روبح هغمردفاب قوج

 | تامل و یتغتو هبرطاذا هار لاقت رد هنسانعم كلغا كلاننرط یهدآرب و هانرا ینعم نسحلا هان لاق رد هنسانعم ءاترا

 ودع (ونرلا) نحاذا هیلایئر لاق ردهنسانعم كلزوا بودا نینحو یبغاذا لجرلا یر لاق ردهنسانعم كما

 اهندح ىلا ور یا ةنالف ور وه لاقت هنمو روند همدآ ناروط بوقاب اک | هلفغلْشوخ كب ندهنسنرپ هدننزو

 ورو هکر د حراش + ةينازلا نیا یا یترتنیااب لا هنمو ردشلوا ع هووعهیاز هدننزو یربک ((ینرتل هب بحل و

 لاسوفر یرت و ردناک راز هروظنمار ز یدل وا بلاغ هدهیناز هدعب بول وا لوهح عراضم ثن قم ندنس هدام
 هنن راترشع “لای نالوا صوصخم كناشک هداب هلی كنون و كنار ( ةانوترلا  ردهدزنابز هد هلیصف كنات ردب دآ
 برشلا ىلع ةئادلا س کلا یهو ةانونراب برشپ لاق رولک تاینوئر یعجب راردا شون هلکنا اباد هکر وند
 | ءاراداذا هانار لاقب ردهنسانعقلق ارادم هدننز و ةاهابم (ةانا رمال ردیعج كراش ردهلیمف كنيش برش هدارو

 ۱ هدننز ولعفت (ینرنلا) هلناصف رولکت اور یعج هنسانعم هم ردیلب اقم شراهکروند هجافراهدننز و هوهش (ةونرلا))

 | كنار ("یرلا)# ینایلا 4 ه وبح یلارظنلامادا اذا لج رلا یترت لا رد هنسانعم قمر وط بوقاب یمن اد هن وح مدآرب
 ءالانم ی ور لا رد هنسانعقعاق بوجما هدننز و اضر (اورارل و هل يع كنار «"یرلا) و هل د دشنكناب و یرمسک

 ریا ی ور لاش رد هنسانعم كفلتوا رطو بات بوق ه وصحاغاو عبشو برشاذاعبارلا بابلا نما ورو ایرو ایرنیللاو

 ( یور یتعع ءاملانم رصشاو لجرلا یورت لاش ردهنسانعم قعاق دوب هدننزو لعفت ( یوزتلا آل متناذا
 لجرلا یورت لاق ردهنسانعم كلئا رکفتو هلقناذا ثیدلا یورت لاق ردهنسانعم كلبا لقن مالک و ثیدحو

 | ردهنسانعم قلوا یوفو دنوق بوشلنسلاق هلرمج و لادتعا یک نادف شاق وص ءاضعا لصافمو رکفتاذا

 | ا ءاضعا لصافمو ىم ید و هدننزو لاعتفا ( ءاوترالا ) تظلغ و تلدتعا اذا هلصافم تورت لاق
 لتفناف هلق یا یوتراف لبطا یور لا ردهنسانعم كلک وب پیاو ردهنسانعم قهشنبلاق بولوب تّوفو بات

 (یرا)
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 هاقر لاق رد هنسانعم كلنا نوسفا و دعصاذا عبارلا بابلانم ایقرو ًابقر هيلا قر لاقب ردهنسانعم یمتیچیرفو |
 ,قتیچ یرقوب هدننزو لعق (یقزتلا) وهدنز و لاعتفا (ءاقترالا) هند وع ف ثفناذا یناثلآ بابلانم ابقرو ابقر
 | (ةاقرملا)رونل وا لامتسا هلبا فن و هلما لاو هسفن هدام وب هکر د ح راش » دعصاذا هاقرت و لبا قترا لاق رد هنسانعم

 ٍ یھ هلبراتعا قر عضوم هکر د ح راش » ةجردلا یا ةاق رلاب هيلا قرت لاق روند هنابدرت هللرسکو هلیصف كيم
  هیلعقر لاقبهنمو رد هنسانعم قمراقیچ هیرقوب هدننز و هلعفت (فیقرنلال رول وا روسکم هل رابتعا تلآ و ح وتفم
 : یا ةيقرلا عفانوه لاق یک هدم و یدمرولک قر یعج روند هنوسفا هدننزو هفغ ( ةیقرلا ) هعفر اذاامالک

 هنذوع یف ثفن اذا ةقرو ایقرو ایقر هاقر لاق هنسانعم كلا نوسفا یک ق رو قر رولوا ردصم هبقر و ةذوعلا
 | هن رانکی کیا كنورب هلیس هینب هش و یخ كفاق و كم (فنالاابقرم) روند هیج وفا هدننزو دادش (ءاقراا)
 | عاش هکتابقرلا سیق ی هّلادسبعو رد تاسبقر یعجج ردندنا وسن ءاعسا هدننزو هیعم ( هیقرل رونل وا قالطا

۱ 
 ۱ یهددعتم تادح مان همقر دوخاب ردیذیم هنکیدلیا ح وز ما ره جاوزا مان هیفر یاشا یفاضا | ردر وهشم

 میسر اربکم یس هک لا دسبع یتعپ ردشلنا مه و یرهوج هداروب ردن وچغیدل وا یراهق وشعم هچن هدعما لوا د وخاب
 :(تقر ردیسا هیاعص یکیا و یدلیا جوزت ناف ترضح هکردمالسلا و ةولصلا هيلع "ىنلا تنب هبقرو ردشلنا |
 | هلشالث تاکرح كنار ( ةوکر لا ۶# ىواولا # ردن داعصا قرن "نش نب هلادبع و ردیدآ عض ومرب هدنز و یک

 ۱ كچوک شلز ود ندناشح* و ندنوک هدهریاس تاهما هکرد حراش» هنسانعم یغص قروز روند هغباق كجوک

 كن هنککنم قج هقیص مزوا تعب لرصاوع هوکر و ردقج هلوا یرلکدید هرهطم و زالق هدیکر هکردرسفم هلیاقوص |
 أ
 أ

 | تلود رو نم لثم٭ ةوكر سوقلا تراس + لثلا هنمو روند ههنکتو هب هعقر نانل وا عضو هنراتلآ راشاطو |

 | رولکءاکر یعج رونل وا قالطا هنجرف كلا وسن هوکر و رونل وا برض هدقدل وا بلقنم لا وحا بوت و طز و هرابدا |
 هدننزو "یتعرواک یکر یعجج هنسانعمژب روند ه ویق هدننزوهمنغ (فیکر ا) هلناصف رولکت اوکر و هل رسک كنار

 | كلیا حالصاو اهرفحاذا اوکر ضرالا کر لاق ردهنسانعم قمزاق یر هدننزو وکز 6 وکر ا إل ر واک ایاکروا
 هیلع اکر لاق رد هنسانعم كلئا لصفو حدق بویلیوسدب هدنقح هسکر و ها اذا مالا اکر لاق رد هنسانعم |
 ماقااذا ناکلاب کر لاق ردهنسانعم قلواعقم و هرخااذا "یثلا اکر لاق رد هنسانعم كل ريخأتو احق ہیلع ین اذا |
 ردهنسانعم كمك لو هدایز ندرارق هراوط و هدشاذا هاکر لا ردهنسانعم قلاب مکح بوکچ یهنسنر و ۱
 هيلع اکرا لاق رد هنسانعم كاتوسد هدنفح هسکرب دوب هل رسک كنهزمه (ءاکرالا) هفعاضاذا ریعبلا کر لاق |

 ادا هيلا را لاق ردهنسانعم قفغص و هرخا ادا رم الا کرا لاقت ردهنسانعم كل رخت و اهبق یا اذآ |
 كليا دشیهترکسع و هک و اذا بنذلا هيلع یرا لاش ردهنسانعم كلتا اتفا هلبا لعف ملام دانسا همذآرب 7
 ولراود كسکوب و روند هریک ضوح هدننزو وعدم ( وکر ملا ) مهأیه اذا ادنج مهل یکرا لا رد هنسانعم |

 "یش لاقب روند هبهنسن نال وا تباث و ماده را هين لعاف مسا 6 یکترلا إل و( یکارملا إل روند هضوح كچ وک

 هيلع كترمانا لوقت رد هنسانعم داقعا ءاکترا هکر د هنسانعم یحدا داقعا یکت رمو تباثو ماد یا كت رمو كار

 یکم هلام لاق ردهنسانعم لوعمو دقحم هلیس هینب لوعف ےسا ( یکترلا ) لعافلا مسا ةغیصب لوعم یا

 (عاکراا )رواک یک ارم یعج ردرجش ر ندنساع رم هود یرلکد بد ضج هلیعض كچ (ذیک ارلا) دقعمیا كياعالا
 یر لجر لاق ردهنسانعم نوز و فیعض هدننزو غ ( کرا )ل # قابلا # ردیعما یداور هدنزو دادش |
 كلذنم یکرا مالا اذه لاقب روند هب هنس فیعض كب ردلیضفت لعفا هدننزو یرحا ( یکرالا ) فیعض یا

 لاق رد هنسانعم قم هدننز وه اتک فیامرلا لو لینوکس كی وی كنار (یع را) +× یئ ایل ا فعضاو نوها یا

 یرءاب اربز سوقلاب یر لاق ال و سوقلا یلعو سولا نع مهسلایمر لا و هاقلا اذا ةيامر و ایمر هیمرب هو هامر

 هدایزهرزوا هنسنر یمرورونندسوتلاب یمرهدنف و لواهسردبایمر یاب ندلاسپ رول والخاد هب هنسن قج هل وا
 هيلع هل لاق و هداز اذا نیسم یلع یر لا رول وا شم بوت آ ی هنسن لوا هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم قلوا
 لاش ردا یر ییادعا هلترصن هور هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم كلتا ترصنو ةدايزو لضف یا یر

 كن ایلاعت قحرداعدد ر وکذم مالک ینعب هیلع ءامد كالذربع و هفنا و هدف هلا یر مھلوقو هرمصن یا هل لا یمر

 ردهنسانعم قم هل رسک كنهزمش ( ءامرالا) ردکعد نوسلیا املا تلع هن وضع اس دوا هنن ورأي هنلا

 داز یا نیما یلع یمرا لاق ردهنسانعم قمل وا هدایزو هامر ییعع هامرا لاق رد شمل لا رارکت ینو فلوم

 قلتآ هدننزو لاعتفا (یامترالا ) هتجرخا یادالبلا هب تمرا لاق ردلعتسم هنسانعم ضرالا نع جارخاو

۱ 

0 
۱ 



1 
e AY = 

 (یزلاو) هدننزو لاعتفا (ءاعترالا) هظفحسا اذا هایا هاعزتسا لاق ردهنسانعم كقسا یکلیا هاج و ظفح
 | هلرمسک كنهزمه (ءاعرالا) تعر یعع تعرو و ةمسالا تعت را لاق ردهنسانعم قمالت وا هدننزو لعفت

 لاق ردهنسانعم كما نعل قالتوا یر رپ ةمدارو اھاعر یعع ةساملا یعرا لاق ردهنسانعم قمرات وا |

 اهیعر رنک اذا ضرالاتعرا لاق ردهنسانعم قلوا قوح یماعم كرر و ی ص هل هلعح اذا ناکلا هاعرا |

۱ 

۱ 

 | هدنزو ىع( قرلا)و ەلينوكسكفاقوىحة كنار (قرلا) * ینایلا # روند ند رک ر نچ هدیس راف ر ونل واریبعت یرنچ

 تج-رووفع همدآر و یتلاقم عقسا یا كععمینعرا لوقت یکاعا رم رد هنسانعم قمت وط قالوق هنزوس كمدآرب و

 روند هغمالتوا ردععا هل رسک كنار (ةبع راز هتچر و هنلع تیها یا هبلع تمعرا لوقت ردهنسانعم كملنا

 یناععر ندنسهلبق مو هلوا عنام هنسع رو نابص هلغل وا راشاطیرهو جا هدنحګا هکروند هالرت لوشوا

 4 یشاومنایلت وا هداع مهل د دشن كناب ویصف كنار ةي اغلا واد وار 6 ایاع لا )ر دەدننز و هيم د وخااب ردیعما |

 ا ا کر وند 4 شا وم لوشن نایلتؤا هدام رم هلص كنءزمه (ةب وام زالا) نوسلوا هسرول وا كيکره روند

 | ردشوقرب «لیمناةیعارر) رد رهکرکچ سنج یکیا (نتالاذیعا رو ناتسبلایارا) هلواكک اح و یلاوو ناطلس

 هنلئا وا كنتلاح كاریپ (بیشلایعا ورق و (بیشلا ةیعا ررل روند هغردنوب هلبع كنیعو كنهزمه 6: وعرالا)
 قمرغابو كمروکو  یشوق هودو نالترمص و ءودهدننزو ءاغث هلا هم نیغ (ماغرلا)ل + یواولا * رونل واقالطا
 تتّوص اذا ءاغر وغرب ماعنلا و عبضلا و ریعبلا افر لاق ردص وصخ هنسهلوق ءابظ و مق ءاغث کمک ندا

 قوج هدننز و ودع < ی را ) ءاکبلا دشا یکب اذا "یصلا ار لاق ردلمعتسم هنسانعم قلعا كل هلا دابرفو نعضف
 ۳ )تا ةرتک یا یر فان لاق زونلوا یت ناغزهاب روند ه دف ىر وکو بورغاب
 | لاقن ردهتمانعم كفو یک دوس و هاغراالع را روت رد میناب 02ا نمود لک
 | تراص اذا لئابلا یغرا لاق ردهنسانعم كفلکو یک یلوب كمدآ ندا لّوبت كلذك ةوغر هل تراص اذا نبلا یغرا
 | لعافت(یغارتلاو ةقانال وةاش طعب یا یغراامو ینئااغ هتدنا لوقت ردهنسانعم كمر و هات همدآرب و ةوغ ر هلوبل

 | تاکرح كنار (عوغرلا) انهه دحا وو انهه دحاو اغر اذا اوغارت ر لاق ردهنسانعم قعشاب ندفرطره هدننزو

  هدننزو لاعتفا (ءاغترالا) رونید هکویک نالک هزو ؛لدوس هل سسکو هلی ار (يافر الو ةواف الو هلثالث

 | لعق كنار (وغرا) اهاستحاو اهذخا اذا ةوغرلا یفترا لاقب ردهنسانعم كمما بولا ینکویک كدوس
 یرادوس هلی كيم (یغارلال ءوغر هل تراص اذا اوغر وغرب نیلا اغر لاق ردهنسانعم كفلکو یک دوس
 و رک وه اهنابلال تناکاذا عام لبا لاق روند هرهقات نالوا رونلکو پک کب

 |قیقو لوک ندنزو دوس هلکنآ هکروند هننس هلوقم قبشاق لوش هدننزو ةاصسم (تاغرلا)
 ا یقلزاط یمدآر هلتنسانمو رد هنسانغم كمردنلکویک یدوس هدننزو هلعفت (ةيغرلا) هنلوا ذخا

 | هاف هدنزو هرم (ةوغرلا) رددآ شوقر هدنزو داذش (ماغرا)ل هبضغا اذا هاغر لاق ردلمعتسم

 | یومنشواضعم هدنزو ثدح «یغرلا) ردیعما سرفر هلع كنار (وغرلا# هنسانعم هرحص روند

 | نالس (ناوغرا) هانعم حصغ | اذا غرم مالک لاقب رونل وا قالطا همالک یلزورپ نایلوا نیتمو رهاظ هجثوخ
 |یدیا ردبا ماکت هلتحاصف و توص تراهج ارز یدلوا بقلم یثان ندنتحاصف ردمبقل كمرادنب عشاح هدننزو
 الح هلغلوا یو ترضح دج هدنآ رددآ عضومرب هدیداو مان هیلهدنارت فئاط هلبصف كناب (ءاغرلاةرعإل

 | وفر بولااف ر لاق رد هنسانعم قمر اکو ا بواع یو قت ر هدنزووفع (وفراا) 9۶ یواولا # ردکرټمو هاکترابز
 ءاسک (مافرلا » بع رانم هنکس اذا انالفافر لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمعا نیما ندفوخ یمدآرب و هحل مص اذا اوفر

 ایر عي قافتالا و ماحلالاب یا نینبلاو ءاقرلاب مولا ءامدل اف مهلوق هنمو ردهنسانعم قافتا و حاّرما هدننزو

 | ود نبل و ها ابهجو تم هدننزوهلعفت (ةبفلا) زسهل اولش ود والود هرزوا ترشاعمو جاتماام اد هلبازکیرب

 | فرن یبح ردنداعما هلي هی رغصم ( فر نینبلاو ءافرلاب هل تلق یا هتنفر لوقت ردهنسانعم كلا امد

 | چ رک نالوا كوي قرهلوا لوشد و قلاص یرافالوف هدننزو یوحا (یرالا) یدا هسک فورعمر

 | صلاخ لوفیللع دوس كيک هدنزو یر  "یفرالا# ءاخسا ف نیندذالا مظعلایا فرالجر لا ردءاوف ریینوم

  هکرونید هنسهعطق لاسم وقلوش هلو کس كفاق و ىح كنار 6: وقرلا)و(وقرلا)#یواولا# روند هد وس شوخ و
 | كسکوک هلی كفاق و یص*كنات (ةوقرلا) هل وا هجهدایز ندنس هءطق لاسموق یمرکد و نوزوا یرلکدبد صعد
 ۱ نوي و یسهقلحنوی هدیکرت ردعفوم یکجهدا قرت غول وص هکروند هکیک نالوا هدنکو ا لزاغو هدنسبرقوب

 (یرقو)
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 روندنایض روناوضز بول هشت یتیم هنسهدارا عون دوخاب سلج و یدنل وارک د هکر د ردصم ندیئالث هلارصق و

 هک دیضا ردشیع ف یاعتهلوق ین اک ر دلمعتس هنسانعم هبض ره ردش ؤم هل رامتعا فوص وم ردلعافیسا (ةدیضا را

 ةاهابم ( ةاضارلا إل مولعلا ىلع تیضر لاشالو ةيضار یهف لوهحا ىلع ةشيعم تیضر اولاقو ةيضمم یا

 هتیلغ یا هلوضرف یناضار لوقت هنسانعم قعشراپ هدکلیا دونشخ رول وا لامصتسا هدهبلاقم باب هدئزو
 ترضح تبع رهظم ینالولنا یضر دبعو ردیدارلا رها زنا هدننز و یدس هلرعص كنار ( یضر) ءاضراق

 هدننزو یرکس (یوضر)) رددآ هنا ر صوصخم هنسهلسق دعب ر هددیلهاح یضرو یدلوا یوبن
 رادنازخ ورددآ كخاطرب هل رسک كنار (ناوضر) رددآ هدلب رب و ردیعما كعاطرب هدهندم و ردیدآ سرفر

 #4 ینیلا 4 اهعماجادااوط تآرلااط را ردهنسانعم كل ماچ هدننز ووطخ( وط را ۶ واولا # ردیعما كنج
 هک ا هح وتفم “هزم (یط رالاا) اهعماجاذاعپارلا بابلا نمایطرقآرلا یطر لا ردیفدا رم و هدننز ووطر (یط زا

 (نوع رلا) و(وعرلا )۴ وا ولا 4 ردعضوءیکیا (یطا ورا و( ةيطا لا )ی دنل وا ناي هدنسهدام ء طررد.دآرضشرپ
 ندتلاهج رد راما هلی كنار (ایع رلا لو هل رصق كفلا و ىع و ىح كنار (یوعرلا و هلبئالث تاکرح كنار

 عونزلایا ایعرا و یوعرا و ةثلثم ةوع را و وع را نسح نالف لاق ر ون د هکملکچ وریک بود | ع وجر هلهج و نسح

 | ةوعرو اوعر وعر امر لاق ردرلعماایعر ویوعر و ردصم هوع ر و وع ر هکر د ح راش»هنع عوج رلا نسحو لها نع
 كملکچ وریکب ودا عوجر هلهج و نسح ندنلاهج هل رسک كنءهزمه (ءاوعرالا) ایعرلاو یوعرلا نسحوهو |

 یداووعرا لصالاق یسهلکیوعرا هکر د ح راش » "فک و عج ریا لهطانع لجرا یوعرا لاق رد هنسانعم

 ماغدا هدنو و ردردان یدورو ندرو نم بابو یدلوا لوعفا لالعالادعب ردندنباب رارجا هکهدنزو للعفا |

 ردیسهض رام كطسا وا ماغداو كنهلک رخاوا لالعا ارز ردینبم هنغیدل وا مدقم رز وا ماغدا لالعا یغیدغ وا |

 یوعرا بوئل وا بلق هاب ندنغیلوا عقاوهدهساخ هوا وسپ ردقبسا ویل وا یلالعا هلغل وا ریغتلحم رخا وا 7
 ر واک: امرا یعجرون ده ر اچ قج ه التوا ناویح هلن سسک كنا ر( یع را )+ یاب رد هجم: وب ید ی وتقا هکه تن یدلوآ |

 هدننز وی رم (یعرلا)لو هدننز وهاتک (ةباعرلا) و هله كنار (یع را إ) ءالکلا یا یعرلا ىلا یشاوملا جرخا لا |

 قمراتوا رول وایدعتمو امم حرس اذا ىع رهو ةداعر وابعر ىعرلا ةيشاملا تعرلاش ردر ردصمهنسانعم قمالت وا ۱

 لاق ردلمتسم هنسانعم قل وا رظتنم هن ورغ كل رهدنا رظن هك اوکو اهحرسا ادا ةشالا یعر لاش هنسانعم |

 كم (یعر ملال هظفح اذا هما یعر لاق ردهنسانعم كلتا هاکن و ظفح و اهیفم رظتناو اهقار اذا مولا یرا

 رول واناکم ےسا و یعرلا یا یعرلا ةيشاملاتعر لاشروند هن وا قج الت وا و یدنل وا دک ردصم هلص

 ریبعت نابوج هکر ون د ه یح راتوارا وط (یعارلا )ر وند ید ةاع رک هنسانعم هاکا رچرونید هغالتواو هفا اچ |

 تم یتیامر و ظفح كل رال واهدنتلابا تحت هکرونل وا قالطا همدا نالو !لامرزوا تيلو وابشر و مقر وز

 وهلاش هلبرسک و یعضكنا ر رولکءاعر و هلیعض كنار رولکنایعرویک ةاضقرولک ةاعریعج رونل وا طونم هنت |
 ةیشامیا ةیعر هل لا رون دەب , هیشامنایلت واهدننز و هىنغ فی ءرااژ ردبللاش ر یعار و مهروما یا ویایمعار | |

 عارم کلک $ ثیدخل ا هنم وح راشلا لاق* ر وند هسان ةماعنال واهدنتسد ر زیلا و و رد هنسانعم هظ وفح و هیع مو ةيعار |

 رک یاب لغ ةاضعإ و ید دشت كناب وی الث تاک رح كنا (هیعَرملا 4 هتیع ر نع لۇ سەم کل و1 ۱

 كن دنک دوخاب ندا عر لز وکو شوخ ی رلهود هل رسک كنان( یعزتلا لو هل يف يغ كناب وی رکو یعض كات( تيعاقلالو |

 دی ناک اذایعرت ودیعا رنو یاعرت و دیعرت لج ر لاق رونید هناب وچ نالوا قلنابوجیسهشدب و راکكنندادجاو ءابآو
 كن هب وا هکرد راه ودلوشهد هلیعص كنار وهدننز ویراکس (یواع را)لبالاةیاع ره اباةعانص و هتعانص وا لبالاةيعر ۱

 ظفح بود هز وک ر هدا ناسحا هسکرب یجدآر هدن ز وقاهابم6ةاما رملا )رل هل وازټک مراتعمدیعب بویلت واهدنسهروچ

 ةاعا هنم و هیلاانسحم هتظحالاذا هتیعار لوقت رول واربع كا تیامر و تمرح هنقح هکر د هنسانعم كلتا ءاکت و |
 هدارو ربصب میلا ترظناذا یهالاتیعار لوقت ردهنسانعم كتزوک ود رول وا ر ہم ہن یتبقاع كشبا ر و قوقلحا

 دیک اوک و اهعم یعراذا رم ارامل ا یعارلاهس ردهنسانعم قمرات وا هجرار هلر یر راناویح و ردیففحام یس هلک ما

 هاکن و ظفح ی هنسئر و اممیغم رظشناو ابقار اذا مولا یعار لا ردهنسانعم قلوا رظتنم هن وغ كر هدا رظف |

 ضرالا تعار لاق رد هنسانعمقلوا قوچ قالت وا هدر ر و هظفح اذا هرما یعار لاقب ردهنسانعم كلتا |

۰ 

 | قلاقم عقسا یا كع یعار لوقت رد هنس انعم قت وط قالوق 4 زوس كمدار و یعرلا اف رک 0

 یهنسنرب ندهسکرب (ءاعرسالا)ل هنسانعم هاکن و ظفح ردرلعما هاب و یعط كرلار (یوعرا) و هر

 (۱۰۶) ٭ ثل *
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 یدنک هب یرغا هکاح هکردیفرع صصخ لمج هدارو هکر د ح راش + هل رصق كفلاو یرسسک كنار رواکی شرو

 لاق ددوام اا نالوا و تای لیبر راب ندلیطرب نالیر و هدننص لاصبا هند وصقم

 ِ و هاشر لاق ردهنسانعم كمر و توشر همدآرپ هلرصف كنار (وشرا) لعطایا ةوشرلاهاطعا

 ا ءاشرتسالا)ل ءوشرلاذخا یایشت رافهاشر لا رد هنسانع«یفلآ توشر هدنن ز ولاعتفا(ءاشت رالا ال ةوش رلاهاطعا اذا

E ELكما ندنسانا بودازوا یتنویب یسیرواب هود و ةوشرلابلط اذا مکا ایشرتسا  | 

 ا هنسانا ییسیرواب هود هل مسک كنه نی (ءاشرالا) عاض را بلط اذا لیصفل ایم رسا لاقت زدهنساتعم كقسبا |

 دوخا تایسیروایهود ندا ضقوت نکو دبکو هتعض را اذا لیصلا تبشرا لوقت ردهنسانعم تاتو را بودازوا

 | هدنش دو مد كمدآر و رکذیساکر وند ۍٹزاکا ردهنسانعم كمت روب كره د هش را هش را قر هيشاق یسدرغص كنءود |

 قارزم ردهنسانعم كج حالس همدآر و اوکر شا اذا همدق موقلایشرا لاق رد هن انعم قمل وا كيش
 1 قمازو یک پیا یرازیلف كنیزوبرق لهجوباو هيف هوعرشا اذا هيف مهحالسب اوشرا لاق یک ټل ضوط
 ۱ ولدلا یشرا لاق ردهنسانعم قلا بیا 4 هغوق و هناصغا تدتما اذا لظنلا یشرا لاه رشا

EE ۷اور همدآرب و ها اذا هاشار لاق ر ا دحاسم و هدعاسم هدننز و ا  

 رول 6ش هعناص اذاهاشار لاق رد هنسانعم ثكمرب و لام زارب نوجا عفدا
 ۱ | رد هتسانعم كملنا

 ۱۰۲ دف رآ ی تم اتس لب ووخ دما دل شک كنات (ماشتلا لو هدننزو ءاسک (ماشرلاژ هنال اذا هاشرت لاق

 | یک بیا هجا هدنرلک اکت یزویرق لهجواو قابق لظنا ةيشراو نیطقیلا هیشرا و رددآ لو ندرق لزاتموا
 ۱ ا تو فرج رددآكتوارب هدننز و ةاصح (ةاشرلا) رونل وا قالطا هربیلف نانازوا بوروس

 | لیت ك ر هزم اکا ناب وچ هلکما فق وت نکر دیک هکر وند ههود د وخاب هنکشوک هود لو هدننزو ینغ «یشرا)
 ] بودرکس هدقدیشاق یتسیرغص هلیلا بورا و هناي قرهرقیحود هشرا هشرا هلبصف كراهزمه دوخاب هشرا هشرا ۱

 | مالک نیفلوا نعضنمیئینأت هلکع درزعادوخای ما هم هک اب وک هل رال وا رضاح نما یراهلک هشرا هداروب هلوا ردیک

 | روند هکشوک نایتسا كما ندنساناو روند هنبلاط توشر هلیسهبن , لعاف سا (یشرسلا) راشمشلآ هروبزعا

 | مکعییهننر هل وکسلداص و ىح كنار (وص را 4 واولا 4 هنرسل عبات هل عیطم نال تل كنا لات وا

 | الصاندنرب هسکر هل رسکكنءهزمه(ماص رالا))هنقتا وهبکحا اذا اوصرءوص ر هاصرلاق ردهنسانع«كلاراوتساو
 زا | یرسک كنار (اض را لچغوا ولاو#حریال همزلاذا ناکلابیص را لاقت رد هنسانعم قل وا رارقربهدا روا امنادبویلو ِ

 ۱ ردهنسانعم قلوا دونشخ هدننزو ةام م( ةاضرمل الو هلبعصو یرسک كنار( ناوض را و هبرصق كفلاو ىع و
 1 | یدعتم هسفقن هدحایصم هکر د حراش + طعم "دض عبارلابابلا نم ةاض معو اناوضرو اضر هیلع و هنع یضر لاقت

 |«رزوا قلوا زاج تغل یسهبدعت هلا ىلع و نعو بول وا رمسغمهلیظفل هنرتخا هلیفرح ءاب و یثلا تیضر قرهلوا

 [ هداموو ردلومغ زر اتم بلوار بول وا نعصتم یتسانعم لابقا یس ه دعت هلبا ىلع و ردم وس رم

 Pee رح ءاب و هسه هدن وب رد هنسانعم كل غا راتخا و دنسپ ی هنسن ر اضرو+یهتناردشغ وا بلق هبا نکیا یوا و

 | یااضرلجر لار او فو غلام کر ولکد نسات عم یط م اضرو هنرتخا اذا ه تیضر و ه هتیضر لوقترونل وا
 ۱ | ردکعددونشخ ردلعافیسا یجدوبهدننز و "غ "یضرلا یک, ةاضف رداض ریعج ردلعاف ےس ۱( یضارلا یض رم

 ۱ ضروةاضروءايض رانم "یضروءاضر مع و لا راهش رو ار وءایضرا یعج
 ۱ یردب كن هثدحم مان هنع ندهیعبات ور ول وا هنسانعم بحو تسود و رونل وا قالطا هلیفک و نماض "یطر و نضر نم

 ۱ | اضر الا ل ردنبقل یرقلا اق ود نب رفعج كلذك ردسبقل كناضترلا ىلع نب د ن رفعجن یسومن ىلع و ردیعما

 زا لاق ردهنسانعم كمرب و هنس كجهدیا دونشخ و یضار دمدآرب و رد هنسانعمقلق یضار هل ر نمک تاتو مش

  ءاضرتسا لاق رد هنسانعم كلا بلط یتساضر كمدآر هدننز و لعفت (یضرتلا)لو(ءاضونمالا) دیضرام هاطعا اذا
 ِ ۱ | بلطاذا هاضرتسا لاق رد هنسانعم كما بلط یکم لا یضار یب ودنک ن د هسک ر ءاضزتسا و هاضر بلط اذا هاضر و

 ۱۵ نالوا را و مندمپمدنزو "عم (یطرلا )لو ردهرزوا یلصا هکهدننزو وعدم (وض را هیضرب نا

 1 ۱ هتمدخ و هتبک هاضترا لاش رد هنسانعم كلنا راشتخاو دنس دوب هدننزو لاعتفا (ءاضترالا) روند

 ید ۱ اا ردهتسانعم یلوا یضار ندنرب یر هدننززولعافت (یضاوتلا) الها هأرو ءراتخا اذا
 | هتلعفاملوقت روند هفلد ونشخ ردعسا هلل رسک كنار( ةوض لا ىضا لا 4 عق و اذا هایضارت لاق و ضعبن نع ضعب

 | اض رو ةاضارم هاضار لاقب ردردصم ندهلعاسنم هدنزو لاتق (ءاض را هاضر نع یا نالف ا

 (رصقو )



 هی ۸۲۳ و
E 

 هادار لان رد هنسانعم كلنا تلط هنسذر ندهسکر هدن ز و ةاهابم (ةادارلا)ل تسنل ی۶ اات كرا لاه

 یمر یا موقلانع یدار لاقت رد هنسانعم قم شاط وءارادیا هادار لاش ردهنسانعم كل ارادمو هد وار اذا

 | كم ( "یدرلاز هدنز و و ردهدر یینوم روند همدآ نالوا اله هدشز و فتك (یدرلا) ةراحلاب د

 رارداعفد هلکنآ ندرانکو ند رب خیص یغیاقو یب یک راحالم هکروند هغیرص نوز وا لوش هل د دشت كناب و یم

 | ةبثخ یهو ىدرم اب ةنيفسلا عفد لاق هللرمسک ك لادو یھ كم رولکی دارم یعجج رونل وا ریبعت اغا ردنوک
 | ءادر هدرانو هل رسک كيي* (ةادرملا و و هدننزو هاتک (عءادرا) روند هنالسرا (یدارلا) هنفسلا ام مفدن |

 | ردیعچ كنسهلک ةاد رم هکهدننزو یدابم (یدارلا) ردیسهلوقم راج كج هنوتروا یرفو ندلب هکردهنسانعم

 رونل وا قالطا هن راقایا تالیف و كنءودیدارم و ردشللا شی وشت هدارو فل وم » ردیعجم كرازا هکرد هنسانعم رزا
 |( یذرا )۶# یواولا 98 هدننزو یصح رواکی در یعج هنسانعم هر روند هبایق هدننزو ةاصح اد را)

 | لجر لاق هلوا شما ناوتان و بولغم بوصاب یئآ تلع و ضرم هکروند همدآ لوش هدننزو "غ هلبا هم لاذ

 ةاضفرولک ةادروایاذر یعج رد هذر ینوم روند هناویحو ناسنا نو زوفیعض اقلطم و ضرلا هلقنا اذا یذر
 ۱ عبارلابابلانم ةواذر لجرلایذر لا ردهنسانعم قلوا نوزو فیعض هدننزو هواصم (ةواذرا) هدننز و

 | كمدآرب و ایذر هتلعج اذا هتذرا لوقت رب هتسانعم قلق نویزو فیعض رک كنءزمه (اذزالا) ایذو راص از
 نو زوفیعض همدآر و ایاذر هلاو هلیخ تراص اذا نالف یذرا لاق ردهنسانعم قلوا فبعض یرلءهودای یرلتآ

 | هكا لوزهمو نو ز هدرفس یسهاد هکر و هیذر هاطعا اذا اب الف یدرا لاق ردهنسانعم ثمر و رانا وبح

 رددآ عضومرب هدناهفصا (ناذارژ) اهلزهو اهفلخ یا هتقان یذرا لاق ردهنسانعم قموق وریک ندن رام |
 ۱ ند ربا و ا نالوا ناه صا عماح ماما هدن ز و ىلع (ازر) »۴ ی وا ولا #3 ردب ولقم دهلا وا و ىدا ناذور یلصا 1

 | لاس رد هنسانعم كلبا لوبق یناسحا و و كمدارب هلنوکس كم از ویضف كنار( یز را )و ین ایلا + ردیع«ا یدج دجا
ROE و ۳ 

 ۱ هيلا یزرالاه رد هنسانعم و بور و هقرا هب هسکرب هل سسک كن هزه (ءازرالا) ەر لبق اذا زر االف فو

 اسر لاه رد هنسانعم قل وا رادناب وتباثهدننز و ولع( وس راو هدنز ووسح((وس را واولا# اصلاو دننسا اذا

 ۱ رح ال ایلعتفقو اذا ةا تسر لاق رد هنسانعم قمروطهدنتسوا رومدیک و تبث اذا اوسرو اوسر وسر "یشلا ۱

 تالنارکد نج وا كس درفالو لربخ رب هدنز و وسح وسر و ها ون اذاموصل اس رلاش ردهنسانعم تل تدن 4 هنسا رب و ۱

 تیا ور ولقنربخ و ثیدحرب ندنآ هلا دانسا همدآر و هنمافرط رکذ اذا ثیدحانم اوسر هلاسر لاق ردهنسانعم

 روغوب ندنراهقرآهلفلوا هدنک |ربرلهقان كج هلیکچ و هنع هب ثدح و هعفر اذا ان دخ هنعاسر لا ردهنسانعم كل
 تعارفاهب ردهف هنعتق رفت اذاهلوشب لصف ااس ر لاق ردلمعتسم هنسانعم كلعاغاروقمردروط نسل برقی
 تان اذا *؛یفلایمرا لا ردهنسانعم قمل وا رادیاب و تبا هنس رب یدو هل رسک كن هزم (یاسرالاز یی هلا

 یکهدنز و بارع (ةاس رمال رجالا یلعاهتفق واذا ةنیفسلا تیس را لوقت ردهنسانعم قمردروطهرزوا رومدییک و

 عدس د هدننز و هر (ة وس را )ردي عم رکشل کاو رغ رارردر وط ییک هلکنآ بوآ هابرد هکروند هنرومد |

 مرکم(یسرلا لر وند هنغاب ل وق ی راک درو هدنزرط ك زالب هن رللوق ب وز د ندقج و وند وجا كنا وسن کرد هنسانعم
۱ 

 رد هنسانعمقققآ رد ردصم یک كن ی د یر هک تن رد هنسانعمقم رد ر وط ین یکر دیم ردصمندن ابلاعفا هکهدن ز و |

 | حوتفم یراج" ینعب تسرو ترجنم ام ایم ح#ت دقو نیل مضب هک اس رو ارج ہللا حسب یلاعت هلوق هنمو ۱
 | مسا عل ییامت هللاتعن امس ھو ارح ی ھن لانعم قمروط و قفا رارول وا ردصم ند الب هدقدنل وا تعارف 0

 ۱ یاعتهلوق وهنب رلانعم ید اءاسرا و ارجا رول وا تفص 4 یلاعت قح هدنروص و هل رله وا تءارف هد لیس هی لعاف |

 | هکر دیعج كنس هک ةاس رم هلص كم (یمارلار) امت وبل یتعیاهعوف و یتم یا اس منایا ةعاسلا نع كنولتسب# |
 بوک و چ یک یرکهدنزو اوه دواب نعل تداجو تارعتسا یا اسا رعباحسا تعلا لاش هنمو وند دن رومدیک |

 هاسارلاق رد هنسانعمكعشز وب هد وص هلا هسک رب هدننزو ةاهابم(ةاسا رمل اإل یدلشاب هغمردعابهرزوا لوع وقابطا |

 رولب روق هن رزوا كنا هکروند هکر د نالوا تبا هدنطس و كغجالاو لرداح هدننزو ییغ(("یسرا) هکاس اذآ ۱

 هننبک دیس هر تبا یا مثلا وارحمنا ق "یمروهلام روند ةمدآ نال وا قم و تبا هدرش دوخاب هد ربخ و

 لاش هل وارارقرب وتباث بویما دلقندن رب یشان ندنکلکو ی هکر وند هنافزق ل وش (فیسارلا ژ ردهدلب ر هد رغم هدننز و

 لعج هلی وکس كنه نیشو یثالث تاکرح كنار (ةوشرلا) + یواولا# اهمظعل اهناکم حربتال یا ةیسار ردق
 هل مصق كفلا و یعص كنار رواکی شر یعج رومد هن رتقابا و هن رحا نالپرب و هدنلباقم یلعهمدآرب کرد همت



f ۸۲۲ جم 

 هک اک کو هکلتسس ردعما هلعص و رضو یرسسک كنار 62 وخ را هدعاب اذا هاخار لاقب ردهنسانعم كلا تدعابم

 ردفرح زکس هکندن فرح »ان وعرب ل + هدنف ع فی رصت لها (ةوخ را فورا )ءاختسا یا ةوخر هيف لا روند
 هنناب كفل م هکر دج راش + ان وعرب میوسیهو ةوخ را فورا نم فرح هیفلا رونل وا قالطا هف ورح ادعام

 ققبس هداروب نکل ردقح هل وا gs SES E هادعام ندفرح زکس وبشا هر وک
 | فورح اک ۱ هکرول وا هدنندب كنسیکیا دوخای رول وا هوخراب هددشاب فورح هکردنیبم هدنلح ارز ردشلواعقا و

 | هکردموس م هرز وا قل وا فرج وا نواهوخ ر فو رحهده م تح رد هنیل فو رح یکیدتارکذ كفل وم» رار د هيل
 ندن راف رح ءاه ونیش و نیسو ءاف و هع نىغ و داض و داص و هم یاظ و هع *یاز و هم لاذ و ءاخ و ءاح و هثلثم یا

 هدیدش فورح هکردح ورشم هرزوا هجو و و تبثم قفاوم هحراش هدنراباتک دب وجو هدهیفاش اعقا و ردن رابع

 و هل وا صح یار > كتوص تولوا ضبقنم هدج رح هدقدنل وا ناکسا و فق و هکر درلف رح لوش |

 توصهسشدجابونل وا لاخ ذاهزوتیکم فلاهرزوا محج الثم ردن واح یرا هلک *تبطق لدحا# هکردنرابغندفرح

 هنیل فورحهرانا هکردرا وف ورح زا رب هدننب كران و وردیلباق كنوبهوخ ر فورح ورول وارص#*بوبل وایراح
 نایفطهدننای كل م هدنروص و + ردعماج یسهلک انوعرب مل یرانوب و رول واراصحالا و یرطا نیب رونل وا قالطا
 "یغ6( چرا و (یارلال بوبهلا ةنيل یا ءاخر عر لاقت رونید هل نسا عالم هلص كنار (ءاحرا ) ردعقا و ق
 (جازلا) شیعلاعساو یا یخروخارلج ر لاق روندهمدآلاصثوخ نالوا هرز وا هافرو تعسویکلرید هدننز و
 ءایسلا جارت لاقب ردهنسانعم كم و سعاقت اذا هنع ارت لاق ردهتسانعم كملکج وریک هدننز و لعافت
 | روند هنآ نالوا ردرکس بولی هلبا كع نانل وا رکذ یرلکدد ءاخرا هدننزو بارح (ماخرلا) رطلا ًاطبا اذا

 | ه هنسف شل ویلاص هدننز و هيفا (ةیخر الا ردسقل دادش نب تالام نب عماح ندارعش هدننز و هنسح ( هیخ رم

 | هبهام راذا | ودر هود رب رج هاد ر لاق رد هنسانعمقمآشاط هم داربهدنن زو ودع( ودرلا)# وا ولاه#یکهدرب رونید

 | هلیفن رط یرب یم تآ هتاف (نایدرلا) و هدننز و یعس (یدرلا)# ینایلا# رکذیساک ردتغل هدنظفل یدرو
 | جراذا انایدرو اید ر سرفلایدر لاقى ردهنسانعم كم رو هغروب لوق ىلع كع رو ولشتآو نیکشا قر هلاج بوبت

 | ناسنا و لج اذا بارغلایدرلاش ردهنسانعمكع روك ر ەكس هغرف ویشلا و ودعلا نيب وه وا اهرفا وع ضرالا

 ۱ یفرق و علف یرخا لع تع الجر فسفر اذا ةیدراقلا تدرب لاش رد ةنسانعم تیک هلغایا ر
 | قفقوط بولک ی ناب ناب همدا ر و تداز اذا هقع تدر لا زدهنسانعم یم راو هرسک اذا *ی لا یدر لاا

 | همام راذا رصحم ءادر لا رد هنسانعم قمآ شاط همدآرب و همدص اذا انالف یدر لاقت ا یو
 | (ءادرالال طقس اذا بلا یدر لاقب ردهنسانعم كىش ود یغاشاو بهذ اذا نالف یدر لاقت ردهنسانعم كقک و
 | قعرا و انایدر هب تیشم اذا سرفلا تیدرا لوقت ردهنسانعم كمترو هغرو دوخاب نیکشا ی هل رسک كنهزمه
۱ 
 ۱ كما لاله و دطق سا اذا هادرا لا ردهنسانعم كمروش ود هیعاشا و تداز اذا ربع تدرا لاه رد هئسان د

 دوخاب ردهدنلزنم تلآ روند دا نالم آهک هدننز و ربنم (ید زل ا]) هکلها یا هادرا لاق رد هنمانم

 | بلا ف یدرت ر لاق رد هنسانعم كمشود ه یعاشا هدننزو لعفت (یدرلا) ردهل روصت یغیدل وا كالها تلا

 | ردهنسانعم كتر وا ادر و لاشو تحشوت اذا ةيراطا تدرت لا رد هنسانعم قغفاط حاشو نوتاخ و اهیف طقم اذا

 | بلا یف هادر لاق ردهنسانعم كمروش وده یغاشا هدننزو هبدأت (ةیدزلا]) ءادرلا تسبل اذا ةيرابطا تدرت لاق |
 كله اذا عبارلا تابلا نم یدر نالف یدر لاق رد هنسانعم قل وا لاله هدننزو اصع (یدرلا رز اهبف هطقسا ادا

 | رونیدهنسهلوقم هط وف و لاش و راج كجهنب روب ه یرقوب ندلب و هشاب هکرد هف ورعم دف هل رسک كنار (ءادرلا)ل
 | لاقت هلباه روند ځد ءءادر ردت رابع ندلاقشپ و نون هلاوقم هطوف قج هنت وط  یغاشا ندلب هکردیلباقم رازا

  یادانو لهجو رونل وا قالطاه هکر دم ولقعو رونلواقالطا <ا و همفقو را زالا ضیقن یا ةماد لا و ءاد را هیلعو هاح
 ۱ | قالطا ه هنس ندا ثاربا قنورو نز دمدآ افلطمو لهح یا ءادر a لاق نوچغيدل وا راس ردلهتسم هتسانعم

 ۱ هلتهج وب یکل خم و قج و لهج رونل واقالطا هب هنسننر و هصیقن و نيش همدا ثالذکی ک اضم و لعع و لڪ رونل وا
 | حاشو و ندلا یا ءادرلا نم صلخ لاق نوچغيدل وا مزال ه هبقر رونل وا قالطا هجرو و زول وا نددادضا

 | ءادرلارعوه هدرب كج هد ردناسح الا عسا و و فو رعلا ریثک نالف هکر دندل وا یانعمو روند هلا وسن تن ز یراکذید

 | هدر كج هد ندلا فیفخ و لایعلا لیلق نالف و رداذخا هتاج ر ز بودا هطاحا ځد ىراس عسا وءادر اربزرارید

 ۱ رد هنسانعم كغلادر دوب ع وات (مادر الا ) ردرامنلممد دق ر نف ا روا فرفخ وه



 هک ۸۲۱ وی تان ف

 ه لجرا تفضا اذاو رایدلبا ریخ ات نددافتعا و ندننن هددبنر ىلع ردهف ورعم ٌهقرف TARE رک ۵ هدمزمه فا

 | ىلج عضوی رمو هیج رم ورولوا زوو لتعم سپ ی اج رمو ی موھتلق تبسناذا ورم ورم وه تلق | ۱
 نچ بەو ناتک ء ات رال روند هن هنس نانل وا رأت هدننزو هفتا (ةيجرالا] روند هلماح نالوا بیرق | ۱

 | یدلیات تیاور برش ثیدح نال وا هلینتم هک دل ولا نمةئالث دقت لندن آنی ریس ناردهب یصب هيا ر ندنتعاج |

 هن نانعم ایسآ روند هنمرکد هدننزو اصع هلا هلم#*یاح ( ی راا) یوا ولا 4 رددیقم هددنسمروکذ م ثیدح و | ۱

 كەز E هلناصف روند نایحر هلغلوا ځد هاو ردرج یکیا هکردناوحر یسهشن ردن مو و ۱ ۱

 ی رواک "رو رو هلی كنهزمه رولک چ راو رولک ء ًاحرا و هل سک كناحو یصق |
 9 مر کد لوق ىلع قعای نمرکد هل یحف ذ كنار (وحرا) ردعتلبا عج کاب وک ردردات دا

 كلك ی ۳ و در ناسا را ا توحر لوقت ردهنسانعم |
 | لات ردنا تانکر وخ نالب دو هدننزو لعفت (یرلا) ترادتسا اذا ةا تبحر لاق رد هتسانع» | ۱

 نیر هیت یراعچ رد هيو هاو روند هنمرکد هدنزواصع (ی زا ابا ۵ تحر نسل تو و 1 ۱

 رونلوا قالطا ید برملا ی مەکە تن رونل وا قالطا ههاکنج نالوا مد زمو مظعم برطا رو یدنل وا رکذ | ۱

 | نالوا هدنسکو کكتءود و رونل وا قالطا هسکو کی سرو ردل و ه هفلابم م کل وا و رولواهداروا برح نارودارز |
 | ادیان ۰لیم رب هکروند هض را هدنزرط یکس و دس كسکو ب ندنفا رطا لوش و رونل وا قالطا ههرهم ی رکد |

 موقلا رو ليموح مظعتةف رشم ةفحلا ن رم عطف یهو ضرالانم جرف اولزن لاق هل وا ر ودم و یهرکدو بو لوا |
 رونل وا قالطا هنناقلعتم ولام ءتعاجكمدآرب و رونل وا قالطا هن ران اعا ودب رسنال وایروما رادمكتعاج وم وقر |

 رونل وا قالطا 4 هلمبقنال وا لقتسم و یتغتسم ند راسو هسارمضابیا هناحراپ هنحط لاق رونل واقالطا هشیدیزآ و |

 .رونلوا قالطا هنن رابط كنعمق لبف و هود و روند همر یراکدید خانفسا و ةلقتسم ةلبق یا یر ءالّوه لاق ۱

 ام ست هرصب هللا همام و ردیعتا ناسرف بو رول را یر روت هنر ووش ید ولت 9

 رددآكضرا رب هد هبداب هلل رسک كنابناطب جر وردندار واجهار ,!نیدجانیدجندل وف ر ددا عض ومر هدناتسم و |

 ۱ ردعضوم رب هد هفوک (یراعیرز) ردعضوم رب هدب غ دالب ( راج رز) ردعض ومر هددادغب (قی زطبلاج رال

 هکر دنانعو رهلیوکس كناحو یصق كنار ( ی را لردندحم ی رلا سابعل | نی دج او ردعضومرب هقشب(لئلاج را ۱
  نالج و ردردانو و اهتزدا وا اهتلع اذا یجرلا تبحر لوقت ردهنسانعم كمردن ود نمرکد دوخاب كمز ود ت
 یب زود نم رکد هدنز و ثدح ( ی رمل ا ترادتسا ادا هيلا تیحر لاق رد هنسانم كفك روح تولو ق ۱

 | هفعج هدننز و هیعم (هیح ر ]لر دند هکر دیس هبنکش بنخ نب دجا هدننرو یمس (تج روا) روند نی

 ای را تدا مرکلا ینا نب "ىلع رده رق ر هدنساضق طسا و هلبصف كنەزمه )> ءاحرالا) رددآ ويقرب هدننرق|

 .ینومروندهب هنسف كشوک و لوپلس و تسس هلبنوکس كناخ ویئالث تاکرح كنار وخ رلا)#9یواول اد ردندا روا |
 | كشوکه نسنرب هل رسک كنار (توخ الو هلبق ءلرلار (ةواخراال و (ءاخ ال رنهیاوخر “یشلاقب ردهوخر |

 .ناک اذا عبارلا و سمامنا بابلا نم ةوخرو ةواخر و ءاخر هج رو "یشلا وخر لاق ردهنسانعم قلوا كویلس و |

 سالا بابا نم ءاخ رج رواخ رو لج لا وخ رلاش رد هنسانعم قمل وا هرز وا تعس و یشاعم كمدآ رب ءاخر و اشه |
 قلاص هنسنر دو (ءاخزسالاز هععس یف یا شیعلا نم ءاخر یف وه لاق و هشبع عسو ادا ثلاثلا و لوالاوا

 . قماب فرك ف بقا هل رسک كن زر (ءاحرالا) ر ییعع *یثلا رسا لاق رد هنسانعم قمل وا كوپلسو | 1

 نام و نیما ندنامبخ و هشیدناو فوخ هما ءاخراو وخر هلعج اذا طابزا خر ا لاقب رد هنسانعم كقشوکو |

 ا "نما و نما اذا هتماع نالف یچرالاق زل وااخ را هماجهدنماکنه تدش ارب زرد بانک ن دعمل وا بلقلا ق

 ۱ هلوط اذا سرفللو سرفلا یخ رالاقن ردلمعتس» هنسانعم قاز وا نس هلبوط نوچ ا قمالت وا هرز وا ءا وند یف رطره |
 | رونل وا یبعت كلنا نانع ءاخ را هکرونلوا لامعتسا ید هدقنازوا بودشوک ینکز دو یا شاب و هلبح نه

 | یرلکدید بیرقن لوق ىلع كمع كىك : راوطو هلدسااذارتسلا چرا لاش ردهنسانعم كمرویلاص یعاشا یهدرب و |

 | بیرقتلا قوفوا اددش ادعاذا سرا جرا لاق رونل وا ریبعت كتا ك هکر دهنسانع» كغ هجهدایز رز ندع ||

 قلوا قلاص یراتا هچلاق كن هقان و ءاخ رالاب ا راسا هتاد ی را لاق ردهنسانعم كمردلپ هلا هاخ رایرا وط وا 1

 و كشوک ییهنسنرب هدننز و ةاهابم (قاخارلا) اهالص زسا اذا ةقانلا فخرا لاقب رد هنسانعم

 | نجا واهدال و ناحاذا ةأرملا تخار لاق رد هنسانعم ق عشقی یسمر وغوط كنوتاخواوخر هاست اذاءاخار لاق | ۱



 هک ۸۲۰ -
 لاق روند ههرطقو رد هنت انعم تفایضو توعد و نامزلا نم ةعیوس یا ةوتر هدنع تدعق لوقت ردقج هل وا

 مه لا روند ه هفاسم یم ربازوک لوق یلعردق لیمریدوخاب 4 هفاسم یمآ قوا و ةرطقیا لالانم ةوتر یناقس

 ماکحا و دشروند۵ یار ماعنالوا لضافو رد هدم ولع ولع (ینا راز مصبلا یدموا لیموحم وا میس ةيمریاةور

 هکرد هنسانعم هنر هلی وکس كن هثلثمیانویصق كنا رو لا یواولاوعرصتم ینبتر اع یا تار وه لاقت ردندنسانعم

 3 ا 2 ا نم وزن هدف ونال ادعا وسزاتدرزوادوسیمکا

 | ردتفل ید هدهنناب هکهن رول وا تغل هدزوم#* سپ هناثر نعم تبلا توئر لوقت ردهنسانعم قاغا بویجآ

 هترک ذ وا هتظفح اذا ثندطحا تور لوقت ردهنسانعم كلا رک ذ لوقىلع كلتا ر زا ییدرقالو یهصق رو

 هشیشنالواهد راقابا لوق یلعر ون د هعجو و درد نالوا ثداح هد راقاباو هدرال اوهدلص افههدنن ز وەر( ةر لا4 نابل ام

 هر ه لاق روند هب هضرام نالوا عنام هناعبنا و تکرحیشان ندنلع و درد دوخاب ندکلرب دوخاب روند همروو

 رد هنسانعمینو ز و فعض و عج وواربکنم تافتلالا هعنموا مئاوقلا یفمر وا نیلج را ونیدیلا و لصامفلاعج ویا
 اصع را رد هن رلانعم قجو فعض جد و هدننزو هنغ (ةئرلا و ردهنسانعم قجو فعض یا ةر هب لاقت

 هدننزو یعس (ینرلا ودیئر 4 ناک ادا عبا رلا بابلانم اثر لجرلا یر لاقب ردراردصم ندهروک ذم قام هدننزو

 دادعت ننساح كنيمهدنن زو هل زنم( یر لا وهدنن زوقام م( ةار0ا لوهدن لنز و هباتکو  باتک یا را )و ارال و
 هتیکبیا یناثلا بابلانم ةي رمو ةا موا ةا رو ءائر و اثر تیلا تبثر لوقت ردهنسانعم قلعا بویجآ كرەدىا

 تعظف اذا تیلا تعثر لوقت ردهنسانعم كما مظن هیئر هدنتح تیم ثالذک اور هلو ر لوقناک هنساح تددع و

 هدننز و هباتک هباثرو هلقرو هجر اذا هلیئر لاق ردهنسانعم كلا تقرو جر بویجآ همدآ رب یثرو ارعش هيف
 كلر زاو هنع کد اذا ةباثر هنع اثدح تبثر لوقت ردهنسانعم كما رک ذ رخ رب و یدرفال رب ندهسکرب

 یتنساحم كنيم هدرلنو هدننزولعفت یا و هدنزو ه دات فیل ا و هتظفح اذا اشدح تاثر لوقت ردهنسانعم

 هدنتزومداتش(تی )ورا هرم هتل رب ةه تر وقت رد هنییاتعم كلبا اکیلرهدنا دادعت و رک ذ

 بارو ةا ر هما لاق ردندنس هروت ناتسبع روئل وا بعت یصغآ کروند »یراق یجدیا هجون هرز وا تبم

 | (ةواجرا )و هلیصت كم(: ةاحرما) و( ةاجرلا )و هلص كنا ر (وج را وهدننز وماف و (ماح را: ی واول اة حا ون یا ۱
 | ةاحرو اوجرو ءاحر هوجر هاجر لاق ردهنسانعم كلا دیماو قعوا هلا هزمش (ةءاجرلا) و هدننز و هباص»

 | هلعفت (ةيجرلا) و هدننزو لاعتفا (ماحرالا) و هدننز و لعفت (یج.زلا)ل سای دض ةءاحرو ة واحرو ةاح مو
 رد)متسهنسانعم فوخ ءاحراو هاجر تعم هاجرو هاحرا و هاجرت لا ردهنسانعم قوا هدرانوب هدننزو

 رول وا لمس هنسانعم فوخ ید .یب هدام ءاحر نالوا الٹ هکربد روش * هفاخ اذا هاب هم را لاق

 لوق ىلع ردهنسانعم بناحو هیحات هدننز و اصع (اجرلا ) هلبا دم ردءاجر ےس | ندرلنو و هلیس هقالع مزالت

 *ناوجرلاه یمر + لئم ا هنمو رولک ءاحراییج و AE ةصاخ كن و

 | هفرط یکیا نکراقچ هغوف ندوبف هکایوک نوسلوا ناهمو راوخ نالف ینعب هیر هلاک هنیهتسا یا
 | یمه ءازتسا هدارو ردکعد نوسلوا راچود هتناهتساو مر یجدلوا یک یغیدلپراج

 هسکندبا ماکترول وا ردصم احرو رددآ عضومرب هدلحمانهرج و و رددا هب رق ر هدنساضق سخ رس اجر و ردطلغ

 تم د ا سو مالکلانم مش ا عبارلا بابلانماجر لج را یر لاق رد هنسانعم قلوا عطقنم ندمالک

 قعای رانک هویق هل رسک كنهزمه (ماحرالا) هيلع چرا اذا لوهحلا ىلع هیلع یر لاق ردهنسانعم قمل وا
 دیصلا چرا لاق ردهنسانعم قل وا تئاخندراکش دابص و اجر اهل لعج اذا بلا را لاق ردهنسانعم

 یسمروغوطكنا ویح هبکو ردتغلهدز و هرخا اذا مالا را لا ردهنسانعم كلا ريخ أت و اثيش هنم بصب ماذا

 | هدننز و ناوفنع (ناوجرالا) اهدل و جر نا تند اذا لماطا تأجرا لاق ردهنسانعم قمتاچ بولک ك
 نوجا هغلابم و دک ات هدنوب یناقیا یناوجرا رجا لا و نج | یانا وج زا ةفبطق لاقت روند ه هتسن یزمرق

 روند ه هو یزمرفو رجا بوث یا ناوجرا هیلع و ءاج لاق روند هنو یمرفو یدنلوا تبس هنسفن

 | کردنامرج یسیغاسشا ندنآ ردندنرج ناولا فیاطل هکردیما ججساشنو هنسانعم ترج روند هفلیزمرق و

 | ین ّرعم هتساسن لوم ندنز وا یادغب ج اشن هداروب ردقج هلوا یزمرق قجاآ لئام هب یراص ردیسایو |

 | هبنیکو هبنب هدزاسل هکردرو نم نول یرلکدتا ریبعت ءاشن كبر هام ندناولا نکل ردن زعم هنن ةکلب هد

 | هدنزو هنسحم (یجرلا) ردي رم یمرا ناوغرا ناوجرا هکرد حراش * ردقلیزمرف افشوخ نانل وا ریبعت |



 سوگ ۸۱۵ قم

 ل وش ود هلاکش هرکی شوط نزاو یعاشابول وانوزوا ینو ر مدنن ز و ییضم هلی كيم (یهرلا) نیبتساولما | ۱
 هل را هیذب , لعافریسا ( هی راا )و( ی رلا ل وتب وصت هيف طلا لب وط یایءرع سآر لاقب رولوا فصو هنس هلک هود نالوا |

 | لصال این (امرتوا) و (امرت لو (امرتال لا دعام ندن راسنج عبس هلبارفاح روند هنا ورح شل وارهاظلج رثا هدن رل هک |
 0 ها | لا ردکع د اص وصخ هکر رل تتسم د ان مال نالوا ءاشساةادا ردوغل یراهلئام و ردرابطاخحم عراضم ۱

  ردلمعتسم هدنسانعم ین هلغلوا نوجا نیرمادحا یظفل وا هدهریخنا ةغیص اسال یا ام رتو او امرت مو امر ال ثبت
 | ردیهش كکلام ماما 6 یر لا ةعس رل رد رلبقل یراصنالا رذنم ن بابحو بلط)ادبع نب سابع (یآرلاوذ) |
 با رفظ هرلاو ثیدح قلعتم ههدام رب هکردسایق باعا (یآرلاباصصا ) ردند هیفنج ناسبعا (یأ را لاله)
 | ی واولا# یدنل وا نام نشت رد هف ورعم زبصق هک (یآرنم "سم رایدلیا م کیب هلساف و ناز قصلوا

 ورب یشلا ابر لاقت رد هن انعم فرا بولو ام هنسڏ رب 0 "ولع (و را)

 تو قم تلف و و اه الم اذا ذا رلا ابر لاق رد هنسانعم قمیچ هر كسک و وامن وداز اذا ءابر واور

 یمن سارا هلب رسک كنەزمھ ¢ ءابرالا و اف ءا لا هيلع "بص اذا قیوسلا ابر لاش ردهتسانعم قمرابق

 | یثان ندتلعاب ندقلنغرو هل كنار (ورا) هتدزو هتيم اذا هتبرا لوقت ا قمرترآ ب وردا

 | راه راه هلتدش توئیش ندوفروفاب ندقلنعرو رول وا ردصمو روند ه یدالشخ و رولسح توبل وص راه راه

 ورو راهنالا یاو را هذخا و عزف وا ودع نم منا اذا اور سرفلاایر لاقت ردهنسانعم قلشح تول وص

 هرج یف تور لوقت ردهنسانعم قلو امو وشن بونلسب هدننزو ولع ورو ورو ر ک ذیساک روند هب هب كاسكو
 ندع ورشم ردقنالوا هد هلماعم هکر دهنسانعم هنیع هلرمصق كفلا و یرسک كنار(ارا)تأس ق یااوروا زد

 یحدنای رو ناوب ر هدنس هشت رد را و یسهریثک ماکحا هد هیهقف بتک یک ی حر ها روند هب هداب زو لضف ز وام
 :(واب را لو (ةو را روند ههدآراوخابر لس ین لعق سا( ی رل)یدنل وا بلق ها واوافیفضت لب مس او روید ۱
 | ةوابرو ةو رواو راب رلاق روند ه هت ك سکو  یکورهدننزو ةاصح (ةابزلالو (ةيارلا)و هلال تاکرحل ار
 ارت مذخا بیات هلوق هم و ردلم تم هنسانعم هرز وهدي دش هر و ضرالانمعفتراامىاةابرو 3
 | ردهنسانعم قلو امن و وشن تونلسا ځد و هدنز و یع( ی زالو رو بام ةداز ةددش یا

 ییا و وشن هکرد هنسانعم كسب هدننزو هدأت (ةیلا) تشن اذا عبارلا بابلانم اب رو ءابر هرج یف تب لوقت |

 یو رردن وچ ا هلا زا یاب هکرد هنسانعم قم ردنلق ول وص ینا ويح نوقت وط ون وغ رو و هت ودغاذا هتي ر لوقت ردبج وم
 رد هنسانعم كمل سب د و هدنن ز و لعفت( ی زل ا هتسفناذا هقانخ نع تیر ل وقت ردا هل ازا یس هض راع هم ول وص عي

 رد هانعمو ځد بب رم روند ه هنسن شلوا هدرورب هللا بر هدننزو مظعم (ی رلا) هتبر عم هتي رت لا

 نالفل لاق رد هن انعم تنمو فطل و هلیج هدننزو ءام (ءابرلا) "برلاب لوم یا بب مو یم لبحتز لاقت

 ردقجهلوا یشاب هچلاق هکر وند هنکوک كفليوا هدنزو هیفئا (ةیرالا) لضف و ةنمو لوط یا ءابر نالف ىلع

 من شکیبا رول وا ولفرطیکبا نو رےکسم وت هکر وند هنفلارا كنطب لفسا ليس رقون كلی وا دوخاب |

 دعون و هتي لها یهو هد را ف ءاح لاق یک ی ع نا و تب لها روند هنسابرقا و لآ كمدآ رب و روند ناب زا |
 عرفه یا ةبرو وو منع لاب قب روت لوا اا ه ها كينوا هدننزو هر (تب زالو هبسک كنار (عو ال

 هبز هلیعص كنار (فیرلا رولک ءابرا یعج ردلمعتسم هتسانعم تعاج هلق كنار (ورا) مهرد فالآ|

 | قلاب سنجرب هل رسک كنهزمه (نایرالا) هتسانعم روس روند هبیدک و رد رواج ر ندضرا تارمشح هدننز و 0
 رلاو ریدلیانای هل راکدند تی ورکو هکت راضعب و هلازوعتساهدنادرفمی و رول وا هییش هزغح ر وق ضای ردیدآ

 :6ةابا

 (وت را )یوا ولا رد دآ عض وم ر هدننز ویده( ی رال هت راداذا هتنبارلوقت رد هنسانعم كلا ارادمهدننز وةاهابم

 كقش وکو هذش اذا اوتر هوترب هاتر لاقت هنسانعم قلغاب مک ییهنسنرب هليل وکس كن هبقوف یاتو یصق كنار |
 ندوشو ها وقف اذا بلقلاات ر لاقت ردهن اتم وت لو ها یا هات لاق رول وا دض هلع وا هنسانعم

 تراشا هلشاب هدننزو ولع "وترووترو اقبفر اہذج اذاولدلا تر لاقب ردهنسهانعم كبکچ هجهتسهآ نهغوق
 لاش ردهنسانعم ق قمردشان هب هنر ی هنسنر وترو راشا اذا اوت رواوتر هسأرب اتر لاق ردهنسانعم كما

 قلوا درخ تولبزا یلوق كمدآ ر و اطخ اذا لجرلا ار لاق ردهنسانعم قم 1 عدآو قلعدآ و هع اذاهبلاهاتر

 روند هغ دآ هکردیفدارعو هدننزو هوطخ (2وت را ) هدضع "تفیا لوهحا ىلع هعرذیف یر لاق رد هنسانعم

 هقیقد هکروند هتعاس یندا ندنامزو روند هنسهلوقم هپتوراب كسکو و ةوطخیا ةوتر هنم توند لوقت



 و ۱۸

 |21 در و مطقس ندنلافتما ه رها یخ ساوح هدینادبا مون نیح هقطان سفن هک هل وا مولعم یدلروک |

 | لوا هللا ین اعمر وص هل جاب نوکیاموناک امهدنداهش ملام هک هنوکم ملاع هلسیسیم هیلص اتبسانم هدکد تا تحار کوا
 بسح یلعائیشفائیش تولواشوقنمودوحوم ماحدزالا قیرط ىلع ەدە ر واع” ةكلمو هلام یدابم میچ هکلب هدلام ۱

 هلبناحو ر یونعفقلت ندسدقلا ح ور ییعی لاعف لقع هدناهلاصتاو قلعتر ولوار وهظ رک ولجهدلاع و هدار لاو رب دقنلا ۱

 توق نالوا روصلالایح ویناعلا ج اشن بول وا شقتن هام وس مم وشو ةن ضعب ندهروکذم تاشقتنم و تاع مع

 ندنا ردباغارفا هبلاقررب بسانم هب ودنکی شوقنو یناعم لوا هلغل وا ندنناشر وص تکایح و یتناعم ۵

 تاسوسح روصةنازخ ندنارول وا سوسح و دهاشم هدنا وردصم هکرتشم"سح ند هلم قفا بلاوق و روصلوا ۱
 یکیدلیا سابلا هبانعم كن هلم سپ ردن رابع ندن و هفداص یاب ور رول وا رقتسم و ظوفح تل توق نالوا

 هسلا رولوادبعت تبسانم لىپ لر ھم فعضرک اوزلوا جاتحهریبعتاب ور لوا هسبار ولوا یتبسانم تدش هنسوبلم كتر وص ۱

 یلهاینار هلدبیس نطاب توفص وحالص هکرول وا هاکو رولوا فق وتماهربغ و یرقهفوتالاقتنا ار ززولوا جاتحمهریبعت
 ده هایلواو رولوا ځالءابشا ضعبندنااک | هسردبا ماقا هعالطا هنلا وحا سان اضم هکلب هبهدلب یغیدلوایدالوا و
 ضعباما رونلوا هضافا هرز وا تیفک تفت کم راسا فشکوه" ولع رابخا فقلت نالوالصاح هد هبقا رم نیح |

 | زلک هلو أت وریبعت بول وا مالحا ثاغضا هیمانم ت تالي هلا هج زما طالخاو للع و هیعبط ثعاو و هيد بسا

 رد زب نع ڭى هقداص نا ما او ورش مالعا ثاغصا تامانم کا و بلغاو ولو

 ۱ وو غ یأرلا)چةونلان م ءزح نعپ راو تس ن نم ءزج سلب ۇر مال سلاو ةولصلا هيلع ى لا لاقو |

 ۱ | هل مک كنار لوق یلعرولوا دتفشآو قشاماک) مدآ هلغلوار ھاظ ه ایسنا لتر وص نسح هکر وند هیر و 4 ی رج ردتفل

 قالطا هشاق و هوش وا طسب ورشننوجنا عب و رونلوا قالطا هن الي لوب یآروروند هننرثریلدتنسهشاطیرپ |

 | كج هاب دیشیا سس مس هکهننردناکم مسا هکر ون درب كج هر وک هدننز وام رم (یآرما و ردیا تب ۇر رایزشم هکرونلوا
 | یسس و كج هل روک یرادیداکب نالف ییعب هععما و ها را ثب یابصنلا و عف رااب عم ویآرممیتموه لوقت رونی دهرب

 ۱ € زا )ر دشفلواارجا هنس ارج هص وصخ ریغرادند هصوصخم فورظ و هب وېپس دنع هکر د ح راش رد هدر كج هل دیش

 ملا یأرف هواهز یا فلا ره لاش روند هن رادقم كنشروتسوک و كنشنروک كنهنسنرب هدنزو باتک

 | نیحءاح لاق هنمو رد رالمعتسم هنسانعم صح هلن رال وامس | هنسانعمین رم هلصف و ىع كرلار(ايۇرلا و(یورا

 | رواکءارآ یعچج ردعما هنسانعم دات هفت كنار ( آرا )ایر مالظلا طلتخا نیحیا ایؤرو یر نج

 | یتروهلصفویرسهک كنار رولک یرو ۍروهدننزو یعرارولکی آر اورد ولقم ندا و هکر واک: اءراو هل مكنهزمه ۱
 | كنهنسنرب و همدآناردشقای هنسنر هدنن زو ةاعسم( ًارلا) یدافتعایفیا اذک یی آر فوهلوقتهدنز ویتغرولک
 | اور ر قیال كيهدننزو یرحا ( یأرالا ) ةقلخ یا اذکی ةأر وه لا رونند هنالوا ثعاب هنغشقاب ۱
 | هکروند هنعضوم ءاوهو رو سفن : كنعسقولناح هدنز و هدع ( ةئرلا إل قلخایا كلذ لعفا نا یآرا نا لوقت ۱

  (یآرا)یدبانریصا هروک ناب كحراش *رولکن ون روتأ ریعجج رررد د نکی وا هدیکر آش شهدیسرافرد رکج قآ ۱

 ۱ | ا مر و هث ر باصا اذا ایر هأر لاقت ردهنمانعم قفق وطاب قمروا هن رکج یا كمدآرب هدننزو یجس |
 ۹ | عواطمومزال هکر د هنسانعم قلقاح قامنچ تالذکو قاب نام : < وضرالایناهزکر اذا ا لاق ر رد هنسانعم

 | ةيارایأرالاقت ردهنسانعم كيکید قاب هدننزو مارک ا ۰ ءرالالدقوف هدقوایاوه یٌرفدنزلایٌآرلاق رول وا |
 | ثندسکر و لتع اذراصاذا دز یآرا لا رد هنسانعم قلوا یحاص ریبدت و لقع هسکر و ضرالاف اهزکراذا

 ۱ نددادضا هلتهج و ههج وین ةقاج |تنیناذالج رلا یأرا لا دست اوا ها تاج ا نقانق وم رهج

 ۱ ردهنسانعم كمل ثا رظن قر هسق ق وج یی رلکپ رک 4 هنسر وأر لا ینرظناذاد زیرا لا ردهنسان ءم قکاب 4 هنباورولوا

 ۱ لاق رد هنسانعم قلوا ین وبح و فوم ندنس هناطیرب كب هکر و رظنلا دنع هنفج هل رحاذا لحرلا ارا لاق

 | لاق روثل وا ریبعت كلا قلا رع هکر د هنسانعم كل غا لع هل دصق هعمس و ءایرو "نحا نم "ین رهلراصاذا نالف یأرا

 ۱ | ضعبو هکر یکتشااذا لجزایآرا لاق رد هنساتعم قم ضا یرکج قآ كمدآرب و ةع و ءا رلعاذا ظعاولا یأرا

 | قلوا رروک ایّور قوچ و ءاهقفلا ضعب یأر عبآذا نالف یأرا لاق ردلیعتسم هنسانعم قاوا عبا هننأر كناهتف
 ۱ | لاقن ردهنسانعم قلوا لوش ود هصکیرغوط هننزاغوب ینوورب كنهودو هآ ورک اذا لج را یأرا لاقب ردهنسانغم
 | رهاظ یتمالع كل هبک دن اهم كنا ويح ادعام ندنراسنج عبسو رفاح و هقلح ىلع همطخ بکتا اداریعبلا یأرا
 اهعرضف یژرذا عبسلاو رفاطاربغ نم لماطا تأرا لاش رلشاب هکفلدوس بو وب یرلهع هکر دهنسانعم قمل وا



ef ۸۱۷ - 

 زلک مزال عجج یتندب نییزاح نیبنعم هلتهجوب رول وا دل وتم بت ندنو و وارو تیر نالوا ین هلغملوا تابثا
 رول وا یطتقم ییسانعمرظن ید ؤم هرامتعا هدقدنل هلص هلا یلایسهدام یارو ا هد هسا راح هروک هفل ؤمردقنر 2

 لوقت ردهنسانعم كمر وکی جدو هدنن ز و لاعتفا (ء  اتزالا )زودتر اشا هنسانمم را

 مالا فانٌأترا لاقن رد هنسانعم كل هظحالم و رکف نوتا كارب داو یار دتا هدامر و هنر یک ا
 كمدآ ر و هتأر یتعع هتأتسا لوقت ردهنسانعم كمروک دوب هدننزو لاعفتسا ( ءاتسالا ل هانرظف یا

 هراشتسالاب ندهسکرب و هت ور یعدنسا اذا ه اسا لاش ردهنسانعم كلا امدتسا یتسمروک ییعب ینیرادد

 لوقت ردعما روند هکمروک هدننزو هين ( ةیرلا ) هنمشتسا اذا: هت أسسا لوقت ردهنسانعم كما بلط یأر

 هدعب ولادنا هوا و هل ګګ لادبا هزمه یداه ور یلصا كنو هروک هتناب كحراش « كن ور یا كتر ىلع هدم ا

 نالوا هب ۇرا ریثک هدننزو داش ( مع زا ) یدلوا روسکم در ستر وا هاب بوت وا مافداو کک
 یلص هلرسک كنءزمه یعض كنار ( "یژورلا ) ةي ژرلا رثک یا ءءروه لاش روند همدآ ان نک هروک عب

 هنسانعم رظنم روند هرب كجهدنا قلعت رظف هدناسنا هدنزو ةامرم (ع ارم ال و هدننز و بارغ (ءآوراا) و هدننزو

 "یژرانسح وه لاقب رد هنسانعمرظنم قالطالا ىلع ةا رمو بولوا هنسانعم رظنم نسح ءاّورو یر لوق یلع
 تحجب ردعما هدننزو هلعفت ( بولا إل قالطالا ىلع ثلاشلا و رظنلا نسح یلوالا وا رظنلا یا ةأرملاو ءاورا و

 كز هتسار ی 1 هتأر لوقت هنسانعم كلئا ءا ر رول وا ردصم و ردهنسانعم رظنم نسحو او ۱ ۱

 هيلع ةأرلا تضع اذا هتأر لوقت ردهنسانعم قمت وط هنبآ کا لوق ىلع كما ضرع هنننآ نوجا قاب همدآ رب و
 ءآراو ةءاراهابا ه را لوقت ردەنسانعمكمر وتپوک هاب سسک راء زمه (عارالاژلو (۶ءارالارل اهیف رظنیل هلاهتساجوا |

 یآرا تونل وا تلق هفلا هلغل وا حوتفم یلیقام كناب یدا را لصالاق یسهلک یراوبشا هيف رظن هتلعج یا |

 لوقت و یدنل وا فذح هزم را نیک کا رکو نه ءرکصن دقدل وا

 هسان ب ودنا راتف رک هتوتعو هیلب یالف یلاعتقح ییعپ كلالهلا و باذعلا هب سانلا یرا یا نالف هللا یرا برعلا ق

 ردلثمو وردكم د نوسنباراشعارادم هسان یاب وقم یغیدلوا ااش ا: نوضو وت تس وک هلکنا یی رات رع الھو ب باذع |
 یتفالخ كن راد رکو لعف یتیدلوا قلن و فصتمیدنکه سان هسک رب هدننز و لات (یا رلا) و هدننز و ةاهابم ( ۱ رمال |

 فالخ یلع هترا یا ءائرو 2 ارم دیار لوقت روت وا ربعت كا شتسرک و تالاب کرد هام

 كالا هر واشم هلا هکر و هأرف هتلباق یا هتنار لوقت ردهنسانعم كمر وک بوک هنسوشرق یمدار و هیلعاناام |

 هدننزو هلعفمیدنا ه آرم یصا هکر د حراش + روند هب هنا هدننز و اس( ًارلا) هنر واشاذا هت ار لوقت رد هنسانعم | |
 [ نکل ردجراخ ندسایق یمهلگایارمو یکی شاوغ و یراوج رولکی ءارم یعج رولوا ید ناکمیسا و تلآےسا

 لوقت رد هتمانع» ققایه فن هدننز و لافت (یارتلا) ردشطا م صن ید ورو ات زاباس بابت
 ثیداهنمواضعب هضعب یر اذا | وءارتلاقردهنسان زعم لعشر وکو كمر وکی نی ر یر واهیف ت رظن یا ۃأرملا یف تیآرت ۱

 دعابت لب لرشلاو مسمار والا اھ ارانیآ ار ال الع لاق هللا لو سراب م لیق رشم عم سم لک نم "یر

 نعل ردنعصت یمن ندن رات راقم هو ترواحم هلنىکر رشم كمالسا لها اقلطمییمب ر اه رام ا ران دق وا ول ثیح هل رم هنع | ۱

 او دمت یار ندرلنا هکلب بوبا ب رقت هد هفاسمردق كجهر وکی برب یربیراشنآ | ۱

 هنسانعلباقتوناعتهدارو ی آرت سپ رولوا هناطیش بناج یل الد ك ران او هناجر فرط یتلالد كمالسا لهاو ردر ارم
 مستی ال هج را هيلع مثیهلاوا هکر د ح راش * یدنلوافذح افیفت یر كرات ید ا یأ ارت هدلصایآ نو رولواشلوا

Eهلب راقالخا و لکشنم هل رال اکشا رک ریتم دک نال وا لسم یتعییدلیا ریسفت هل رابع هب هبشش ال و هلرشلا  

 هان رظف یا رمالا فنی ار :لوقت رد هنسانعمكلا هظحاالمو هشیدناو رکفهدننض هدام رب یا یهتانوسل وا قلم

 لضنلا ی ارت لاق رول وا رهاظ راکنر یزمزقو یراص هلکعشکپ ردهنسانعم كم ر وکر اکنر هدنغیروق امرخو
 هآ زر ال یدصت ال یااز لا ردهنسانعم كلک یروقرا هنک وا كمدآرب نوجا كمنروکو  هرسب ناولا ترهظاذا

 ضرءت نوجا كم روکهب دیس کر واهیف ترن هال ۇر لوقترد هنسانعم قاب هب هیبآ هدننز و لعفت (یأزلا)

 وهوا هکرونىد هشود هلن وکس كنهزمه و یعص كنار (ایژرلا ا ءار ال یدصت یا یل یأرت لاق ردهنسانعم كلتا ۱

 نازوهکرد د حراش + كمانم ف هتبآرامی ھو ةنسح ابژر تیأر لوقت هدننزو یدهرولکی ژریعچرولی روکرجما
 ردهنسانعم یژوراب ورو یداهوریصا دوخای رد هب رات شر وص یانو ر دف یضنم یخ لوا هشنان غلا رد لف

 بسانمقُه وا ناي و دبق یسهصالخ كنسهلاقم قیقحم لها هدماقم وب هنس هدام اب ور هکر دربقح مج زم × رک ذیساک |

 ۱۰۳) ۱ * ثل +



 کک ءا را لصف ]و

a ۸۱۲ e~ 

 ر دودا لا رد نسانعم فک هجول که رز هدننزو باشیشعا (مالیلذال ۶ ئابلا  ردیدآ |

 [ ردهنسانعم قلوا رطاخ هتسکشو داقناو "لذ اذا لجرلا یلولذا لاق ردهنمانعم قلوا داقنم و مارو ءافضسا ین
 ۴  رکذلا لولدا لاق یک یتلآ کايرت ردهنسانعم قمثلاق هجزبمرف لسانت ت )آو هبلق رکنا اذا نالف یلولذا لاقت

 3 < یلذتلا ) لولذمیا لولد لحر لاق رومد همدآ شلوا مارو لیلد هدنن ز و لج رفس (یلولذلا  ایخّربسم ماقاذا |

 زر ییس ( لذلا) مضا و اذا هل لذت لا رد هنسانعم كاللا عضاوت هدننز و لعفت

 ندج اغآ هج هلی هلا هکر هل رسک كنهزمش (ءالدالا) هانچ اذاتلاثلا بابلانم ایل بط زلایلذ لاقت رد هتسانعم |

 | ردشللا ببوصت ی دم و و طیلغت یس همن یلدناق حراش * هعم یلذاف بطرا لذ لا ردهنسانعم كمرد هوبم |

 اكر اذا بارلا بابلانم ءامذ "ی لا یمذ لاق رد هنسانعم قمادلق و كمن رد هدننزو ءافو (ءامذلا و ینایلا

 ۱5 وف وا سفتلا ةیسیا ء ءامذالا هنم قیام لاقت زیاد داف بوق دوخ همیور غم نال هددوح و لول وا ام غوا

 | ىناثلا پابلانم ءامذ ح وب ذملا یمذلاق رولواردصم هنسانعمقلاق بلق توقف دوخاب جور دیه نامش عار بلا |

 ا | هلتعرس لتا (نايمذلا روند هدیص شل وا رادجز هد ز و هام رم 2 امذلا لوک یماذلا) ءامذلا هنم ق اذا

 نر یعدآرب هدننز و یر (یعذلا) عرسا اذا یاثلا بابلانم انایمذ لجرلا یعذ لاقب ردهتسانعم كع رو |

 : 1 توردشارا یراو كيدآرب (ءامذتسالاز هذآ یا امد هتصار هتمد لاق ردهنسانعم قل درزا بها و ۱

 ا ار هلناح هی یهنسیعیدر وا هل رسک كنز (ءامدالا) هن دخا و دتعیت ادا |عینعاف تسدذتسا لیان ا

 1: یواولا ۶ وند هب هرکنم هحار هدننز واصع (یعذلا) هقمرب هکرتو هذقو اذا هامذا لاق ردهنسانعم كلا
 ۳ | شغ (یوذلا) 8 یئایلا رکت اذا اومذ وهذ لجا اهذ لاقب ید مت ینا جم ق یکم نوھ (وهذلا)

 | كنءبه (ءاوذالا# لید ادا عبارلا و ییاثلا تابلانم ات وذ ی وذو لتبلایود لاش ردهنسانعم قلوص ت وا هدنز 9

 | نواق و مزواو كادغب هدنز و ةاصح ( ةاوذلا هلبذ اذا را هاوذا لا رد هنسانعم قمردل وص یتوا هللرسک

 ۱ 4 اهن و تلاذ (كناذ) رونی هری هزوچ مدرخءدن زا (یوذلا )روند هنغ وب كن هوهزویرقو

 ۽ ینایلا ی مچ ءارلا لصف زا ردطوسبم هدیعاشایلیصفت كنو و تلذیا لج راكب اذ لا ردتراشا ےس | کردتفل

 ت کرو دات تاک هلو رکس تنم و یعط كنار (ذیژرا)

 | نيعلاب رظنلا یهو ةيور نع هلدهش لاق روت ] وا ریبعت لا ترصب ندا هبا رص ندیکل وا ردعسا کروند هکلیت |

 ۲ | .دنیع نکل رول وا لزشم هروکه نقالطا كل زم» یکی دمو هیدم رولکی ور یعجج هروکهنا لوڪ داش هاب وا

 |هدننز و هرض هرو هدننز و هعار هءارو هليو كنهزمه و ی ےف كنار یأرو ه ۇر و ردزاح هدبلق و تقیقح |

 | بابلانم انایرو ةيأرو ةءاروابأرو ةيؤر هتأر لوقت رد نيرا انعم كل و و كمروکر دزردصم هلسنک كنار نیرو

 | یاوق لواو ردترابع ندک | رداییئرم "یشتیر هروک هنناب هد راصب كل وم × ىلقلاب و نیعلاب هر ظن اداثلاثلا

 یک ادیز تیر رولوا هلن ال وا یراح ها رج كنا و !e اخ ال وا رولوا هن وک جاقرب هژییسح هبسسقت |

 ليو مهوایاثردلکد چک یدانسا هساح لا قح اربز ی کیم هم رک الا مکلع هللا یریسف اولعالقو

 | 4 الا چ نورتالام یرا ینا 9 یلاعت هلوقکر ونل وا اردا هلمارکفت اا قلطنم اد ز نا یر وحت رونلوا اردا ا ۱۱

 | هسرول وادا ممه رصب ةب ور ویالا  ىأرام دا وفلا بذک ام 9۶ یلاعتهلوق تاذ ىلع ورونل وا لا رد هلبا لقع اعبار

 ۱۱۱ ار روزها ي از یار بسا لو

 | تلذکو ین وربخا و ینارجخا و ینربخا ینعع برعلا لوقت ةلکیه و هک کت اوامگتیأراو ترا تیدخا فو
 | ندروو نم ظفل كنه ذرونلوا لامتساهنسانعم یتربخ هد ع مالک ی م هلک تیأرا یتمب بتلا دنع لاقت لک اذکیلارت ما

 | هلیهج و بیسم "هدارا و ببس قالطا هلغل وا ینیم هنغیدل وا یساوقا بس كرابخا تیر یلاقتنا هموق رم یانعم

 ۱ ۱ | دارم رابخالاب ما هلکنآ ردع وضوم نوجا مهف بلط هک ماهفتسا هزمه و یدنل وا هدارا رابخا و قالطا تیور
 ۱ | هلیهجو بسلا ةدا راو ببسلارک ذ ندنس هک یتربخا یم هک تبأرا سی نوچ رافذل وا رم هدنلالد هبلطیدنل وا

 | ردشغلوا هدا را ما ةاغیص نالوا ع وصوم هيلط بول واقالطا ةادانال واعوضوم همهف بالطو رول وا لس رم زاح ۱

 حوتفماعادءان و رول وا هراعتسا یتیم هلسرمم زاح یسهلک تیازا یسهصالخ امیشت 4 هموق رم ةادا هر وب ن هفيص.

 ,بودیشاو نایمروکو بور وکی هصقرب یدنلوا ارجا هنس ارج لثم هدندانعم بیت یرالوقرت ما ورولوا ريغتم هدنشی اتو
 نت ین بول وا نو یوقو راکنا انس ارز ردیف یریرن بجا و رولوا باطخ هب هنک ناتو

 (تابا)"



af] ۸۱۵ = 

 اا "یشلا ارذلاش ردهنسانعم قمرف و عراف اهات ادا ةطنللا ارذ لاق ردهنسانعم قمرواص و ءا وهلا

 هوف ارذ لاق رد هنسانعم كلک ود توش ودراشرد ندغا و عرسآ اذا یظلاارذ لاش ردهنسانعم كمك هلتعرسو

 ردهنسانعم قت زو ینەنسنر لب یدو هدنز و هدأت دی رذتلاو و هل رسک كن هزمش (عا رذالا) طقساذا هنانسایا ۱

1 

| 

  هدزچالطصا رد)معتسم هنسانعم كلا او حدم یمدآرب ه رذت و هنهذا و هن راطا ادا 4 رد و خرا هن رذا لاق

 تب رد لوقت ردلعتس هتسانعم قمردشا را نولا هدنارت ندعمو هتحدم اذا هت رد لوقترونل واریبعت قمروحوا ۱

 | كنهنسئر و ترذتف دطنطا  رذلاه رد هئسانعم قلرواص هدنز و لعف (یرذتلا) هبهذ تبلط ادا ندعلا بارت

 : كنسیدنفوا قلتوا شم روفهدنز و همام (ةوارذلا ) امم ولعاذا ةورذلا تبرذت لوقت رد هنسانعم قمتیچ هنسد رق وب

تراطف دیس اب نم "تفرا ام یهو تبنلا ةوارذک هدیعاوم لاق رولیر واص بوزوت ه دنکو ا لپ هکروند هنسیدنزوت ِ
 

 | ه«یدنزویغیدروچ وا بودزو راکز ور اقلطمو روند هنسیدنک و د هلغ نالیکو د هرب ن هکر ولير واصو جرلا هب

 | ىم ثالاذ 10 ةورذلا) روند هب ید روح واو 4 یدنزو یدو هدننز و یده (یرذلا روند هیدنروج وا و 1

 .یکیا كمدآ ل رسک ك" (نا ورذلا) ءالعا یا فرمشلا ةورذ قوه لاق روند سر هل و :

  قالطا هنفر ط یکیا كشاب سأرا ناورذمو ردیدرفم یرذم لوق ىلع ردقو یدرفم ر

 یری کر وند هزار برو یر زار 2 شا یاب یو ار

 :یدلکكردیلیا دد هب دصف یدعت و ب ییعی اددهتم ایغاب یا هب ورذم ضقن نالف ءاح لاق دنم و ردتح هل وا ۱

E ۱نا یزعلا تراس ۱ لا رد هنسانعم كيس وک يج (ءارذتسالا) ردلقح ندربخا یانعم و ندل "وا  

 ندوا و ءاه یدا ورذ یصا رد رلکدد یادغب رصم هکر دیعسا هلغ ف ورعم هدننز و دن (ةرذلا) لفات ۱

 .عئاو "یمیرضطا یرد ن "یلعو ردیسهبنک قیرفالانجرلا دبع نب دلاخ رک ا ا

 دوخاب رار د ناوراوذ لوق ىلع رددآ ويقرب هد هن دم هدنن زو ناب (ناورذ بو ردراثدحم ینابعشلا یرذ ن ۱

 8 أ سال روسد هوم نا ديل وچ و نیعش تاس هلا هجم نبغ (ةيغاذلا) 4 ینایلا # هلناصف رد ناورذ |

 و هدننز و یرحا mR e e س

 :قلوا هدرولناسوریپ و اهحذ اذا ةحذلا کد لاقب ردهنسانعم قل رخو و اهاکذا نعم زانلایذ لا رد هنا
 (نیکذ ال ندب و "سا اذا لجرلا یکذ لاق ردینبم هن روصت یراقدل وا ءاک ذ بحاص هل راحت اندام رد هنساتعم
 | هغرتوط قجهریدشتوط شتآ هدنرانزو هرم (ةیکذ لال و(عوک ذلا)ل روند همدآ لعتشم شغل ولع هدننزو هبنغ ۱
 هدننز و اصع (اکذلال روند هنزوک شتآ ول هلعشو هیاهاکذ ام یهو ةيک ذلاو ةوکذلاب رانلا یکذ لا روند |

 ةاکدو اکد ةصبذلا اکذ لاقت ردهنسانعم قلو هاه ةد و ذو روند هنزوکش تا قالرب ول هلعش ید و | 0
 ءاکد وکذ و یکذو لجرلا یکذ لاق ردهنسانعم قلوا رزو مهفربت دسکرب هدننزو ءافو (ءاکذلا) هذ اذ|

 هب ادلا تغلب لاق ردهنسانعم رعو لاسو نس ءاكذو ةنطفلا عیرس ناكاذا سمانا و ثلاثلاو عبارلا بابلا نه

 روند هنابرق شفازخوبو روند همدآ یحاص تنطفو نهذو ءاکذ هدننزو نغ ("یکذلا و تنسا اذا ءاکذلا

 | تعلط لاق زاوا لخاد فیرعت فرح ردفرصنال ردهفرعمو و ردندنساع"ا شنوک هدننزو باغ (ء6 د ق

 هلرعف كی (یکاذملا) ت یا ءاکذ نا رهظ لاق اک كنقو حابص (ءاکذ نا) سعشلا یا ءاکذ

 ردندرفمکذم راهلواشم شاب یکیا دوخایرب یماکنه یغیدراو هلاک یراشید یتعب یتحورق هکروند هراتآ لوش
 (یکاذلا) و هدنزوت یخ (یذلا) ناتنس وا هنس اهح ورق دعب الع تتا اذا كاذم لیخ لاقت هدننزو فلع ق

 نار عطاسیا هک و اذ و یکذد كسم لاق رولوا فصو و وصار زبن كب هد بک 9

 هدننزو هنسح (ةيكذملا) رد هلبرابتعا هماعشیرلینت ار هاظ رد راج یراثیناتوریک ذن كن رل هلک ربنع و كسم هکر د |

 | ىح كلاذ (ن واکذلا) یرخآ دعب ةر ترطم اذا ةيكذم ةباح“ لا روند هدولب ناربدغاب یرخا دعب ةرع

 .(ناوک د نا )نوچدلوا دق وتم كب ارهاظ رون د هن راجاغ [حرس كچ وکر دیعج كنس هک هناوک د هللرسک كواوو
 لر یعات نالسرارب هدهداب هدنزو هرم ( هوک د )ار دبسپ وار رماح نا ن نارق هما .دننزو نالس |
 سن
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 دحایا یوودو یودو ۍود رادلابام لا ردوسنم هارعص عب هود دوخاب هیدلشف رد)يعتسم هنسانعم

 | روند هنسیدلشف و هنسیدل روک ك رشوق و لنبسف یرآ كلذک روند هنسپدلشف تالي نسا هدننزو یتغ یودو

 1 ۱ | ردهنسانعم كللا را و جالع ههتسخ هدننزو ةاهابم (ةوادملا) فیفح یا یود رناطلا و لصلا و حب رال لاق
 | شبرلا تی واد لوقت ردهنسانعم كچ یندرد بودا تمدخ ه هتسخ و هتجاع اذا ضیرلا تی واد نت
 وه لا و هتضما اذا هتودا لوقت ردهنسانعم نیل تب یمدآر هل رسک كن زره (ءاودالا) هسناع اذا

 ی والا 4 اضی رم بعصاذا نالفیودالاق رد هنسانعم قمل وا مدمش ه هتسخ و خاعیلو ضرع یا ی واد ویود
 كنابهدنو ردولقم هغلا لوا واو (ةي وادلا)و رد وسنم هنسفنهکهلتېسن یاب (ةبودلا)و هدننزو وج (ودا)
 رد دآ هدلب رب "دوةالفلا یا ةتوا.دلا و ةي ودلا و یدلا ىلا اوجرخ لاق روند هنابایو هرب ردراح هد هژففخ

 | ردعضومر هلباه (ةودلا) ودلا یف ذخا اذا لجرلا یّود لاق رد هتمانفم کنگ مایا مدنیزو اد تب ودا
 یضن كالا د(یهدلا )۴# قالا و روند ریاو هرب نهارا هد وک كخصلاص تا هلرعف كالاد (ءاد ودلا)

  ردهنسانعم ردت تفدو رکف نسح و یر تدوج و كلکر ز هاغلا ةياف هدننزو ءا (ءاهدلا) و هلیوکس كناهو

 تدوجو كرز كب ەك رب رارول وا ردصم «ءاهدو ءاهد و یهد و براو یر ةدوج و رکنیا ءاهدو یهد ه لاق

 ةماهد وءاهد وایهدلج رایهدلا رول واریبعتقل وا ولرکف نج هکهنسانعمقل وا یحاصریبدت ورکف نسح ویأر
 | دوخابكلبیع هلدانسا و ورع هصيقنلوق لع كلما تبسن هکل هیهاد یمدآرب یهد و ایهاد ناکاذا عبارلا بابلانم
 (یهادلاژ ةیهاد هباصا وا هصات و هام وا ءاهدل یا هیسنا د|ایهد هاهد لاق ردهنسانعم قعاغوا هب هیهاد رب

 [ رولک ءاهدیعج روند همدآ نهذ تفآ ولرکف نج ردنوحا هغلابم ءاه (ةیهادلالو هدننزو فتك (یهدلالو
 ۱ ی کم داولرکفنج هدنز و لعفت (یهدنلا ) یدبا نویهد یلصا ر دیعج كنسهلک یهدو رولکنوهد و یک ةاضق

 ۱ لاقت ردهنسانعع یهدیجدوب هدننز و هدأت (ةیهدنلا  ةاهدلا لعف لعف اذا نالفیهدتلاس ه ردهتسانمم كلشي شيا

 | رونل وا قالطا هعظع ما ةیهاد و یدنل وارک ذ هکر وند همدآول رکف ن نج كرز كب (فیهادلا ال ءاهدی ع ان الفی 2 د

 : رصشم ولقاع هدننز و Ek "یهدلا ) ےظع مایا ةیهاد هتاصا لاق ر ونلوا ریبعت تفآ کی ک ریظع "دل زان و هداح

 ۱ هلیس هی لعاف مسا (یها دما ) لقاع یا هد و یهد لج رلاَه هد زوءامرکرولکءاوهد و دیهدا یعجب روند همدآ

 [ هنظمل هیهاد نوجا دنک اب هلبعص كلاد ( ةيوهدلا إل و هدنز و ءارج (ءا وهدلا ) ٩ یواولا + روند هن السرا

 ۱ ۱ هدننز ووهز (یهدمو ) ادج ةد دشیا هی وهد و ءاوهد ةیهاد لا رول وا فص و جد ءایهد هکدنن رول وا تفص

 | یأشنم و لصا كنم روس ودهلنامغت هلو کس كل اب و یصقءلربلاد (یدیدر) 48یثایلا 8۶ ردف ورعم موب رب ندع مایا
 [] کما رادخز بورصا ینلا كنمالغ یا صار هکاتقو یدیغو كمروس هود هلتامغت وانغ لصالاف ردهلک نالوا
 ۱ | یتروک ذم زا وآ كمالغرلء ود نالوا هد ورايا هدکد تک لناغف و دایرف لر هب د"یدناب یداب یتعی ید ید رو زم مالغ

 2 رهدیک و هلتوص هعمر لوا یرادود دعب نم یدلی| هیص و هدننعض یسلغا تموادم ه.هزاوآ هنوکو هدنس هسک ال رادودمب اد
 [ آدما لاذلا لصف ]= ررولوا قوشتم و ظ وظح كب ندنامغل و هزا وآ یعسقءود ارز رلیدل وار دیا قوس هلتامغن
 ۱ اوأذ لبالا ید لا رد چادر تىرىك يريضوقبوروب شی مود هلی وکس كنهزمش و یھ كلاذ (وأذلاإ)

 ]] ردهنسانعقلوص تواو اهن اذا ًارلا یأذ لاق ردهنسانعم كما عاج و اهقاس و اهدرط اذا ثلاثلا بابام
 ۱۶ ىئايلا 4 2 وزهم ىاةوأذ ةاشلا روند هن ویق نویز و قیرآ هدننز و هرم (ةوذلا و یوذ اذا لقبلا ید لاقت

 | نایذ هکر د ح راش » رد وسنم اکا عاش مان هب واعم نب ءابز بقلم هللا هفبان رد هلسق رب ہل رسکو یعص كلاذ (نایذ)

 هلتدش كر ینه ود هدن زووحد هلا هلم یاج (وحذلا )4 یواولا # روند هنس هیش یوت نالق هدنسهدوک كنود

 [ اوحد اهوحذ و اهاحذب لبالا اعذ لاق رد هنسانعم كمرتوک قرهغوق ب وتاق هنکوا لوق ىلع كمروس

 كم روبرت ريت و اهعماجاذا ةأرملااحذ لاقت ر رد هنسانعم كا عاج و اهدرط وا افنع اهقاساذا لوالاو ثلاثل!بابلا ن

 | ردهنسانعم كمعرچ هلقعوط ی یعاب هدننز و یو (یذلا) ۶ ینایلا ٭ عرسا اذا لجرلا احذ لاق ر د هنسانعم

 | عزا متحد لا ردهنسانعم قفف وط لب همدآ نالوا هدقجآ و ةقرطلاب هقرط اذا ایحذ هیحذد فوصلا سذ لاق

 ا ذم ضرا لاق رونبدهضرا نالوا یراع ندنجق جان هدننزو ةامرم تا ذللرتسابنم مهل سیلو متباصا یا
 ۱ | لاقردهنسانعمكقلیا بود زوتهنسن رب لی هلینوکس كنار و ىح ثالاذ (ورذلا) + یواولا # اهم رصال یا |

 | راطادا "یشلا ارذ لا هنسانعم قمزوت رول وا مزال هدانعمو و هتبهذا و هتراطا اذاا ورذ هورذت * یا خ.رلا ترذ



Feو ۸۱۳  

 | نالوا ثنوم هللا دکیدلاق ردن وجا ثبات هروصقم فلا هدنس هک اند ارز ردلکد جد قلوا نّونمو فرصنم

 ES E نالو اثنؤم هلبا ءاه نکل بول وا فرصلا نع عونم هدنراتلاح هرکت كارکو هف رعم رک هلک

 دهرکص هب هسا ثنا ءاه تو ولو یوقا یشات ندنغیدل وا عوض ومهفلا هک نالوا ثنوم هلا فلا هکردوب ییعاب ۱

 فو و a یا اند و ةد یتخانا وا انا وا یتلاخ نا وا تا

 اقدو هند هرس رالاد هکر د حزاش + ردم هدا زن الف قصالم و لصتم هطسا وین ےن مب نالف نعل ا یا 2 هنونمریغ | 0

 , ید روسک میلاد هل تبسانم ءاي د رد راد وصتم و رزوات تنلاخ زد الع ثالاد د هکی سهل اب دو رد هنسانعم هارو رد راما

 هکیدرد اما ن ناو ردهدنکبسای اد ییبسان ردرا ردصم لصالای رنو و ردهبفخ نو یکهدن راس ارز رول وا

 € ادم ال رداکد لت ینارصنا تک نالوا نا فلا یربغ ندهدامو و ردف رصنم یسهلک اند هدارو ۱

 هنس (فسدلا#ز تفيض اذا دیقلا تناد لوقت ردلمتسم هنسانعم قمردشقص یوغاق و هغابا هدننز و ةاهابم ۱

 اهحات 9 اذا ندم و ٌةهبدم ةا لاق روند هلا ويح نیه كب یسمروغوط هدننز و نسخ (یدلا) و هدننزوا

 فیعض طقاسیا "یندلجر لاق روند همدآنایمار هشیاالصا بولوا فیعضو طقاس هدننزو ینغ (تیتدلا) |
 قلوا هام یو "ید هسوکرب هدننز و هاش( ةياندلاژ و هدننز واصع (اندلا) ردتغل هد زو« هزوک هنناب كح راش ۱

 رددآ عضومرپ هدنز و اصع اد واید راص ادا عبارا تابلا نم ةیاید و اد ید دق) و ابد ناکام لاق رد هنسانعم ۱

 ذا هتل لوقت هنم و رد هنسانعم ترقآ هدننز و یرحا (یندالاو رونل وا قالطا ها فورعم یا (نایدالا) |

 ردهدننز واصعاندوهدنز و ییج یاد هدار و مدشل و اک هدهلهوءادت | مدقا ند هلج عب یش ل وا یا اند ینداو ۍند |

 هیلا ید لاق ردهنسأنعم یقعشعب توراو ھا هج زا ه فر هدننز و لعفت (یتدتلا ) ردهن رلانعم برق و بیرق |

 ( ینا دل ضعب نم Chat لا , رد هنسانعم قشلق هنن ر یربهدننز و لعافت(ینادتلا الیلق ایل هان داذا |

 فال اد اودلا)## ینابلا ردد ران :ینادلا یرقلا ورع وبا یدلیا ر وهظ ءالع هن هدن آ ردهدلب ر هدب رغم هدننز و هیئاح |

 هیواد ام وه و ةثلثم ءا ودلاب ها واد لاق روند هب هنسذ نال وا نوجا نامردو ح الع هر دم ثكولا و ییالث ت تاکرحا

 | قالطا دن هتتسخ و ضم ادا عبارلا تابلان ۳ اود لزا ید لاش ردهنسانعمقل وا a رخ هد زو اضع و دلا |

 ردصلا ىلع یود لاه و ود لحر لا رود هب هتسخ هدننژ و فتک (یودلا) رد ردصلاب فصو رولکوا#

 نالوا واز 1 راندن رالصا و رونل وا قالطا منا ىچى و5 ور رب ٹدنا وریک ذن و عجب ودرفم هد هينا هغ ۱

 هجا نم یسآ وه ردزناح هد. ہت ثالاد هدنز و دنع (فیودلا) دن اکم مزال یاود لحر لاق رونلوا قالطا همدا |

 | اتم ومل اجزای ووا هدننزو ةاصح (ةا ودا ةقفاومربغ یا ةيتودضرا لاقیروند هر ولتماخ و نابم وا

 ه رد باهش هکر د ریقح جزم * هدننزو "قع رولک یودویک ۍونو تاونرواکیود یعج رونلوا ریبعت تیود |
 هدنلاح تنش ثدنان ءان ار ز ردکعد "یوود نالوا نبات كعد یا ود همدآ نایلشبا تیوب د هکیدد هدنح رش |

 هدقدنلوا لقن ه وسنم ندنسام سمار اب ز روند یکم هدنزسن هب هکمو یمطاف هدنیسن هب همط اف هک رونلوا فدک

 | ٹینا تمالع یکیا هدیوسنم نالوا ثنؤم شپ رولوا میک قمل وا ثنومو ر کم هلغل وا قضم هن دادع تافص ||
 , لهجوبا ةاودو *یهتنارردی فذح یهرو نم ءاتیبم هنننعهقلوا هلک وشح كثنأت ءاتو هنتهارک قلوا عج

  هسدره هدن ران :زو هاتکو همام (ذیا ودلا )ر دتغل هد هه لاذ روند هنغوبق زو راق و نواقو كمزواو تر

 هد زونالوا ادب هچ هقف وب یک ی راز هطروع هدنرازو هدقدنقوط راک ز ور هنسهلوقم دوس مو ی تارا روش
 د هدنزو (یوادلا) یک هما رط روند هکللشن نالوا ثداح هدنزو لراشید نانسالا ةياود و روند هنفیق و

 هدأت (فیودتلا ) ةياود وذ یا واد نیل لاق روندهنسهلوقم ابروجو دوس نالوا لصاح قیق ەچ هتفوب نانلوا | ۴

 ایوان کز ادا نللا یود لاش ردهنسانعم قمت وط هاود یزو كنسهلوقم روح و دوس هدننزو | ا

 | یسیدنر واص لب یک هاود هدنزو كنوص كلذك ةيا ودلا هتیطعا اذا هت ود لوقت ردهنسانعم كمړو هاود

 : ردهنسانعم كم هداروک بو هر کو که ود شمرسا و جم زا هبفستام ءالع اذا ءالا یود لاق ردهنسانعم قل وا اد |
 ردهنسانعم كلا لکا بول آینزو دوس هدننز و لاعتفا هللاد ددشت (ءاودالا)یود هر دهل عدالت یاب 1

 لاشه روند هماعط قوج هدنز و یوم (یودلا) و (یوادنا) اهلک افاهذخا یااهاوداف ةیاودلا هت : ود لوقت

 لاقیرونیدهشیاروتسم یر وا و دع رع یا ودم با لاق رونا دۈلب لیدل وکیوم ورک یار دعو راد الآ ۱

 هسیکو سکو سان هلیتصف (یوودلا) و هدننزو ۍټع ( یودلا)و هدنزو ىع (یودلا» یطفمیا ودم ما| ۱
 دمو ےک



e ۸۱۲ و 

 راردناراوتسا و دن هنج وا كغیرصنوزوارب بونلوا ذاا ندنغاریپ امرخ هکرد هنسنرب هیلاد و هنسانعم هروعان

 أ نددنخ اب ندنخاربب اهرخ یس هفت اط باعا هکر دقح هل وا هبل وطدا رم ندنو ردشلیا رببعت هرز وا لحم زاحا فلوم

 ] الر نانل واقس هلی ال ود راوط دوخاب هلا هغوق هیلادو رارد اذاا ند هکنت وند رقاب هدرلارو الاح راردناذاا

 هایس عون رب هدننزو یلاوع (یلاودلا) نونجم وا ولد قست یا ةیلاد ضرا لاق رد هلوعفم عع هلع اف روند
 امرخ لوشو یدلیاناب هل یئاطبنع یتوب هدنسهدام لود فلؤم + رول وا قتمارق بومل وا هایس كب هکردمز وا

 لعفت 6یلدتلا) راردا لک | هدقدل وا قرهروط تدمر هلفلوا شلصا هرب ر بوسک ندنجاغا هکر وند هنفیروق
 ققراص بونلاص و للدت اذا هیلع یلدت لاق ردن زابع ندکمرتسوک طاسنا و قفل زان هکر دهنسانعم للدت هنو |

 ردهنسانعم كاا هلماعم هلتلوهس و قفر همدار هدننزو ةاهابم (ةالادلا قلعت اذا رصشا نم یلدت لاق رد هتسانعم

 عبا رلا بابلانم الدلج را لد لاق رد هنسانعمقلوا ری هدنن ز واصع ( الدلا )#4 یئایلاچ هب تقفراذا هتیلاد لوقت
 هیدن لاقت رد هنسانعم كاللامضاوت و برق اذا هب یٰلدت لاق رد هنسانعم قمل وا بیرق هد ز ول 6 یلدتلا )و ریناذا

 هدارو رول وایناب ویواوسپ هت راد اذا هتیلادلوقت رد هنسانعم كلا ارادم هدننز و تالابم (ةالادلا) عضاوت ذا

 نوخ هدیسرافر وند هناق هکر دم ولعم هل فن كم و یف تلاد (مدلا) ین ابلا۶# ردطلغ یس هه هت واد هلا واو

 هللرممک كلاد رولک ءامد یعج روند جد نایمد هرز وا یلصا ونامد هدنس هبئثت و هلنیتهف یدیا یعد یبصا رارد
 اات و رد واو ضعبلادنعو هلن وکس كيم یدبا یعد یلصا ضمبلادنع هکربد حراش * هدننز و ینغ رول "یعدو
 هدانظفل مد لوق ىلع روند هناق هچراب رب ردن وجا صیصخ هلنیتحف (ةمدلا )رار د ځد مد هلماغدا وبلق هی یار خآ

 شادرفییا(نوخالامد رددآتابنع ولر (نالزغلا مدال هنسانعمرونسر وند هب یدک مد و ةمد و مدلاش ردتغل

 حرجا یمد لا ردهتسانعم قمهناق هدننز و اصع (یمدلا) رار د ناشوایس نوخ هدیسراف ردوراد یراکدد ییاق

 ردهنسانعم قعاناق هدننزو هلعفت ( تیمدتل# و هللرمسک كنهزمش (یامدالا# مد هنم حرخ اذا عبا را بابلا نم ید

 لوقت ردلمعتسم هنسانعم كلا قیرط لیهست همدآ رب هیمدنو "مدلا هنم تجرخا اذا هتیمد و حرطا تیمدا لوقت
 رد هنسانعمقل وا رهاظو هل تب قاذا !ذک هل تیمد لوقت رد هنسانعم كلا بی رقت و هنق رط والبیس هل تلهساذا هل تیمد
 ردهرزوا تبس روند هوضع نابناق «یمادلا) رهظ ام یا كل یمد ام ذخ لا و ترهظ اذا هل تیمد لوقت

 9 ول[ نوه بویلتجن یغادود هکابوکندنردکو متد :رونل وا قالطا هلا یاد دمدآ اون وری هلنهج و
 | ند مرم هدننز و هف غ (فیمدلا) رددآفورعمتابنرب (مدتان) ربقفیا ةفشلا یمادوه لاقت رول وا هدنتروص

 ۱ هنسانعم نصر وند هت و ماع وا ماخ رلانم ةشقنملا ةر وصلا یهو مدلاکو ه لاق ردماع لوق یلعرون د هتر وص هدیشارت

 | یمدم مهس لاق روند هق وا شع“ الت ناق هدننز و مظعم (یعدنا) ھل مصق كفلا و یعص كلاد رولک ید یعج

 | اذکو ةرملادبدش یا یتدمسرف لاش رونلواقالطا هننالوا لزق كم كنهنسن راسو تآو مدلا ةرج هيلع ناک اذا

 ۱ لجر لاقب رونل وا قالطا همدآ ندیا جارطتساهلتاوهس یب ولطم ندنم غ هلی هینب لعاف مسا (یهدنسلا)هریغ

 شاب لوش (ةیمادلا) روند همدا شک | هرب شاب هلغماناق ین ور و قفرااب هند هم غ نم جرس ناک اذا مدتسم
 هلا دم (ایمادلا) لیسنال و یمدن تناک اذا ةيماد ةجش لاق هيلا نالبس نکل بودنا روهظ ناق هکر وند هنغب راب
 (ةواندلا) و هدنزو ولع ( "وندلا) یوا ولا# ةکربلا و ربا ف یا ءایمادلایف مهکر تلاش ردهنسانعمتکر و ريخ
 هل رسک كنهزمش (ءاندالا) برق اذا ةواندو اند وند هلو هنمو هبلاتد لاقت رد هنسانعم قلوا نیش هدننزو هاه

 | هقاضمو هب رق اذا هاندا لاقت ردهنمانعم قالق نیو برق اذا هنم ىدا لاقت ردهنسانعم قلوا بیرق ید و

 | رد هتسانعم قلق نیش هدننزو هندأت (ةیندنلا) اقیض اشیع شام اذا لجرلا یندا لا ردهنسانعم كمن هرزوا
 ۱ اه ربک و اهیغص عن اذارومالاق ید لاق ردهنسانعم كلا مبا یی ریبکو ریغص كنهنسنر و 4 رق اذا دا |

 | لف كلاد (ةواندلا "وندلا هنم بلطاذا هاندتسا لاقن ردهنسانعم كقسيا یتسلوا بيرق كمدآرب (ءاندتسالا)
 ترخآ هلی تالاد (ایندلا)ییرق و ةبارق یا ةوان دام لاق ردلمتسم هنسانعم قلعصخ ویدنل وا رک ذ هکر د ردص

 یکی رېکو ربک و یرغص و رغص رولکی ند عج رونل وا قالا نونت هنرخآ اضعبو روند هناهج و هکر دیلباقم 0
 | ییئأت و ردینبم هنفیدل وا برقا هلتبسن هترخآ یقالطا ابد هلاع ون ردیتوم كنس هلک یندا یس هلک اند هکر د حراش |
 15 1قدل وا زکتم بوتل وا هلا زا ويرم فرح دخل وا بلقنم هاب یوااو بول وا لصالا قواو رد هل رانتخا تاقولخ |

۱ 



 a ۸۱۱ حس

 فورص كنامز (رهدلا یاود هانمده یا طباا انیعاد لوقت ردهنس انعم كلبا مده ندفرط ره یان و

 یرت ("یوعدلا) هف ورص یا رهدلا یعا ود مهتباصا لا نوچ لدل وا هیعاد هفلدابرب رونل وا قالطا هنناباقتو
 هف سیل ردندنسانعم توعد وب و دحا یا یوعد ناکلاپ ام لاق ردلتسم هنسانعم هسکو صح هدنن ذو
 (ءاعدنالا) ردص وصح هنماقم ین و ردودك ردقو هک کمر و باوج بوغاج رب هدن آ نعله وعدت نم

Neةغل ( ءامد عدا تبعد # ینابلا و باحا اذا هت وعدل یعدنا لاق رد هنسانعم كلی تباجا هوعد  

 هلن وکس كن ەم نيغ و ىح تلاد (ةوغدلا) ۶ یوا ولا ردهیایو هب وا ویسهدامءامدیتعپ ءاعد وعداتوعدف

 ردیفدا مو هدننز و هوغد (ةيغدلا)##یایلاډک ید ر قلخ یاةوغد ه لاق ر وک ت اوغد چ روند ه وخ وت وک
 × هغد نم قجا * بول وا لثم ب رض هلقج رددآكنوتاخ رب ندنس هلق لح هدننز و هبل ( هغد لر واکت ابعد یعج
 یا ڭنەرو نم هکر دم وس رح هداصقتسم یدل وا ضوع ندتلع فرح ءاه یدا وعددوخاب "ید یصا راربد

 بوقیج نده وا نوک یکیدلیا لولح یتدالو تقو هلغل وا هبک هکردو یسیرب ندنس دصف ردبقل هغد ردهن دام

 لوزن هروتج ر هل س هظح الم یعسط لاهسا ب ويم هدا لاردا هلغلوا ثداح یسیرو عضون کیارون زک ه وایرب

 طداغ ییعب هافرعطا ج له ةاتنهاب ب واک هنسهرض هلشظ طاف بویمهدبا لرد جد یا یدلبا دلو عضوو

 وفع e یواولا# یدلیا ذخا یدل و وزرا توس ن طفت یسهسص هدکدلیالاّوس و دیمراچا یتزغا

 یا اوفد مرطا توفد لوقت ردهنسانعم قلصالخ بودا لتق روفلا ىلع بویمردنلک | ی ورح هدشزو

 خرطا تیفدا لوقت ردهنسانعم وفد هل رسک كنەزم ( ءافدالا) ردا غیز حاح جرم » هيلع تزهجا

 صروط هتسهین یزون و كکنک و زار هنأ افدا ىف غل هتفدا لوقت رد هنس انعم قمردتصدا و توفد ىع

 یرحا (یدالا ر هتسا غلب نا داکی تح هات رفلاط اذا یظلایفدا لاق رذهنسانعم قمراو ردق هنن وک بوازوا ك

 ا هدننز و ءارچ ۶ ءاوفدلا ل نم یا قدا لب ملاقا روند همدآ دق ات ود شلکا لب هدننزو

 ءا وفد فا لاق روند هب هقان ولن وي نوز وا و راقنملا ةج وعم یا ءاوفد باقع لاق زوند هنشوق لج شوط

 | لاش ردهنسانعم لواادتو کرا اذا ءافادت لاقم ردهنسانعم راد هدننزو لعاق (یفادتلا) یه وطلا یا
 فام ارس راس اداریعیلا قادت لاق ردفا كم رو قرا ا ا يق هود و هول وادت یا هوفادت

 ه ردنکسا | هلع كنهزمه (وفدا)) ة زاب تافدتسای دف هب تیفدتسا لوق رد هنسانعمقفصا (ءافدتسالا)

 یوصلا ىلع ن دمع ندمالعا ردیعما هدلب رب هدننب ییسا لا ناوسا هدرصم دیعص و رددآ هب رو رب هدنن رق

 یسیرواب هود هدننز و اضع هلفاق (اةدلا و یابلا # ردغلنا فلات فی رش ریسفت رب هددلح قرف ردنداروا

 عبا را بابلا نم اقد لیصفلا قد لاق ردهنسانعم كمروس یکرو بولی زو یسب رګ ا هلکعا قوج یدوس

 روند هنسیرواب هود نالوا هرزوا روک ذم فص و هدننزو فتک (قدلا) ) مش هنطب دسفف نمللایم ژنک | اذا

 4 یواولا #٭ یک یرکس س ردیوقدیتن قم ردهنسانعم قد هدننز و نارکس (ناوقدلا) هدننز و هحرف رد هیقدیین وم
 رولک ءالد و یلدا یعج رولوا رک ذماضعب ردش ومو و روند هب هغوق هکردمولعم هلو س تم ال ویک كلاد(ولدلا)

 هدکلف ول دوهدن ز و ىلع هل , |رصف ر ولكى دو نیت سبک ر ولک دو هل میک كمالو یعض كاا در ولک لدو دتر و

 تفآ هر ول وا هدنت ر وص ولد هکر دیعم| اف ه وکر ص وصخ هه ود وردلقشم یت ر وص ولد ندېک | وکه کر ددآ كجو رب

 اتلسرا اذا اولد ولدلا تولد لوقت هنسانعم قق راص هغوق ه وق رول واردصم ولد و رونل وا قالطا ه هیهادو |
 هجهتسهآ هلت وهس یهودو اهجرضل اهذبج اذا ولدلا الد لاق ردهنسانعم كمکچ یبهغوق ندوبقو بلا ف
 لوقت ردهنسانعم كلا هلماعم هلتمالمو قفر همدار و ادور اهترس اذا ةقانلا تولد لوچ e كمتروب

 هب ويق ې رسک كنهزم (ءالدالا و روند هب هغ وق كحوک هدننزو ةاصح (ةالدلا هب تقفر اذا الالف تولد ۱

 نوجا بارض دوخاب نوجا لوس ناوبحو بلا ىلا ولدلا تلسرا اذا تبلدا لوقت ا هغوق

 هدنقح كمدآر و برضب وا لوبی هنادرج جرخا اذا هریغو سرفلالډا لا ردلمعتسم هنیبانعم یم ردا ی
 ردلصتسم هنسانعم لسوتو اعر لاق اذا نالف یف نالف یلدا لاقب ریلصتسم هنسانعم كوس زوس ازسانو دی |
 یلدا لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا راضحا تو لیلد هدننمط هدام ر و هتارق لسوت یا هجر یلدا لا

 كلا اطعا و عفد لام هنوک توشر همدآ ر و یدلوا لصا و هنساعدم هلتج راضحا ینعی اه رضحا یا دست
 | ملا امنوعفدت یا هک ماکطا ىلا ام اولدت و ال یلاعت هلوق هنمو هعفد اذالاع هیلا یلدا لاق ردلمتسم هنسانعم ۱

 روند ځد هالود لوي یکیدردن ود وص وهنسانعم نون روند هبال ود كوب یکیدردنودراوط (فیلادلا ةوشر



 ی ۱.
 كمرتوکربخولزیک هیسدنو ردېلغا قل وا ب ولقم هاب ها نس بول وا سسدیلصاهروک هننابب هدر اصب و هدارواو
 قورعمر هدچ هلبصف ك واوو كنات و كلاد (یوتسد)) # یوا ولا  هلقحا اذا ایدح هنعیمد لاقت رد هنسانعم
 | وشد نالفاشد لاق ردهنسانعمقلاط هکنج هلن وکس كن هجم نیش ویصنق تلاد (وشدل )4 یواولا # ردیدآ ه بصق
 ۱ یلاعتقح هللاهت | و ابن هکر د هنسانعم اعتلای تبغ رهلمعص الاد ۶ امدلا زوع یواولا ۶ ترطا قصاغاذااوشد

 | هوعدا هللا توعد لوقت ردهنسانعم ءاعد هدننز و یوتف (یوعدلا) ردت رابع ندنساحر تجرو ربخ ندنهاکرد |

 ویشا هکیدید هدریاصد فلوم + ریطنانم هدنع ای تبغرو لا وسلاب هيلا تلهتا یتعی هيلا تبغر یا یوعد و ءامد

 ۱ OE عوسو هاس قیرفاپ یدآر مبءاد:لما یهدام یوعدو امد

 ۱ اضعب و یک دجااپ رول وا بوڪڪ٣ هنعسا ل وعدم لاح هم ءامد و قرهبل وا تجاح دنماعضنا كنعما كنادانم رول وا

 ندکطا احر یتاسحاو ربخ ندیهلا هاکرد هللا وسو زاب یلاعت هلا ىلا ءامد و رول وا مق هنماقم هارخآ اهمشهدحا

 "مش هسرونل هلص هلایلعو ريخ هسرونل هلص هلمال ءاعدو رونلوا لامتسا هنسانعم ےسا یم اضعب و ردترابع
 ءاعد و رددا رم یمزالیانع هدارو 4 هلزنایا هورکع هللاهاعد برعلالوقتو * یهتنارول وا ءامدد یتعی ترضم و

 كلا هیعست هلعمارب یمدآر و هقاس اذا مالا ىلا هامد لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا قوس ه هتسنرپ یهسکرب
 ۱ ردهنسانعم قموقیلا یسهیش دوس ییعی هیعاد هدنس هم روم یا دز وادز هت وعد لاق ا

 هد. دشت كسعو یف تلاد (2ءاعدلا ل رک ذیس اک رول وا مس | یوعد و هيف ةيعادلا قبا اذا عرضلا ی امد لاق

 هنمو روند هم اح ردعما هلرعف كاد (ةوعدلا یا هن ءامد ربشپ لاق رونل وا قالطا هنغمرب هنایس

 | هلاالفهلفلو بوصنم هرزوا تیفر یظفل ةوعد هدارو ااا و نیان ردقیا لجلا ةوعد نموه لوقت

 | لاش و رونلوا رب دقت فاضم هحل واهلعف رو رول وا كعد هج رادقم هفاسم كج هشش ی ورماپ كمدآرب زفیتام

 is ندرلیدنک بونلوا دقت نا رام هدففل وا توعد انآ ینعب ءامدلایف ممد یا م هربغ ىلع ةوعدل اهل

 | ادا !تومدزو یدنل وا لامتسا هدنسانعم مدقت توعد هرس هق الع دقو قالطا دوخاب همزالم هدارو سر

 دار ةصاخو فلح یا ةوعد امن لاق ردلمعتسم هنسانعم نا و دهعو جک دم رول وا سا ندنسهدام

 st ةوعد هتوعد لوق رده انعم و د ةامدم ردتغل هدهلبعص ثالاد رد هنسانعم قم ضاج هتفایض و ماعط

 | (یعادتلا) هماعطف یا هاعدمو نالف ةوعد ف انک لوقت ردلهعتسم هدنسانعم تفایض و ؛لدنع کان هتبلط اذا

 ا دا هیلع موقلایعادتلاق ردیمزال كنوعدینیرلرب یرب ردهنسانعم كمکیرب سانهدننزو لعأفت
 | قلشاب هغلقي بولیکو س یسازجا كنان و لبقا اذا ودعلا یعادت لا ردهنسانعم كلیا هجوت و دصق رلنعثد

  (یادلا) تضاقنا اذا ناطیطا تعادت لاق راردا توعد ینیرب یر نوجما قلوا بارخ هک ایوک ردهنسانعم

 ۱ مالسلا و ةولصلا هيلع ىنلا نا هنمو روند ه ید اقیوشت و قوس 4 هنسن رب یمدآرب و هیچ دا توعد ردلعافےسا

 | رونل وا قالطا هنذوم یعاد وهنم برقبام و هدیحوتیلایاةیالا هک هنذاب لا یلا ابعاد و  یلاعت لاق اک هللا یعاد ال«

 | رونید هنسهیقلدوس نانل وااشا هد هم نیللا ةبعاد و رونل واقالطا هن رادایرف و كناب دل رتآ هدنماکنهكنج (ةيعادلا]

 نیش هن رب هدننزو لاعتفا لا هددشم لاد (عاعدالا) را بذج و توعد یدوس نالوا دنس و رک هک ابو 5

 ۱ نالف ید لاق رونل واریبعت كلتا یوعد هدزجالطصا نوسا والطابٌلرک و قح كلرکر دهنسانعم كلنا زود ردع

 هد هل رک راد ردراعما ندنسانعم ءاعذا هلبعتف كرلاد (ةواعدلالو (ةوعدلا)لالطابوا اقح هلهنا معز یا اذک
 لایکی وتف رونل واقالطا یوعد هبلطم یکیدلیا عز لواو روند هکلیا عز ود ردن هدنفح هنسفر رد راتغل

 هکر د حراش + هظفل یا ارظن لطاب یوعد لاقبو ةلطاب یوعد امن لاق یدیا هوعد یلصا ریز ردنوجما ثیئأت

 بسن هل رک كلاد (ةوعدلا) یدلیا ججج رت یترسک ك واو هبوبیس و یک یواتف هلیخف وا و ردیوامد یعج
 هل وعد لوقت ردصاخ کلا وید ردلغوا دوخاب رد نب نالف مپ ردص وصنع هکلیا امدا هدنصوصخ

 ۱ هدنزو "ییغ( یعدلا)بسنلایف ءامدایا ةوعداههنیب لا رونل وا لامعتسا قرهلوایسآ هدانعمو و ةوعد د زناب

 ۱ مممیایعدوه لاق رونید همدآ نالوا مهتمه هدننهج بیت و ةف تنک اذا تا "یعد وه لا روند هغالغوا

  ردلکد یلغوا كنالفو هکر د هنسانعم قلق بوسنم 4یریغ كن رد یمدآرب ان یک ره ایدز اف

 | (ةوعدالا) و هدننزو هیهطا (فیعدالا) هياريغ ىلا تدب هربص اذا هامدا لاق ن یک كعد ردیلغ وا كنالفاب مب

 | مهنیب لاقب اردا توعد هکلیب ینآ یتیربیرب هکیک هیج ا وزغل التمر ود ەش نالوا یعدتلاهنامهدننز و ءوحدا

 [*باس هان اد لا | اا تاج وس رل وبما هدننزو ةاهابم قاعادلا ) «نوعادتامیه و ةوعداوةيعدا

 (ییانو)



AA 
 هاراداذا هاحاد لا رذ ارس ین وا دعو هننک نالوا هدنن ورد هلی ارادم هکاب وک ردهتسانعم طا ازادم هدنز و

 هفرخ (ةبج دل )8۶ ینایلا ةه ءان را و ةد علا نب هعنماذ دا هاجاد لاق ردهنسانعم كما | عنمم ءان |نیب یمدارب و ۲

 | هکر وند هشیاق ردفقمرپ یکیا لوشسوقلاةیجد و هلزف یا هتیج د ف اصلا ب تلال روند هنسیتلم و

 | كفلاو یعض كالاد ر واک یج.دیعجم هنسانعم تلظ روید هغل وک ارق هیحد و رولیرک هنح وا لز صصت قح هصا یاب

 هد ورد هدن ز و ةاهابم (ةاحادلا ) جاد یا ید لیل لا رونید هب هک وکار هدنز و غ( یدلاژ هل مصق

 كن هل« ىاح و یک تلاد(وح دلا )## یواولا # ةوادعلابهرتاساذاهاحاد لاق رد هنسانعم كم ا زس یت وادع نال وا

 ثلالا ول والا بابلا نم ا وحداهاحد واه وح د ضرالا لااحد لاق ردهنسانعم قعاب بویش ودی هندن ر هلی وکس

 ققراص یرغوط هبیناشا بووی نرقو اهعماج اذا ةآرلااحد لاق ردلمعتسم هنسانعم كملا عاججو اهطسب اذا

 لوس ود تولیاب هنس ر هدننز وءاوع را (ءاوحدالا# لفشا ىلا لسرتسا و مظع اذا نطبلا احد لاق رد هنسانعم

 هدننز و درععا (فیحدالا) و هلن مسن 51 یف كنءزمه (یدالا) طسنا اذا "یثلا ی وحدا لاق رد هنسانعم ۱

 روم at كنشوفء ودهدلاسموف هلبعک كناح و كنهزمش (ءوحدالا)ل و

 هود وهتطس یا ثلاث املا تابلان نمایحد هاحدا "ی >) حد لا رد هنسانعمیقع اب ب ویش ود ی هنس رب ت یدو هدننز و ٍ

 هود هکر دهنننانعم ه وجدا ا یعص 0 -یدالاو اهتمس ادا لبالا تیحد لاق ردهنسانعم كمروس 3

 "یم (یجد) ردل رم نالوا قراغتم هلا هدلب الاح رونه لازم ردیدآ لرنمرب ندرف لزانم و روند هنسهو یثوق ۱

 لاق روند ه را هب مک ثالاد(فیحدل رد دا عض ومر هدننز و ییغ ( "دز ردندآ نطبرب ندع هدنزوا 1

 هلیصفتااد (ةیحدلا) رد هدزاابز حد هدننز و هم رد هباعص ىلكلا ةفيلخ نب ةيحد و مهتر یادنطاةیحد وه |[

 ا ول هب علوش هدنن زو ةا (ةاحدلا ) ردنزا وه س رکبن ةبواعمنا هیحد و روند ه و ی رد

 بو روک یرالقج و یعاریط نالکه نکو ا رارد رو ب ورونای یراقج وچ كچ وک اکا هکرونید هب هنسار شلزود ق
 ردهنسانعم قلاب بونشود هدننزو لعفت (یدتلا) ردقجهل وا یسه رع قجوجو ردیک بورو قرهراریص ق

E aa. 1(ءایخدلا)) هنسانعمتلط ر وند هغلو کا  

 ردهنسانعم بعل و وها هدننزوافف (اددلا زد یواولا و* ءالظ یا ءایخد ةلیل لا روند هب هه ؟وکارق هدنن ز وءارچ 1

 كلاد (ناوردلا )۶ یواولا + بعللا و وهالایانددلا و ددلا واددلا وه لاق رد هنانعم و ج د ندد و دد هه

 هل مسکو یه ل رالاد (ةيردلاز و (یردلا ا # الاب روند هنس ر واب نالوا ندد روق یثید كن الترمص لف ۱ 1

 ردهنمانعمكلعا هدنزو "لح (یردلا)وهدنز وه اتکفیاردلا و ها نایردلا لو هلی سکتالاد (نایردلالو | ۱

 هتلعاذاای رد وفیارد وان رد و انایرد وی رد و اب رد یرداه :ودت رد لوقت رد هنسانعم كليپ بی رفت رب هل هلیح لوق یلع | ۱

 لاق ردهنسانعقعادلا هللاهراب ودو دنفی رد وزغلفص ولاحتمیادخ هلن تیا رد هکر ردح راش ةا ا نم توت | 1

 كنءزمه (ءاردالا) یردلابهکحاذا هسأر یردلاقب ردهنسانعم قهساقشاب هلایردم و هلتخاذااب رد دیصلا یرد |

 زا هلا هددشملاد ۶ اردالا) و هدنز و لعفت (یردتلارپ هلعا اذا هبهآ ردا لاق ردهنسانعم كمردلس هل رسک ۱ 1

 وریا بوارط نجاص نوناخو هلتخاذا هارداو دیص)ا ی ردن لاق دون اف یعادلا هلی رف و رک

 | هنسانعم طقم روند, غارب هل رک, كم 6 یردلا) اه مش تچیب وا تی قاب لا ترا لاقب ردهنسانعم ۱
 ۱ | رلت ر وع هلکنا تا هغیشاق یلقمرب كح وکم هد کش هیچ شلز ودندر ومد لوښی ردم د استاهما هکردحراش | ۱ 3 ۱

 ۱ هکرونید ه هنکیانوتلا ور ومد نانل وا رج ىت قحاص و ولی دوطیردم و * یهتناراردل ز ود ین راجاصب وږشاق یب راشاب 1

 زا 3 ۱ زعوعسالاحروند هراخرسهدیس راف راردل ز ود ین راحاص هلکنا ران واخ ۱

 (ناردلا ) هيه كنار و كير واک ی را دمو یکی راح ر واک ی رادمیعج هنسان عم نرقرون دهزوت و یردمورد راکدشا |
 نوچ ا نعط ےلعتو قشم رلیدنج هدننزز وهنغ فی ردلا) رد هنسانعم یردم هدننزو هلم 62: ردلاا) وب رم مک كم 9

 4. £ هدننز و یرج (یر دمال یدلیا رک ذی د هدن اب هزه فل ۇم +ر ون ده هقلحیراکد ر وک ندننکیل د بوتا ىغا رزم ۲ :

 هزومبویلوپ امن و وشن هنسنرب هلی وکس كنيس وحق كلاد (ةوسدل )۶ ی وا ولا # ردیدآ ه رق رب ص وصخ هنس هلق 1 1
 اذا لجرلااسد لا رد هنسانعم كم ریک و وکزب کز ضیقت ةوسدوسد *"یشلااسد لاق ردهنسانعمقلوا رودو و

 لازال ساد وه لاق روند ه هنسن شم اقر ودو و هز وم بويل وبا ووشن ردلءافمساندل وا یانعم (یمادلا نصا 1
 هدأت (دیسدنلا اکز ٌضایسد یمدیسدلاق ردهنسانعمهوسدهلینوکس كنيس ویصق الاد (یسدلا )9 ینابلا 9 /ا "

 یدلیا رک ذج دهدنسهدام سد فل وم*هدسفاوءاوغ ااذاهاسدلاهرد هنسانعم كلا ها رک ه لا داسفاو ا وغ|یهدآ ر هدننز و 1

)۱۰۲( e 



 ج لادلا لصف ]=

 | ردیدآ شومر هدنساضقف یر هدنز و هما هباوخ ]ل رونل وا قالطا ه یدل راه و هب یدلغاچ ندبا روهظ ندننرف

 مدار هدننز و لاعتفا 6۶ اوتخالا) ردف ورعممو رب ندى رع عیاق و مایا هل رمصق كفلا و ىع و ىح كناخ (یوخمو)

 ینعب هنن یراقیآ هلبرلا كراوطو اهعطتقا اذا دلبلا یوتخا لاق رد هنسانعم كم دنا هعطاقم هنسیدنک یرب ربا
 E ردهنسانعم قلوا شوهب و 4اوخ یف نعط اذا سرفلا یوتخا لاقت ونا كن ردفترود ا روکو |

 یش لک ذخا ادا نالف دنعام یوتخا لاق ردهنسانعم 5 یراو هلا كمدآر و هلقع بهذاذا نالف یوفعاا

 | عبسلا یوتخا لا ردهنسانعم كما لکا بوق نیلروغوا یتسهلوقم یعازو و قالغوا ىع ۶ روناح و هنه
 ۳ لاش ردهنسانعم كا كنهآ و دصق ه هنسنر هل د دشت كنا و یصف كناخ ( ینا هلک او هقرسا ادا ا

 | هلا هموعضم یاخ الاځ هدلبوب ردهدلب رب هدنسهکل وا ناب رذا هدننز و یمم (یوځا) هدصقاذا ابخ هن وخ ءاوخ
 | ا قوا واز یدا قشمد ینماق هکلیلمنا ن دجا و هللادبع نب دمع ندننثدحم رد رلکدند یوخ

 | ردراعما تعاجج رب ندنیئدحم هدننزو نا وک (ناوبخ) ردنداروا نوب" ولنا نادبع نب ذاعم بیبط و دم ندلا
 هل وکس كنه ویخق ك لاد( وأدلا)4ىواولا# جک لا دلا لصف چپ ردب مشی روث ماما یتاو ينا ة مقلع ندلاخو

 وهو اوأد دیصال بئذلا یأد لاق ردهنسانعم كما تو وکلت هلا هعدخ و رکم نوجا دص یکجەدا راکش دروق

 هدي رغب هلن رسک ( "یءهدلالو هدننزو تع( یأدلا)و هدننزویأر (یدلا) ٭ یابلا # ةغوارملاو لتلنا هبش
E BEیراکدید ثالترک یتعب هفیضار نالوا هدنسهغروبق سکو ک لوق یلع روند هنن 73  | 

 | هکكتایأدەدندنع راضعب روند هن راکیک وکیا نالوا هدرارب یعیدش واق ك راناب هلا سکو کد وخاي ر ون ده راکیک قشم وا

 | هدنزو یعس یأدو رولوا هنادرچوا هدفرطره هکروتیدهبدغروبق ددع یتلا نالواهدکر وک ردعج ندنظف یّأدا

 | هر (هأد نأ تلتخ اذا ثلاثلا بابلا نم ايأد ؛یشال تبأد لوقت هنسانعم كما هلبح و "لدو دنف زولواریصم
 | وضع یرلکدد یأد كن هباد دوخای ردندن انعم هلبح و و ردیس هک كنهغرق هل.بلق هلا كنهزمه و درو |

 | ایلام رر د خد هبادنیا هلبلق هفلا یم زمه هکر د حراش +ردبنبم هنغیدل و طلسم ه ار وا هدقدل وا غاب یر وک ذم

 | ه هحنرق هدرخ وه هکر کچهدرخود ورلا یاابدلا یشم لاقت رون د هکعروب هج اب هحاب هل رصق كفل او یصق الا د(ییدلاژ

 | یسهحرقو یسهکرکچ هدرخ هدننزو هتسح (فید)ا) ردندنرتریاس هکر ديما رازاب رب صوصخب هراب عو روند

 | لوش هدننزو ءوعدم (ةودملالو هدنزو هیمرع (ةیدلا)ل بدلا ةربثک یاةیدم ضرا لاقت روند هرب قوج
 ۱اهتن یدلا تلكادق تراص اذا ةودمو ةیدم ضرا لاق هلوا شع رل هکرکج هدرخ ینتاب كن هکردرب

 | ردهدنرب یشع هکرددنسانعم كمرولب هنسن هدنلکش هکرکح هدرخ ندرح مات نع هل رک كنەزه (ءایدالا)

 | ردیغاتب هکرکچ ردعض ومرپ هدلح مان ءانهد هدننزو یعم ( یدال ابدلا لثم هنم جرخ اذا مرعلا ییدا لاق
 | هيس هين هست هدیناث (نیید یید)) و هدننزو "یم یناثو هل رصق كفلاو یصق كلاد هدلّوا ( ید ید

 هکر کچ هکر ديما رو نه عض وم ید و روند 4 هکر کچ ید ار زر ونل وا لاتا ه دنعق وم ت ژکو ترف ورد هبکم ملک

 ید دءاح لاق هنمو ردکعدرشک هک ددع یراهکرکح لرو نم عض وم هکاب وکر دنیطتم یرارکتهش و ردیعات

 رد عاشر هدننز و هع” ( هی د وا یدلیا تیل هدننا ونع ید ید ب ود اظاغ یره وج هدن ون رثکل ام یا نیب دند و

 ه دات دكا )ید لبا رک د هدار و ندنمه ویره وجیدنل وا رکد هذن اب هدح ومعاپ ر وند هغابق کم دنن زو نامر (ابدلا )|

 | ولع( وجدلا) و هليو کد كيجو یصق الاد( وج دل ۱9۶ یواول اد هعنصاذاهابد لاق رد هنسانعم كل شيا راک هدننز و
FSرز ناجا ب ولید د یریو [ كني و لظا اذا اوجد و اوجد ليللااجد لات ردهنسانعم قملواو  || 

 | شفت مو اضعب هضعب سبلا اذا نعالا رعش اجد لاق ردلعتسه هنسانعم كمل هک تاق تاق بوشلیا هنن رب یرب

 | قلوا قاوو نوزواو لو تویلوا هصف و راط سابلو عماح اذا نالف احد لاق ردلهعتسم هنسانعم كاللا عاج و

 | (ءاحدالال غبساذا باوثلا اجد لاق رول وا شبا تس یکتلط هلفمالپاق یاد نوت هکابوک ردلمعتسم هنانعم

 ردهنسانعم قمل وا وک ارق ید رانو هدننز و باشیشعا (ءاهجدالال و هدننز و لعفت سازز رک تره
 ۱ هبفا و و ةلظم یا ةيجاد ةلل لاش روند هب هک میم (ةیحادلا) ی ید و لبالا جدا لا |

 هکاب ی وکر ون هن راتلظ دای زل رل هک هلرعتف تالاد (یحایدلا) ةغباسىا ةيجاد ةمعت لاق ردلمعتسم هنسانعم ماکو
 | دوش روک هايس مسج هکر ونبد هب یکی ناوارف و نوزوا یرایوت هدننز و ءارج ۶ ابا ل زدضجم كنسهلک ةاحمد |

 ۱ | كناتفق وهل وا رت وط هم الاح هکر وند هم رب ؛ ج وا نان وط همه و هب (فجدلا ) رعشلا هغباسیا ءا وجدا مع لا

 | ءاهابم (ناحادلا)ل هبرمصق كفلا و یعض كلاد روک یدو ر واک تاند ىج روا واند ومذاق هکر وندهن اک



< ۸۸۰۷ j 
 كلیوس زوس شحاف ید و هب رسک كنهزمش (مانخالا) هنافآ یا رهدلاانخ هتاصا لاق ردةانخ معناسینددو 

 ماع ینخا لاقب رد هنسانعم الها هلبا ىلع و شح ا اذا لج رلایخا لاقب  eبویلطروع قوج هکرکچو
 اش ردهنسانعم قلافوح یرارباج كغالتواو هضم رک ادا دارطا خا لاق رد هنسانعم كموک

 هيلع رهدلا خا لاق ا كمك دیدم نامز ندنرزوا هنسن ر و هان رنک اذا یعرلا یتخا

 هتعطق اذا یناثلا بابلانم اسنخ عذلجاتینخ لوقت 7 ردهنسانعم مک هل وکس كنون و ی كناخ ( نا لاطاذا

 هغلجا هل دی دشت ها وا و وصف كناخ ولنا )یوا ولا ردعض و مر هدنسیحاون هينیطنطسق هل رسک ك ناخ( همنخ
 لاشه مود ههرد عساوو ردیدآ كنس هبت موفر هددح و عولجا یا وا ینذخا لوقت هنسانعم عوج روند

 (:ولنا)راب یا یو و ی هداروا هکر دف ورعم برعلانیب وخ موب و عسا و یاّوخدا و

 لاق ردهنسانعم قلوا بارخ بوکوچ هناخ هدننزوءاوه (ءا و نا ) ې ینایلا۴رون ده هیلاخ ض را هلیص كناخ

 هاش و نال وا هدنفلارا هنسن یکیا ورک دیس اک ردهنسانعم هاوخ ءاوخ و تمدهت اذا ءاوخ یو رادلا توخ

 قلاقجآ يردي هدننزواصع یوخ و ءاوخ وءاوه یا ءاوخ ام#ب لاق ېک یغلارا را ود یکیاو غاط یکیا روند

 هلغمروغوط نوناخ و عوجا هيلع عبات اذا ءاوخ و یوخ یوح لجرلایوخ لاق ر ولاق شوب هدعم هکر د هنسانعم
 تابلا نم ءاوخ تی وح لاش و یاثلا تابلا نم ءاوخ و ءال توخ لاش ردهنسانعم قلاق شو یراق

 تاوخ لاق رد هنسانعم قلی ا یدو هل دب دشت دل واوو یصق كناخ ( ولنا اهنطب ت تلخف تدل و اذا عبا رلا

 هرطمو ردتفل هد هلیعص كناخ هنسانعم لسع روند هلابّوخ و ثمدهت اذا اّوخ یواولانم یتعب واولاددشب رادلا

 لاقت راردا دانسا هبک اوک ءوت یرطم راب عارب ز ردهنسانعم كلتا طوقس و ءون لر هيلا راطما بک و ک نالوا لاد

 | )ا ولناو هدننز وءاوه اونا وهدنز و ۍنغ(یوګنا )و هدننزواصع ( ایلنا رطعت ړف تلحا یا وخ مولات وخ

 ةياوخو ءاوخو اب وخو ايخ رادلا تي وخ لاق ردهنسانعم ىل نلاخ ننام و لها ھا مرز و ها

 قلقاروق هاكللا طوقسو ءون كر هيلا راطما رک نالوا لاد هرو ایخ واهلها نم تلخاذا عبارلا بالا

 | روند هرب زسکلنش فی والا رط# ظ تلحا اذا یناثلا بابلا نم ایخ موصلاتوخ لاق رد هنسانعم كليا اد

 ردهنسانعم قلاق یلاخ ندماعط ینوج كمدآ هدنرنزوءاوه و اصع (اونا) اهلها نم ةيلاخ یا ةیواخ ضرا لاق

 | ی ردي و هنسانعم فامر روند هنناق نورباوخو ماعطلا نم هفوجالخ اذا ءاوخ و اوخ یوخح لج رلا یوځ لاق

 رو ماذا دنزلا یوخ لا رد هنسانعم قلوا روک بویمتچ شثآ ندققاچ و یدنل وا رک ذ هکرد هنسانعم قملاق جآ

 روند هر ولقاربط قثمو و روند هر نرد و شو نالوا هدنفلارا غاط یا و روند یش نارا راو او

 نالوا لاد هرطمو رو ملاذا دنزلا یوخا لاق ردهنسانعم قل وا نسشتآ قامت هل رسک كنهزمه (اوخالا)

 قلا یخ او هلجب ثمر و رظم اف تل مو توخا لات دهنسانعم لا طوقسو ءو زسرویغب پکوک

  ۱عاج اذا لجرلا یوخا لاق ردهنسانعم ییقجآ و دن ش یش لک ذخا اذا نالف هدنعام یوخا لاق ردهنسانعم

 (یاولا) و هدنزو یوه (یولنا) نمسا ياف غلب اذا لالا یوخا لاه ردهتسانعم قار وزو ا داوا

 هلغمروغوط نوتاخو هفطتخا اذا هیاوخ و ی وخ ؛یشلا یوخ لاه رد هنس انعم قعاق ی هنسنر هدننز و ها | أ

 هاکماطا لکا هنسن ر هدندالو نیحتلذک اهنطب الخف تدل و اذا ةأرملا توخ لاق رد هن سانعم قلا شو یراق

  | ۱هدننزو هنغ (ةيولناإل اهنطب الخف ةدالولادنع لكأت مل اذا ةأرملا توخ لاق دفن ات قلف شوب یسهدعم
E قعاب یماعط هسعول هدننزو هدأت (ذیوحلا» ۳ هنماعط هسغول یراکدردب و 

 ندنراناب یتیراوزاب و ولت ادیم ندرب نران

 | یّوخ لاق روند زافتحا اکا کردا ین کش نون ناو تن ردیعرش لیعتبم هنسانمم لا قرآ و قچآ

 یّوخ لاق وین اتم قف وان بوروعم كب راوطو هیبنج و هبدضع نيام جرفو یفاحاذا هد وج یف یلصاا

  ۱بوزاق روقچرب یک رونت نوچ ا نوناخ نالوا راتفرک هب هصوصخم تلعرب رانیشن ه دابو نما ةياف غلب اذا لاملا
 | سی رو افو خر ردندنراع بارعا ردهنسانعم یر زا هدنآ ینوتاخ لوا هرکصندقدقاب شنآ هنجما

 اهب ءادل اهف اھت دعا م اهيف تدق واف ةريفح ترفح اذا ةأر ا: تب وشل وقت راردنا جالع هع” رول ه ءراتلم ینملرقب

 یتعس روکو شو هکروند هر یغیدل رآ یراقلا را كنفرط لبق هل ر راهم كماعنا و با ود هدننزو ةاصح (یاولنا)

 | روند هن راناوق كن ران رمت قوا و قارزم هدنزوهاصم (نیا ولنا) رد اج هل دم كفلاو ردقج هل وا 9

 نکردرکسكنم-ف تآلیلنا ةياوخ و ردنرابع ندنربنالوا شیکک ك فوج كمدآ لب اقیاوخ و ةتنج ىا نانسلا
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e~هک ۸۰۰  
 | هنر هدن آالصا کروند هرب شو وأض وتم یا ءالخهراد فام لاقب رونل وا قالطا هاشم و "یر یا هنغ ءالخوه
 ۱ | همدا هلاغو دیقی وغ راف و نییلاخ یا نیولخ اههلدح و لوقت ردهنسانعم اهن و یلاخ رنک كناخ (ولمنا) دیل وا
 | هاو مهی و غرافیدوبهدنز و غ ( نا رواکءالخا یعجج زساه روند یجدولخ ردهولخ یوم روند

 | هلدج وز ایا "یلخوه لاق رونل وا قالطا همدآ نکا وغرافیا "یلخوهلاه رواکءایلخا ونویلخ یعج روند همدآ

 | زسراو روند هنناوف یرآو روند همدآ نکرا و رد هنسانعم یھت وشو (یلالنا) یکه یلخ روند هنناوق یرآ و
 | هدننز و ةالابم الا )زدن زار لعفت ( لا )و هدننزو هب هدأت (ةيلعلا ) رولک ءالخا یعج روند هتروع

 | هنعو هنم لخت و ممالانع و رعالالخ لا رونلو بش الش کود تنش اعم قلق تا رفو كرت یهتسئر

 ۱ ه هنسف هدنلکش دوفار شلز ود ندروماج دوخاب روندهتناوق یرآیخدوب هدننز و هدنغ (فیلطنا) هکرت اذا هالاخ و

 ۱ همزخ دوخاب روند هثنال وا هم وا ندجاغا دوخاب ردنا ا وا یم یرآ ید هدنآ رونل وا رببعت كت هدیکرت هکروئد

 بودنا هوبرلپ زا هدنآ هلفلوا قوواق رسز وا یحاو هدناکش دوفار هنیعب هکروند هنف رط هح وا ؛لرص یراکدید

 روند ه هقان شغل وا هیلخت ندلامتسا نوجما قمغاصیندوس نامش دیلخ و ردتح هل وا نا وقف یعومم ك رانو راراس لاب

 هل رهیمر نما نکل بولیقاب هندلو لر اس هلغل وا روج#ندندل و دوخاب روند ه هقان شقا هنکشوک یاس دوخاب

 یدوسهلغل وا كاب یی وصل یسیدنکب وروغوطیروان هکر وند هقان لوش دوخاب رون دهب هقان نالیغاص یدوس
 دوخاب هوا الخا و لر یرهلوا لامغاصنامه یسیدنکو لقن دفان رات اوتل [یدلو ندنتلآ ندنفیدلوا ناوارف |
 ون آیدل و نکل ب ودنارا ردا ید وس هلببس لوا بولیقاب هدحا و دل وهلا هقان چ وا دوخاب یکیاهکرونید ه دقانلوش |
 | شلرویلاص بولیردناشوب یغناب كنغابا و رلهدناغ رفت نوجما قغاص یتیرارکید هناضححاص هلکمر ما یسیرب زکلاب

 ۱ روند هب یکنای روب هسأرب قر هبل وا یعنص ك راح الم لوق ىلع رونل واریبعتنویلق هکروشده یک ويب ور ونده قان
 |حوز ردندهیانک ظافلا ی 2عب رول وا هب انک ندارم قالط هیلخو روند ه یکنالوا یلدنص كدب هدندرا د وخان

 | ا ردندانشتسا فورح ادن زوادع(الخل زول وا هقالس هسلی| تی هقالط هلکنا و بو د هیلو تنا هنسهج وز

 هلکلتا ر وصت لعف راضعب و ردف اضم ردصم ضعبلا دنعو ردرجفرح شضعبلادنع هکر ید ح راش٭ دز الخ موقلا

 یدبا هسک مان هوالخ یراردب هکردنطب رب ندنس لبق بیحت هلیصف كناخ ( واللا ) رولوا بوصنم یدعبام
 | هدنسهطافروب نمنکر دبا لنقیراریسا هک مان سنا هکر دون یلصا "یر ءالخیا * ةوالخ ن خاف هنمانا + لثلا هنمو

 | | ندهدام لوا ن دعبنم هلکلیا ی ربت راهظا ود الذ نم "یر انا هدن رکدید نسروبهروط ەن لبق تنواعم هنا

 | لوا "یواللنافیس ن هللادبع ن كلام ندنندح یدل وا لثم ةوالخ ن طاق هنمانا هدر كج هد مدیعب و "یرب

 | شراب وقد وخاب بول تندر لوق لع رد درفةلخ روند هراتوا هزات هدننز واصع 6 الت هیت ردندنطب

 | هنروط هکر وشد هقرظنانلوا عض و قلت وا شاک هنچنا دنن زو حابصم 5€ الا ) رواک ءالخا یعج روند هتوا هزات
 | رد هنسانعم كمروت توا هزات لاعتم یادخ هل رسک كنهزمه (ءالخالا) ردشغل وا لیارنتهنل زنم تلا رونل واریبعت

 | ( للنا) اهالخ رک اذا ضرالا تلخا لاق رد هنسانعم قلوا ولتوا هزان رب و الا اهل تينا اذا ةيشامل ا هللا یلخالاق
 | لاق و هعزنوآ هّزج اذا ایلخ اللنانالف الخ لاقت رد هنسانعم قمراب وق ب کچ فرخ تی توام زات هدن و و یقر

 | ماسللا هیفیف قلا اذا سرفلا الخ لاق ردلمعتسم هنسانعم قمروا مک هنرغآ كن او الخ اهل رج اذا ةيشالا الخ

 دوخاب ققوص نوطوا هننلآ كنءهرصت و دع رب اذا هيف نع ماجا الخ لاقب ردهنسانعم قمراقبچ یکن دنع آك آو
 | رول نوجا مااا ا فح طبخ اهن قلا اذا ردقلاالخ لاق ردهنسانعم قموق تا هرجا هرهت

 | كم توا هزات جدو هدنز و لاعتفا (ء التخالاا اهف هعج اذا ةالحلا ق رعشلاالخ لاش ردهنسانعم قموقه را

 تالاغا رونی هنالسرا هدننزو یلت (یلتلا) هعزن وا هر رح اذا رانا یلتخا لاق رد منسانم قمار زف هجا

 | هعداخ وا هعراص اذا هالاخ لاش ر رد هنسانعم قعادلآهلبا دنف و لد لوق ىلع قعوط شوک یا هک شرو الام |

 | نیل برش ىلع ماد ادا لجرلا الرخا لاق ردهنسانعم قل وا رجا دوس اماد هدنازو تاشیشعا (ءالیلخ الا

 ۱ "دتشا اذا اوج ومځ نیللااجخ لاق رد هنسانعم قفلثاق یکد ضو دوس هلن وکس كيو یف كناخ ( وا )+۴ یوا ولا

 باما یرلک بد غ وهو قچال آشلپاب ندقل زاس و هنسانعم هرذع ر وند هتساح هلرعف ك ناخ (ة وج )ی وا ول او

 | لا ردهنسانعم كلعوس زوس شحاف هلینوکس كنون و ىح كناخ (ونلنا ال روند هن رلهچرف و هن را هچاب كن رلوا
 | كل وسزوس شح فو ءزره دو هدننز و اصع (انلنا )+ یابلا# هقطنم یف ییعب شا اذا | ونخ ونح لجرا انخ

 | یدرفم EEA o تافآ انخ و شّفا اذا عبارلا تاسیلا نم انخ لجرا یخ لاق ردهنسانعم

 (خ)



۱ ۰ 

f Ae روس 
 هدننزو نغ (ینلنا)و (یاحلا) رول وا هدننکبس ءافلنا لاز هلغمل وا هنسانعم یدک اخو هات زر دوخای ۱
 هل مسک :هزمش (عافخالا) رهظب ماذا نخ - و فاخ “یش 2 لاق روند هئیش ناهن و ول ریک ردلعافمسا ای

 ماد ( ةيفاطا) وتسا اذا دز قخا لا رد هنسانعم كفل یک هک و هرس اذا هافخا لاق رد هنسانعم كليك
 ةينالعلا دضیا ةيفاخووهلا زا واوالب یزبابوزک هرز واراق هکر وند همدآ نالوا موتکم و روتسم یعاض واو لاا |

 فاخ و ةيفاخ *یشلاش هدننز واصع روند یخ دافخ ویفاخ هکهتن ردن جا هغلابمءاه رون د هناهنرسو ه هنسن ول یک و |

 یهاکرارق یسهش اط نج هبفاخو رواکیاوخ يعج روند 4 یرب ونج هلبادمءایفاخ و هبفاخو یناخ و نخ یا افخو |

 قفلفاص بونل یک هل رکو یعط كناخ (فیفلنا ) نجاهب تناک اذا ةیفاخ ضرا لاقب هنسانعم هاکیرب رونیدهرب نالوا ۱

 لاقب هنمو روند هکلول بک هل مک كناخ (قوفلنا ل تیفتخا اذا عبارلا بابلا نم ةيفخ هلتیفخ لوقت رد هنسانعم

 یراوت ورتتسا اذا لجرلا ینا لاق ردهنسانعم قفلاص بونل یک (مافصسالا هقرسپ یا ةيفخ هلک اي
 هدننزو هنبخا (فیفخالا) ردیلباتم هلیقث هکرونل وا قالطا هب هفیفخ نون هدنحالطصا نویفمص (هیفلنا نونلا ۱

 ةيفخا و هتكا یا رونلا ةيفخا ترهظ لاق روند هنغ وصف كنك جاغا ردعج رد هل رسک ك ناخ هکن دنس هلکءافخ |

 ینرادانق هکروند هن راکللی لوش كشوف هلیصف كناخ (یناولنا) رد را ءاسکو قوا هکرونل وا قالطا هرازوک ارکلا
 دوخاب روند ۳۲ تی رد یا یا کص ند رلکلب یراکد ید بک انم لوق یلع را هيمن ر وک بونل یک هدقدموب بوصق |

 نشست ۱۳ ۱ افلنا) رد رابع ندراکلپ یدب یءرکصندرلکلپ ید نالوا هدکوا |
 هدننز و هبنغ فیفا ) یدنلوا رکذ طدت ا یه نرم دلاور ام هلکل روا هن رزوا كل رلهنسن |

 نجهدمدآرب و روندهنامروا نیقناج و قلتجقیصیراجاغا ودیک ریا فیفخ رفح لاق روده هش وب : ورق نیش ید ۱

 هب زا وا كمدآرب هلیسهنب هست (نایفطنا) مل یا ةيفخ هبلاق یکی رلتلاح كلم رسو قلقلاچ روند هنر قفقوط |

 ضرالا اهورا واهتوص ینعب اهر اسنسح اهایفخ ةأرلانمنسح اذا مهلوقهنم و رونل وا قالطا هنر نالواهدرب
 تلالد هنسع رو هلتک از و تل وهسیففاطل و نسح ك زا و هنسل واایح و بدا لها یتفاطل و نسحكنوص هکردم ولعم |

 اش ابن یا ایت اوذخا لاقب ردندنسانعم جارا رونید هیج وص نفک هلیس ین لعاف سا (ینتفلا) ردا
 ةعسا وعماج اذا لج را قخالاقب ردهنسانعم كل عاج هلتر وع لوب یس رف هدناز و ءانخا لفات( ءاتخالا) یا # |
 ولع ناک االخ لاق رد هنسانعم قل وا یهتو شو هدننزو ءافو(ءالمنا) و هدننزو وم ( ولنا )۴ یوا ولا ءاسنلانم |

 هيف جاز ال لاح عضوم یف عقواذا لج رلاالخ لاق رد هنسانعمقما غ واهرب یلاخ واهنتزنکلنشو غرف اذا ءالخ وا ولخ ۱

 ماعطلا ضعب ىلع الخ لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا مصق هنضعب بويا لكا ندنعومج كنهمعطا رضاح و |

 هدیضام نام ز هنسفر ءالخو "ولخو تامیانالفناکماللخ لاق ر وا هان ن دكا تاف وناکم "ولخ و هيلع رصتقا اذا ۱

 "یفلا ن ع الخ لاس ردهنسانعم كمرویلاص بویلشو یهنسنر و ارت اذا هنمو سالا ¿ نع الخ لا ردلهعتسم

 رول وا عج - ندنظفل فا دنمر هم اذا هن الخ لاق ردهنسانعم قلآ دل هرم ىدا رر ,هلیف رح ءاب و هلسرا اذا | |

 یدو E (ءالخالا ) هنع نیلاخ ین جعل هنم مه ولخ یا دبز ولخ ینؤاج لاق یکد وچو دجاس

 لا ردهنسانعم قمل وب یلاخ دوخاب قلت یلاخ یربرب و 8 یتعع ناكملا ىلخا لاق ردهنسانعم قلوا ىهتو شو |
 هالخ ینعم هالخاو هالخا لا ردهنسانعم كليا تولخ هلا هسکر و ایلاخ ید و الاخ هلعح اذا ناکلالخا

 هللا هسکرب یعدآرب و هيف مجاز ال لاخعضومیعق و اذا لج رلایلخا لاق رد هنسانعم قل وا هد راهنت زسکلنش و ةولخ

 1 ردهنسانعم قل وا للاخ یدو (ءالکسالا) نیولخ امه دج و یا هعم هالخا لاق ردهنسانعم قلو هدنولخ | |
۱ 
1 
 هب و هالخاق و ثاللا لسا لاش رد هنسانعم تا لط تولخ ندهسکر و غرف اذا ناكلا ىلع“ ا لاش | 1

 (تولطا)وهدنزو ءالب € الا و هلیصق كناخ (یلنا)« الخ ىع تالاب ىلع“ ا لاق ردهنسانعم قلوا ترول و
1 

۱ 

 دعم و هیلا و + الخف كلملا ىلا لاق رونا واریبعت كلا تولخ هکرد هنساقهقاق ز هکلاب هلا هکر , هدننز و هولس |

 سیکل و یدنل وا رخ رد سیما (جاطا) له طقب یاو ةولخ وءالخ و اولخ |

 مدا هيف تولخ اذا كل رم یا * كاي ىق هل و الخ * لا هنمو دحا هیفام یا ءالخ ناکم لاق روند هرب لاخا

 رک ات هدکعردل وا ی ورم هدنل زنم یدنک ن س انعملصاح و ردهنسانعم مزلا ی ہ هلک ییفا هدارو كاب

 ندهضرامو خر قج هو یحو مرشبجوم یاب nl ضراع 4 ایم 9 ا سو یعاضوا | ۱



 لوس
 كم هدننز و ءاس (مءاشلنا) روند هوا یروق هدننزو غ 6 یشانا)فوخا یا یشخا ناکللا اذه لا یک
 ءاضعا هلبنوکس ك راداصویر کو یعض لر اخ (ذیص: )و (یصلنا)# ینابلاو#هیلوایتابالصا هکر وند هربرو و"
 | یکیدمو هدم رولک یصخ یعج روند ناتیصخ و نایصخهدنراهمنت رونل وا ریبعت قشط و هباخ هکر دندلسام

 رونل وا ریبعت كمهنا هدناویح و كلا مداخ هدناسنا هکردهننسانعم قمراقیچ یرلهاخ هلرسک كناخ (ءاصلنا) |

 هش)راقیچ یر هاخ هدننز و یم رم (یصخلا )و هدنز و غ ( "یصلنا) هییصخ لس اذا ءاصخ هیصخت هاصخ لاق

 رولکهیصخ و نایصخ یعجب كنس هلک یصخ رونلوا ریبعت قیلماهدسورخ و دک هدنآو مداخ هدناسنا هکروند

 | یسهیصخرولوا هنوک شب یصخ هکر دشا لقنندسوسلاحهدنوناق ایسنا هکر د ریقح جس رم * هلاک كرلاخ

 بونلوا قش یذخف دوخاب رونلوا عطف ییضق زکلاب دوخاب یسهیصخ زکلاب دوخاب رونل وا عطقاعم ییضق و
 یکب وکر رح لاونمرب دوخاب رولاق هدهرشط هرک نوا لوبو رولیکید یرزوا بونل وا لاخدا هقش لوا ییضق

 حالطص |هدننز و ییغ ییصخو+یهتنا رولوا عطقنم یلسنهدن رات روص یکل وا یکیا كهجووب سپ ر ونلو ارس ییضق هدنتلا

 عض ومر و هبفلزغت مل یا یصخرعش لا هبل وا عقاو بیبشت و لزغت هدنآ هکروند ه هدیصق و رعش لوش هدا رعش

 لج رلاق رون دهمدآ نابرغآ یر هاخ هلیفیف كناب و یرسک لداص و یصق كناخ (یصلنا)ردیسا سرف یکیا و
 (دیصخنا ال رونلوا قالطا ه هبوک هدلاح یعیدل وا هدقال وقهدنزو هف غ (ذیصلنا)هاصخ یکتشلا یا یصخ

 بلاطلا یصخ الا رد هنسانعم كما عت دحا و نف نامه بلاط هل مسک كن زم (ءاصخ الا ردندح هل رسک ك ناخ

 قلوا شاضثخدرخ بونلهراب هنسف شاي هدننزو اصع هللا هچم داض (اضملا) ٭ یواولا 4 ادحاو الع عت ادا

 یصف كناخ (وطخنا)# ىواولا# بطروهو فا و تتفتاذااوصخ وضع "یشلا اضخ لاق ردهنسانعم

 یدلبا ریسفت هلیمزال فلوم + یشم اذا اوطخ وطخ لجرلااطخ لاق ردهنسانعم قمن عدا هلیوکس كناطو
 | اطخ ییعع یطتخا نم هب ولقم هذه و طاتخا لاق و لج رایطتخالاه ردهنسانعموطخ هدنن زو لاعتفا (ماطتخالا)

 رد هتسانعم كم بوالتا یهنسار دوب هدننز و لعفت (یطملا) رد هنسانعم كمك بوالتا یهنسار و

 فص ل وا هدرلعماح هک هن یدک قرهیلتا بوصاب یمأن یتعب مهزواحو مکر یا مهاطتخا و سانلایطخت لا

 | یعض كناخ رواک اطخ یعج روند همدا هليو یعض كناخ(ءاوطمنا) سانلاباقریطخحت لاق وراردا یران وتفم

 هرم ها هلیصف كناخ هوطخ و نيمدقلانيبام یهو ةوطلنا ج“ وه لا هلنیتعض رولکت اوطخ و هلبرصق كفلاو
  یتاكندءدننزو وم هلا همت یاظ 6یطضلنا) 4 یواول اه« هلناصق رواکتاوطخیعج ردهنسانعم قاع دآر رووا
  دنمونت و یرا یدوج و رول وا یدعتمو تک | اذا اوظخ وظخ هم اضخ لاق ردهنسانعم قمل وا زانفط قیصص

 لا ردهنسانعم وظخ دوب هللرسک كنهزمش (ءاظخالا) هبطعا و همضضآ یا هلاءاظخ لا هنسانعم قلق
 شفلرفق بونلتاق هرز وا یربیرب بول وا قیص و قوج یتا كنسهدوک هلناصف (ناوضلنا) هاضخ یتعع هللا ءاظخا
 | یظخ لاق ردهنسانعم قلوا زانفط قیصعص یتا كن ەد وک د و هدننزو اصع (یلنلنا)  ینابلا #4 رون د همدآ

 | ه یثک زانفط قصعص یتا كنسهدوک هلبرسک كناظ و ىح كناخ (یلضلنا) تک | ادا عبارلا بابلانم اظخ هج
 | كنمزمه (ءاظخالا)رددیک ات ی را هک یظب هدارو ةيظب ةیظخ ةأ هاو ظب ظخ سرف لاق ردهیظخ ین وم روند

 | #*یواولا# هنعم اذا هاظخا لاق رد هنسانعم كمتر وعو نم اذا لج رلا یظخا لاقت رد هنسانعم كمر وعم" هل رسک

 | علاذا | وفخ و اوفخ وف ق رل اافخ لاقت ردهنسانعم قمادلرا شمش هدنزو وم( وفلنا)و هدنزو وفع (وفلنا)

 | رولوا نددادضا سو هقک و هرتسپاخا هافخ لاقت ردهنسانعم كل رکو هجرت! اذا هافخ لاق ردهنسانعم

 ۱ قل واناهب وهرهظا ادا هافتخا لا رد هنسانعم كليا ااا رهاظ ی هنسارپ یدو هدښزو لاعتفا (ءافتخالا#

 | مدتخا لاه ردن رابع ندکلیا لتفیمدآرب كرة مد ءافتخا و یراوت و زنتسا اذا هنم نتخا لاق رد هنسانعم

 | ءافخ مالا هيلع نخ لا ردهنسانعم قلوا ولریک هنسنرب هدنزو ءافو (یافلنا) هب عب نا ریغنم هلن اذا نالف

 ۱ ىح ءافخهدارو یدقیجه هراکشآ شيا یه سیال و یا ءافطناحرب برعلالوقتو رهظ) ۲ ادا عیار لا بابلانم



 ۲ زس
 رد هنسانعم قل وا وش ود یرغوط هزو هلغل وا قلاص ندنسد قالوق هدننز و اصع (یذلا) 4 یایلا ۴# ردد |

 نالوا هنوک لوا یغالوف ةقلخ رول وا هلسبس هثداحرب دوخاب ةقلخ رول وا جد هدکشا و هدنآ و هدناسنا تلاح و
 | ةلبقم تركنا و اهلصانم تخرتسا اذا عبارلا باسبلانم اذخ هنذاتیذخ لاق روئلواریبعت ولقالوق مکوک هآ
 : 4۶ یواولا # ردندنیخ روم ردهدنن ز وناغع هکنایذخ ن هللا دبعو ردندناقلا راجهدنن ز و یع-( "یذنا))هجولا ىلع

 حراش +« رولک تارخ یعج رون د هنکیلد كجهروک باص كن هنلاب هکر دتفل هدنظفل ترخ هدننز و هو ع( ورا

 (نانارلنا)ل رول وا ورخ یلصا هن ردعالموب هد هنس هغیص عج ردموسرم هدنناونع ةرطنازس وا و هدهلمکت هکر د
 یوا ولا ردعقا و هدنسدن رغپكنتروص دسارابکو کو رار د ةارخ هنر ره رونل وا قالطا هبکو کۍ کیا هلیعف كناخ

 ردهنسانعم كليا طب و رهف ب ولآ دنیکح رز هلغل وا بلاغ همدآر هلی وک كن هم یازو یضق كناخ (وزلنا)

 ندنسوهواوه یمدآر و هکلم اذا هازخ لا رد هنسانعم قلوا كلامو هرهق و هساس اذا اوزخ هوز هازخ لاقب

 لاق رد هنسانعم كمتر کوا شاب ه هناد یم و هاوه نع هفک اذا انالفازخ لاق ردهنسانعم كمروک بورد روط

 كنکشوک هود وید نوسعا دوسو هاداع اذا انالف ازخ لا ردهنسانعم كلا توادعو اهضار اذا ةبادلا ازخ

 اصع (ازلنا)و هلرسک كناخ (یزلنا) + یثابلا # هناسل قش اذا لیصفلا ازخ لاقت ردهنسانعم قمراب یتلد |

 ایزخ لجرلایزخ لاق ردهنسانعم قلوا لیلذو راوخ سانلانیپ هلغماغ وا هغلباوسرو هیلبرب هسکر هدننز و
 لاق ردهنسانعم یزخ یخ دوبهدننز و ءاوعرا(ءا وزخالا) كلذبلذف ةرهشو ةيلب ف عقو اذا مارا بابلا نم ازخو
 رهصفا ىا هللا هازخا لاق رد هنسانعم كما یاوسر هلیرمسک كنهزمه (ءازخالا) یزخ یتعم لسجرایوزخا
 بچت یک ءام هداروب هللاهازخا لاقیف هلام اوفذح ارو للا هازخا هلام نحت سم یتا نمل برعل مالک ن مو

 حسا یا یز مالک لا و ردامدنابلوا ظوحم یسانعم یکی رال وق هاد تب رت ول هلناقروک ذم مالکو ردنوچا

 E هللا هازخاو هعجشاام هللا هلناق الثم یتعب یراریبعت هم"رو كراب ع هللاهازخا هبحاصل لاقیف

 رارول وا روبح هکلیااعددب هرزوا روک ذم هج وهدنفح كنآ یرادساح هکردغلاب هغلبم لوش هدرعش و هدنعاصش نالف

 هدننزو اصع (یزلنالو هدننز و همارک (فیازلنا) ةيلب یا ةيزخ هناصا لاق هل رسکو یضق كناخ (فیزلنا) |

 هدنن ز و نارکس( ناب زنا لهنم یصسا اذا پا رلا بابلانم 9 هنم لج رلایزخ لا ردهنسانعم قعاتوا

 هدهبلاغم باب هدننز و ةاهابم 62 ازاا) رولک ءابازخ یعج و ءایزخ یوم روند همدآ ااو هد رش ردفا و

 ف نالف یتازاخ لوقت ردهنسانعم قعشراب بوشر ود هکلیا 2 هفت و تئاها هنر یر هلباهسکرپ ردلتسم|

 yT ار زیدلیا طلغ هلکلت | رک د هلا ونع تد ءازلنا هدارو یره وج و هنم ابزخ دشاتنک یا ۱
| 

 رواک ی ساخا یعج رونل وا ریبعتكت هکر دهنسانعم درف ند ددعهدننز و اصع (اسلنا# ۶ یواولا ۶ یدنل وا رکذ 0

 رد راف رصنم ژک الادنع یرلظفل کز و اسخ وبشا هکر دحراش * اج وز و ادرف یااکز وا اسخ لا هرزواس یا

 (ناساحلا راردبا رابتعا هدنلازنم ثالثو یتثم رلنابغا فرصنموب ودنا هرکن راندا فرصنم یرابنالا نا دنعو

 ادرف زو اب هبعال اذا هاساخ لاق راران وا راقج وچ هکرد هنسانعم قمان وا یففچ یت هلا زوج هدنن ز و ةاهاپم |
 | "یتغ ( سلنا ۶ ییایلا 4 ردهنسانعمةاساخح هدننزو هلعفت (ةیسحل الو هلرسک كنءهزمه (ءاسخ الا اح وزوا |

 یراشاط لفاچهدرخ هدننز ول عافت (یماصلا )روند هنس هلوقمقچال آو هک و اک شفٹ وط ندنک و نویقهدننزو ۱

 هام رخ رک نایمارب هشیا هدننز ووشح e E E O ردهنسانعم قعشآ |

 وشلنا ترمآاذا اوشخ وشخت ةلصلاتشخ لا هنسانعم قو امرخ تک جانا رولوا ردصم وشخو روند
 ىح ك ناخ (یشلنا) + ینایلا # روندهنیک ا شل وا هایسی“ هلغم لاج قوغوص هدننز و اصع (اش 1: فشلنا یا |

 هدننز و هلزم (ةيشضلا )لو هدنازو ةام مم( اشا )و هلي ك راخ (: اشلنا)و(فیشلنا لو هلنوکس كنيش و ىرىس |
 ةا شو ةاشخ و ةيشخ وایشخ هیشخ لاق ردهنسانعم قځروق هدنزو لعفت (یشضاا]) و هلناصف (نایشما)و |

 هنسانعم فوځ ج زم هيظعت هدام و هروک هنناب هدریاصب كف وم + هفاخ اذا هاش و عبارلا بابلانمانایشخ و ةيشخم و ۱

 رول وا عقاو لع نع ههنسن یغیدقروق یژکاو یک یفوخ ندنسهلوقم باو یلاوو هاشداب كسان ردعوضوم

 نایشخو شخو شاخ لجر لاق ردرالءافےسا هدننزو نارکس (نایشلنا )و هدننز و یتغ (یشلنالو(یثانا)

 اذا هاشخ لاق ردهنسانعم ققفروق هدننزو هدأت (ةیثخلا) رولک ءایاشخ یرلعج روند ءایشخ هدننوم

 ونا تنک یا ن اشا ل وقت رد نسا قعشراب هدناپ فوخ ردلیعتسم هد هبلاغم باب (ءاشاضا) هف وخ

 یسهلک بحا ردهرزوا سای یخو و روند هر فوم كب ردلیضفت مسا هدننز و یرحا (یشخالا) هنم ةبشخ

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 



 هک ۸۰۲ رج
 ای ابخ ۱۳۰ ۰ جا رر کوک تزف رر لات زار کن ید دیلخ لا اش نیک وكوب

 | 6یبهلالو هل رسک كنهزمه (ءابخالا) ردص وصخ هرابرع رول وا هدنلکش ءابخ هنیعب هکرونل وا قالطا هنخاد رب
 | هتلجع اذا هتیبخ و هتیبخ و ءابخ تیبخا لوقت ردهنسانعم كلشیا قجالآ هدننزو هلعفت (ذببهلا) و هدننز و لسفت

 ۱ ۱  كمرکه نما بوروققچال € سال هتیصناذا هتلبخ و هت و اخ تا خال وقت رک هنمانم قمروققحالآ او

  ردیدآ وه هدنناب ماش هلا هفوک هدننزو غ (یخر) هتلخد و هتصذ اذا ءابطنا تیبا لوقت رد هثسانعم

 زیر ر یتعب ءآربخ یکیا هدنساقتلم كوص مان دارح هلا یداو ۴ توم ەدە دابو رددآ عض ومرب هد رق راق یذ و

 ا وخان ندو نزح هلن وکسكنهیق وف یان و یف ك ناخ (وتطنا )ی وا لا ردیعماء زارع اهل
 | کا اذا اوتخ وت لجرلا اتخ لاق ردهنسانعم كلا راهظا تنکسمو فعض بول وا ااو یو ات |
 ۱ ر وهده لتف اذا بولا اتخ لاق ردا كکو ییلکسو و نغاچ كیو و عش ضمموا عزف وا نزح نم

 | هلا وتخ هدننز و لاعتفا (مانتخالا) مالا نع هفک اذا ان الفاتخ لاق ردهنسانعم قمردروط وربک ندشبارپ ییدآ

 | روند هبوث شاک وب یلکس وب و یغاص هدننز و وفعم (وتضلا) اتخ ی هع لج را یتتخا لاق ردفدا رم هدل وا یانعم

 | ەتىج هتسج بویئاص ندرب هژغم الت وا مار یعاتم هل رسک كەز (ماتخالا) تدهلا لوتفلا یا وتح تو لاقت

 | صقان ردلعاف ےسا ندنسهدام ءاتتخا (یتتخلا) ابو ابو ارمسک هعاب اذا هعاتم یتخا لاقب رد هنسانعم قمتاص
 Ss یشان ندفوخ هدننزو لاعتفا (ءاتتخالا) روند هنشو لح شوط (تينامنا ) # یئایلا ٭ روند هبهنسف
 | كن هثلثمیان و یصق كناخ (ةوطنا )4۲ ی وا ولا# هوحن وناطلس ةفاحم نم هنولربغتاذا لج رلا یتتخالاق ردهنسانعم ۱

 | قفراض و لویلس ییغاشآ ندننطب هغ زو ءار (ماوثلنا) رون دهنلفسا كنطب نالوا قف زاص و لوپلس هلو کش
 | یا ) ۶ ینایلاو# ایختسم اهنطب لغسا ناک اذ ءا وخ ةأر ها لاق زل وا فض و هدنقح لاحرو و روند هنوتاخنالوا ۱

 | یذب یمراذا اشخ یخ لیفا وا رقبلا یخ لاقب ردهنسانعم كلکزت یعسق لیف دوخای رغص هلینوکس كناث و ی كناخ
 ۱ | رولکیتخ و هل د دشت ناب و هلنبت نمک ر واک یخو ءاثخا یعج روند هنکز ت لیفو رغص هلل رسک ك ناخ ( ینا هنطب
 | ءاثخالا دقوا اذا لجرلا یثخا لاق ردهنسانعم قاب لو هل سنک كن زم (یانخالا) هل رسک كناث و یعص كلا

 | یرصق كفلاو یصتالوجو ك ناخ( یس وتا )چی واولا# ر ون د هنس رول كمدآ ناغاص لبه مک و“ e} انا 0

 اکو روند همدآ تيه ليف یربا یرلکیکو یمهثج و نوزوا یب و لوق یلع روند همدآ نوز وا یرلقایآ هلدمو
 ا(هاعوح) رداکد تعاحجش مزال تفایق تما و تماق لوط یی رولوا هرهز ی و نابج هلنفابقو هکرول وا

 ا وا هلرصق كل و نم كناخ (یمن )۴# ینابلا## بوبهلا باد یا ةاحوح حر لا روند هل نسا 8

 | رد هنسانعم كلا عاج قوچ هل رسک كنهزمش (ءاجالا )یا اذا عبا لا بابل ام یجت لج را یجلاق رد هنسانعم

 سا وودسافوووص كب ىسرف كرون د هتروع لو هدنز و یوحا (یچنالا )اشک م اعاذ الج لا لج رایج الاش

 | لاقت روند همدآ قشیآو رابسلا ةديعبلا روعقلا ةدسافلا ءالا ةريثکلا یا ىجا ةأرما لاق هل وا دیمب یرعف و روغ وا

 اروا ىج یعج روند + هسک کو قچلآو روند هرادرم هدننزو ةاصح ( یار ےہ لا یا یا لجر

 | كناخ (یحنا) روند هتروع عسا و یرف هدننزو ءارج )او ا ےئل رذق یا یا نه 0 وهام لا و

 ۱ هیشمیف بالا ام فسن اذا هلجرب اج لا ردهتسانعم كم روب قرەدىزوت یعاربط هلقایا هلن وکس كيج و یصق

 هلتعرس قرانا شیکک و ریس ینراع دآ هاد هناصق (نایدلنا) و هلی وکم كلاد و یضق كناخ (یدلنا)پ + ینایلاوع
 | ط ورم راج ضعبلا دنع و ردنرابع ندکعروب هو کر صوصخم هلآ با هودوب لوق ىلع ردهنسانعم كم روب

 | رعبلا ىدخ لاقب ردع وضوم هنس بوشوق هدنفلارا كرب یغیدنغآب وتاب هلا ییا لر واو هلوط نوزوا یتیدل وا
 | هغرتعو هر را نییام راما ودع وهوا امه رس نم برص وه وا هاو "رو عرسا اذا انابدخ و ایدخ یدخ سرفلاو

 |(ادخالا) ردیدآعضومرب لا دم (ءادخ) روند هفت وق ناقیچ هج هلی هل رابقشف راوط هدننزواصع (ادلنا)
 | 6و ذلنا) ی واولاو۶ البلق البلف یثماذا لجرلا یدخا لاق ردهنسانعم كع روب دوتا هجزآ هلبسسک كنهزمه

 ۱ زسا اذا اونخ و ذی ثلا اذخ لاق رد هنسانعمقلوال ویلس و قلاص هنسنر هليو کس كن هجم لاذ و یعقف كناخ
 (تيواذلنا) و نا اونلا) زتکا ادا هم اذخ لاق ردهنسانعم قلوا زانفط قصص یتا كند و

 نیاید ءاوذخ نذا لا روند هغال وق نالوا فیفخ یستشا قر هلوا لوشودو قلاص هدننز و هطٍ الع

 e اوشوم او روند هغلیقلاص ردعما هدننز و اصع اذخ هدارو معما ت هفیفخ اذنا ةن یا

 ۱ مس اضف (تاوذلنا) ردیعا كغارسق یکیاو نذالا ةيخرسم یا ءاوذخ ناتا لاق روند هکشا یشید

E E oe(رددآ)  



 اهدنز و نانک (ءاولنا) روند هنالك دز وروتن ( توی ا) درس واعج زلل دنا یه وایحلا قلط نالف لاقت
 ردعض وم رب لبا هحوتفم جم € :ایعا) تایلا عم یاواحو ءاوح لجر لاق روند 4 یحنوط نالب (یؤالا )لو

 ر ونت( ن ويح )لو هدننز و هبوبش (ه وڼح )و هدنن ز و هنغ (هبیح) وهدنن ز ونا ويک (ناویح) و هلیح*كناح ( هیح)ل
 | ن زوک تاج د یرلترمضح مالسلا هیلع مرکآ ید اعضا هلیرمسک كات ( ایت ونال ردندلاحر یا
 ادع ی نداجو ردي علان ا یا ن زا ردرلتاذ یکیا ندسعبات ا واو یدا راردهز کی هن زوک كن

 0 ردد اوښ ءاي هدننز و هیقن ( هيڪ ردنداهقف ردهدننززو ع کان ن دېګ ن دڅو ردندع هژیس هين بطاح

 | ثیدح تباور ندن وراه ن دز دیک ن قام” انب بوقعلو رد رله دحم (نایلس تن ذی و (هییسا را دبحت)

 اذارانلا تبیاحلوقت رد هنسانعم قمر دنای وا ب ويلف وا یشنآ هدننز و هلعافم (یایاحا)ردیدآ قرب (ةایحا وذ) یدلبا

 ردکعد لکۍ رب ریت هکهنساذعم لبقا و ړه رد مما لعف مسا هلیسان هرزوا محف كنهددشم ءای و كناح ( ی اهتییحا
 نالوا ضیضحت فرح یس هلک ج وبشا و املا لبقا و یا ةالصلا ىلع ج لا ردیف دارم یآ زارف هدیس راف

 ةسجخ رار د جد لهیح و هلن و رار د ځ داله و رار د اذک ی لا و اذک یلعاله "ی بودا بیک ت هد هلا له و اله

 هدرانوب هلی وکسكناه وی كنایرار د لمحو رد هلبرلن وکسكمال و ناب هکهدننز و همو هصرارب دللوبح و ی

 ردشت زيت ینآ ردرما ندلص و هکردهنسانعم هلصاله و هنسانعم عرساو لتا هرزوا روکذم هج و یس هلک ی ۱
 ۱ | هکر ول واكم د لک اچ وریت نس م هر وکه لغ وا هنسانعماثیثحی ہ هک اله و لکی عب م یسهلک جدوخای رول وا كعد

 | هلغل وا هنسانعم ع نکا اله د وخان رول وا كعد لک ریت هلغل وا هنسانعم عرسما اله د وخاب ردنعضتم یبا ضا و تح |
1 

 | ه:تسانعم هعدا و هب كيلع هلن ونت رارب د نالف اله یو رول وا هدنکبس یضس یتح نکسا و هرکذ دنع عرسا |

۱ 
 ۱ ثلا و ردهدنرب دقناثح تشحا ی لوقاثح و رونل والرت هسرونل وا داقتعا فیرعتون ونت هسرونل وا داقتعا ریکتءدن |
 هبکو ک چ وا هدنساذح كنهعنه ندرق لزانم هل رسک كنا و یف كنات 6 ییاصلا إل ردهدنلیوأت ثلا مرلا یلوق |

 | هاشدام رب هلبصف كناح (هبطاوذ) یدیشطادع لارتمیران ون هدنسهدام هعنه كفل ؤم × رد درفم ةا رول واقالطا

 | نی فسوت : ن هلادبع نم تالاب ۳ نالا ماورد ار ایرکز ن سبلان دم رعوبا را
 ردیسهدلا و كصاعلا نو رع ن هللادبع نم تیعش نا ورع هدننز و هيم” (هسیحا) ردف ورعم ٌدمالع یییوطا 4 ويح ۱

 لا دعس و رد با هم دفا لوفیلعردرلثدح دلاخ نناویحو ناویحن خاص و ردد هبیح یا ن رم و | ِ

 نالوا سا فلم هکر دربقح جیم » رد رثدح قلا دبع ی ههدا زردارب و دم ولغ وا و رد هتاف اد .طارصت ن

 | نا دوجولا لبق ردعا هدنزو لعف یسهلک یبحم هکیدد هدریاصب نکل یدلیا توکس هداروب ندنسهدام ی
 یزکآ بود دلوتهدنامز ندلاو تخوخشرددوخأمندنسمدام تایحو ید ریست مسی رگز

 أ
۱ 

 | ص همی وذکودموس فرو هدیاتکمن م I> وو فن فیرش تادا ںی ررر تاک

 |هجز زکلاب بو رتاب یوم نالوا لثقم هدنروص لما ش شیک لیربج ترضح و ر وهظ قاچ ر هدنلا ماسلا هیلع

 ۱ تایح تّوق مس هدندنکو یدنلوا هيم هلباایحم هدالوا تشن ینبم ه یهلا "سو ردکچءدنا ځذ یی ترا

 | د زصم تزود ت 0 بول وا هرز وا نابلغ هرف و ننس یربمد هئداهش دعب ار یدو رهاظ خدا

 ی میان لصف ]س رد لس یتیدلوا یثات ندنابح تو مدنایلغ و یدلونوکس دعا لتفدوهم كيشع | ۱

 2 ردهنسانعم كب وس شنا هدننزو وم ( وبلال و هلی وکس كتابو یصقف كناخ ( یب9 0 یواولا |
 كنءزمه 6 ءابخالا ) ثنکس اذا تضفلاو هل او ترا تبخلاق و تشفط و تنکس اذا اوبخ و اوبخ وک راثلا

 ندنن وله ودهدننز وءاسک ( ءابطخا ېچ یابلا## اهتافطا اذا راثلا تأبخا لوقت ردهنسانعم كم رد وس یشتآ هل رسک ۱

 . هاکرخ ردص وصخ هنس هفئاط نیشن ه.داب هکروند هرداچ و هوا نالوا ندلیق دوخاب ندا نال وا ندنکوب نویقای
 ۱ ةش الا نموه وءابطنا لها نموه لا رونل وا ریبعتی واع رد هسرول وا ندهک و قحال او وا هراق هدیکر رد هنسانعم

 | روئلوا قالطا هبکآووکبوط هن رب لکشلاریدتسم و روند هنفالغ كن هناد هد هلبفسو رعش وا فوص وا ر ونم نوکپ

 (۱۰۱ ) ٭* ثل *

 به عا ءال لصف ]حس



 4 ۸۰ ۰ ا

 | ماسالا) بسدناف اا اهلاح تثسح وا وا مهتیشام تدیح اذا میلا حا لاق ادام ق وا لخاد

 | لا "ناو یلاعت هلوق هنمو لبق ابح هکر نعد هاقبتسا یا ایک “ا لاقت زدنا قموق یربد بوغا لتق ی دار

 اب هنم یحسا و نیئاب هنم یبهسا لاق رد هنسانعم قع وا ندنکر و قبتسی ال یا د الثم برضبنآ ی ی سال

 | نسرج فرحو هلا رج فرح سپ ردنتغل كم هیناثو كزاج لها لوا تغل ءایح یبح ینعم هاجس و ةدحا و
 قالطا هضرا دابآ و نشول وص ولتوا نالوا هرزوا اخرو بصخ ردیث وم كنسهلک ج ( هيا ) ردا هدعت جد

 یسیعبط توم هکر د جونم * راز درام هدیسراف روند هنالب هیح و تانا ةضغ هبصخ یا ةيح ضرا لاق رونلوا

 نوچا سانلار د ج هدنرک ذم كنو و یدنل وا رک ذ هکهت ردندنس هدام یوح دوخاب یدنل وا قالطا هلغمال وا

 دلبلا وا ضرالا وایدا ول ةیحنالفهد ر كجه دردتفآ و یهاد و ثیبخ نالفو هلناصف رولک تاویح و تایحیعج

 | نادق رفهدنبنجیلاعث بطق هبح ورونل وا قالطا هنالسرا یداولاةیح و ردن وجما عی ونت یس هلک وا هکراربد طامل اوا |

 | ردي روص نالی هلع هکر ديما كتروص لسیخم ندهدندع بکا وکی نعپ كبکو که چین ہدننایم شعن تان هلبا
 | نالوا ولناح ىر د ى نا سنج هلناصف ( ناوي الز دقج هل وا ى راكد شا قالطا ءاوهلا ةيحوب و
 رد ردصم هکیدا ناسح یلصا ردترابعندهدا رالاب لر و ساسح و یان ےسج ردلماش هنعاونا عیج هکر دیسنج

 | ةظفحت ندنلادبا هفلا كنا هدعاقلا بسح یظفلت ناویح هلیناکسا كناب هکر د حراش * یدنلوا بلق هوا و هیانءاب

 هصالخ ردنوجما راعشا یهسنت هن رلتکرح كن رام یراظفل "هکرح كن . زدلک نالوجو ناویح وبشا ردینبم
 هدنن زوقاهابم 6 ةاباضما )ل یدل واز تلاغ هد زاوک ام زن ذج هدعب بول وا ردصم دوخاب ےس الصالا ىظفل نا ويح

 | یدنل وا رکذ هکروند هیربد هلیصف كناح ( یا ) هاذغاذا ۍصلا ایاح لاقت ا كمر و ادغ ها
 | هلیصف كناح 4 جونز رولک ءایحا یعج ردتعاج نال والیلف ندهلبق هکر ونل وا قالطا هنطبرب ندع نوطب وا

 | نوافتتناتمم لطاب "یی هکهثن ردلمعتس هنسانعمتباثو قحیچ و ردنطب یکیا ندع هل رسک كناح ( "جون إل و

 | دن والان م هی وطا فرعبال والطابل نم "قلا یا + وللا نم ولا لاق ک + یللانم یخ ا فرعبال وه * لثملا هنمو

  ردیعا هلبقرب "جو یدنلوا رکذ کت رایدد زد وا و نو لتي بلا لق نم ءاسمالانم فرصا م یا
 | ردهنسانعم اخرو هافروبصخ هلن یصق كفلا و یصاكناح (ایطا ) هلناکرحروند یبحو روندیویح هدنتپسن |
 | نوتاخرب و ردتغلهدهبام هدنوب رطلا یا احلا ضدالا عق و لاق سیم ور اما لاخ

 ! بات اذا عبارلا بابلانم ءایح هنم بح لاق ردهنسانعم عوجر و ه وت هلم كفلا و یصف كناح ( ءابطا) ِ

 ۱ ۱ ید یر یر روح میم متا اذا هنم ىح له SRE یقعات وا

 | قجهنلوا مذ و بییعت و مول ءایحو یثحو یسن لاق اک لجرلا یح لاق ضد اب ندنایح یسهدام ءایصساو

 یتعب یلوق یشحو یسن لااکو ردنرابع ندراسکنا وریغت ا راب هناسنا تایح هل بس زارتحا نیصاضا

 ىح ەلغمل وا كم دهسب شآ یسهبفوج ءازحا ییعد ًاشح راربد لجراا یشح و هسیغآ یر ایف روید لجراا ف

 فیرشدیسو رونل واریبعت هما قغات وا ندناهکر دکع د یدل وا ریغتمیتایح عض ویشان ندهروب نم تلاح ید یس هک
 | سانلادنع رول وایرطفیتعب ردشلنا عادبا وقلخهدسوفن یئآ ادخ ترمضح هکیناسفنرول وا عون یکیا ءایح هکیدید
 | ندنسنا عانتما ندیصاعم یلاعت هّللانم افوخ كنهسک نالوا نمؤم هکرولوا یناماو یک ءایح ندنروع فشک
 ۱ | روند هنجرفل راروناح ىر و كناویح ولقنرطلاتج و كمة هود نعل یبحاص فلظ و فخ ءایح و ×یهتلا ردنابع

 | قمان وا دوب (مایضتسالا) هل رکو ی كناح رو لکی ور واک بح او هانحا چب رونل وار صقل ا االق هدنوب ود
 | یحنان وا عیب هدنز و نع (یځا ردغلبا ندئالثو و یتعع ااو دنم یصجاو هندی ها لاق ر رددنسانعم

 ۱ مالس همدآ ر اک ید تمام مالس هدننز و هت (دیحلا» ءایح وذیا ی منشا لاق روند همدآ یا ءایح و هدرا

 | اعد ود هللا لايح همدآرب , هی لصالا یف هکیددهد ر اصب فل وم» امالسهلسیا ةي مانع لاقت نا رام نکته کیلع |

 ۱ ندتهج و یدنل وا لانمعتسا هداعدیسهل وقممالسنال وا هب هدام هدعب ردکعدلابحا و هلال رع کرده ماتعم كما ۱

 ار لوا لامعتسا هنن رلانعمكلتااعد هللا كلمو هل اءاق همدآ رب تال ڈک رلانعم كلمو ءاقب هيو ر ون دایاحنو تای هدنعج

 | هی و كکلموا كاا ىا ةيح هللا لاّیح لا و ردهدنعقوم سا هداروب سپ كالا وا ءاقبلا یا هل ةا نخ

 | هکر بد جم + هنم اند اذا نیس اابحلاق رول وا یکر رب و مالساک | هک اب وکر دلهعتسم هنسانعم عشقی كب هب هنر |

 یدنل وا ارجا هنس هدام هیمر هک و بونل وا بلق هوا و یربكناب نوجما تأاي عاقجا روند یوح هدنتیسن كن هی

 مت اولا ازین لوفللع رونل وا ریبعت تعلط هکر ون د هنع وچ زو هدننز و ایچ بد قم

 ( لا )

1 

۰ 



 سوگ ۷۹۵ =

 هجا ود زا لسانت نال وا د وصقم هک لوا مولعم و رایدد ردندنس هدام ۍ راضعب و ردینیم هنغیدل واقولخم رد رسا |

 ذخا ندمدآ اوحرکا ردقترآ ندنالوا 4 ینجا یتبح و ليم هنسازجا یدنک كسکره رد راد هتبح جا ودزا و
 ندنکیک وکیا یرک او ىدا رول وا عطقنم لسانت قرع بویغ و جاودزا و ليم هان ندلاحر یدیسغ وا

 ردندنناک رازآو رجز صوصخ دنع ی هلیعط كناح ( وح ) ردرهاظ یرارثا كنغیدنل وا قلخ ندلوص و

 ۱ وح لاقو رجز اذا ةاحوح یزعلاب یوح لاش ردهنسانعم قمرقیحود وح هرایچ هلیعت كناح ( ةاحاولا)
 روند همذآ ج هرمشط بول وا مزالم هنس ا اعادو روند هناسنال وا قشیاب هر هدنن ز و هنامر (2ءا وحا)

 ؛ لاس هنمو روند ه هنسن هراکشا و رهاظ هل دن دشت لواوو یصفكناح ولا هند ی مزالیا ةءا وح لحر لاق

 كنایو یصق كناح ( یا ) رک یساک یلانم ىلا فرعیال لاق اك وحلا نم نیبلا یا لا نم ولا فرمیال نالف
 ۱ ةباوح و ایح ی وڪ هاوح لاق ردهنسانعم كلبا زارحا و عج ی هنسارپ هدنزو هباه* ( ةیاوخا# و هلی دن دشت

 هزرحا و هعج اذا هيلع یوتحا و ها وتحا لاش رد هثسانعم ها وح هدننز و لاعتفا (ءاوتحالا) هزرحا و دعج اذا

 ةيلا تّوح لاق یکن الب ردهنسهانعم كغلكر روچ و قلرویف بولیروشود دیس رب مو وک (یوهلا)
 ۳ روند هت لس هلع كناح (ةيلا ) ضبقنا 2 ىنا یو لاق رد هن سانعم قعثرو بولیزو و تزلت اذا ۱

 | تایح ضبعلادنع و ردندنسان كك زوج و قلرونفنانل وارکذ هدندنع راضعب رار د رام هدیسراف

 ۱ روند همدا نالوا كلام قاق الا دعب هب هن تسل رب هدنز و "غ ( یوا إل یدال وا قالطا ی اب ندننایح لوط |

 | یانعم هکر وندهنسشلکر روچ بولي زویق یکی روب نال شل منم دن نی دیو اومد رص نم 3

 تم اسکات وفافل و هرا ود ر ون د هغسرخب نالواقشالوط و مروبق هدنطب و ردعا دوخاب یرثب#] ۱

 هال وشو ءاعمالانم یّوحنام وه و ةيتوح عج ر وزا اياوحتمصثلاقب رواکایاوحیعجب ردیلباقم اض ءاسو م
 شوق كجو کر و رارتروا هروچ بچ هنر وا كنءود ءرکصتدقدزدا وط ییجشابودا یکه قلح هکر وند هسالپو |

 یهنساو هدننزو هدأت a) , وحال ر وند هغس رغب نانل وارک ذ یکه وحهدرلنو (ءاب واځا )لو ( ذی واځا رددآ ۱

 توص روند هنس مدت زود او وا لو می راج 6 2اوط ۱ داف انا موش لاق ردهنسانعم كمزو | ۱
 ردیع"الجررب هدننز و هرم (هوبح) ردر وک ذم هدنسهدامهننل فورح ردفرح رب ندان شر (ءاغا هتسانعم |

 براقتم هن رب یر هدرنیشن هیداپ هدننز و لم( یوه زدت رز ناک الی و رد ولقم ندنس هدام یوحا

 e "یوح)») ةبادتلا توببلا ةعاج یهو یوحا وءاوطایف اودءهلاه رونل وا واریبعت 3 هب وا هکر وند هر وابوط

 كناح ( "یحار) ٭ یئایلا  یدلیا تیاور ندفیعض ثدح مان هی ردندح یوحن ورعن حوت ردندیماسا هدننز و |

 هکهلیصف كنا عب هلی وکس لواو (ةویحا) و هلیصف كناح (هاب الو هلناصف (نا وب ا) وهل د دشت كن و یک |

 جد هدماما فحص ر اردنا مسر هلبا وا و هدنس هل وعم ةابح و ةاكز و ةالص نگ لها ردلکد لعف مال ردیلدب فلاواو|

 هب لاق ردیلباقم توم هکروند هکلی رد هدیعوج رانو ردموس رم هلفلا هدلح ج وا نامه ردموسم هلا وا و |

 لادباه وا و هیات ءاب یدبا نامیح یلصا كنس هلکناویح هکر د حراش» تولا ضیقنیا ةوبحوتابحو ناویحو "|

 ةغلابم ناوبح و ررنصتم یار طضا و تکرحنال وا ندنابح مزا ول یساننالعف ار ز ردغلبا ندنایحو و یدنل وا |

 رنو و یتبم هنسیساخ یخ وا تلف هفلا راردا ناکسا یاب هدنو نکل ردکعدولناح هکرونل وا لاصتسا هدنابح وذ

 لا و عبا لا بابلانم ءایح یی یبح لاقب یکه افو ردءایح یردصم لصارارونل وا لامعتسا ید قرولوا ردصم | ۱

 فاصتا هللا همیطهدنوب ونلوا قالطا هقزر لالح وبیط ةايح و یا یی لا و ماغدالاب یحم |
 كناب او یصفكناح لب ردتنجدا مند هدیط ةایح ضعبل | دنع والالح اقز ر یا ةبيط ةايح هللا هقف و لاقت ردم زا

 كنعمق ناوسف و تبلا" دضیا "جوهلاه رولک ءابحا یعج هنسانعم هدنزر وند هب یادت و ندنایح لید دشت |

 نابنسا اذا ایح قیرطلا ی لاق و نیبیا "ج قی رطلا رونل وا قالطا هلو كلشيا وقچ و رونل وا قالطا هنجرف |

 نالف ییعی يع سیل یاابنمیاحن سیل ةبرض برض لا هنمو ردیا تلالد هئدح هکر دکعدیجلوب تایح (ییاا)
 شضرامكت اف اذک لک اتال راب عود و ردلکد ر وصتم یس اق یر د ب ول و تایحند ه رض لوا هکیدنلوا برضه ن وکر |

 (ءابحالا) ردکعد نسرولوا ن نانا کوا لکا ین هتسنلوا یتعب ردیلابقتسا هنسانعم ضرع هکر دیبکی راوق |

 رد هنسانعم قل وولنچولرب اچ | رطموهزات یرب ر و اّیح هلعج یا هایح |لاقرد هنسانعم قلق یردو كقلرب د هل رک كن هزمش |

 ىح اذا ةقانلا تیحا لا ردهنسانعم قلوا هدنابح یدلو كنقانو ةيح اهاندج و یا شرالا انیبحا لاق
 ااا ا قلوا هرزوا ماظنو نسح یرلاحدوخابقلوا هدنزیرلیشاومكموق و اهدلو |

 لطم

 لطم



 سگ ۷۵۸ زی

 | دانم قمروپ و هفطعاذااونح مون هانح لا ردات كلعا ثاق یکیا بوک یهتسفربهلبوکس كنون و
 | هدننزو هدأت (ةبنهلا إل اهعنص اذا ةا انح لاق ردلصتسم هنسانعم كمزود یایو اهاول اذا هدنانح لاق

 1 هدننز ولعفت ( یی )و هدننز و لاعفنا اتصالا هفطع اذا لا > لاق ردهنسانعكکابوکو یکیایس دوب

  ردیتحیعج رونل وا قالطا هاب هدننز وهنغ (ةشلا) فطعنایا یک و ییحناف هان ناب اس كاكا تاقىتا |

SGD asةَأرلا تنح لاق ردهنسانعم كا قلناب رهمو تقفش 4  

 (ةنا ۱ ) تنح ینعم ةأرملا تنح | لاق رد هنسانعم نح د و هل رسک ك نه زم انحالا تفطعاذاا ون حاهدلویلع

 [ «ةینحا» ردهنسانعم ناکدو توناحو رونید هن ویق نالوا رکو نوی ةلعالبو روند هنویق شمیف كب هککرا
 | | یدآ لاین و هم هبمالوطوجاغ وب امرداد زوتامشم ةانعلا )و هلبعض کنون (ةونصما) و هدننز هد

 | نیل اناقسلاقب روشدهنکل وکدوس شل زود ندنسپ ردهود و روند هرب یرک وب یرکآ و هجرعنمیا ها و تین وا ۱
 ۱ هند یوگا دکلمه رول یتسیرد رادقمرب كنء ود هکر دو قیرطكنو لبالاد ولج نم ذضت تلا ةبلعلاب یاس

 | یرک |هدند هلیکقو هل رسک كناح (ونط ار ولوا هبلعهدن زرط قانچ بوب روق راراصا هل رب ه روس وطموق

 .  یرکا روند هثيشنالوا یرکوب یرک | یخ د ند هنسن راسو یکیرلکیک وکیاو هکچو یکیکشاق روندءوضع نالوا
 1 | كاح رولکنحو هنینمنکر ولک نحو هانحا یعجج یکی غاطلقرک | رونبدهجافا یر رهو یک ق لموقو ۳

 1 ۱ راوتسا هکیبشهن رارز وا ردجاغآ یرک | یکیا یمهدامهکر ون د هتل [نانلوارببعتءهرکست هلیس هين هشت (ناونلا) هلرعض

 [ روت دهرهن :مننال وا یرکو ب یرک ۱ رذیعجتانظفلونح هلکه كنم هزمش (مانحالا ) راردنا لقنیادغبمج هلکنا بودا
 ۱ كن راکیک و کیا (یناوطا) اهماشتمیا ر ومالا ءانحا ملص؛وهلاش ردت رابعندر ومازراپچو كش هرج رومالاءانحاو

 ۱ | هکلب رک |تاقیکیا ردعماهدننز وهاج (فیانطارولوا هناد مشکدا ندف رط ره هکروند هن رانلوا لوطا ندنسهلج

 | (توناطا) ءابدح یا ءاونح ةقانلاقب روند ه هقان یرکوب هدننز وءارج (عاونطا ) ءانحایا ةيانح ه لا روند

 | ه هلاح ل وا روندءهرایج هناض*ییعی هنوراجخ دوخایهرج هلایدیدشت (ةيلاخا )روند هن 65 (داناط )و( دنا )و
 ِ ê ةونطا ) یدیشللا مسر هدنسهدام تنح كر هد رداروب یرک ذ عضوم یران وب فل وم + ردتبسن 4 هیناح ینا

 : | ( نایت الر ددا سرف ذرب و روند هنکلسفو ردیّر نو رذآ لوق یلع ر ولوا تبا هد ناز رسا دا ات مدام

 ]] (تیانلا) وچ یثابلا 4۴ رد دآ عضومر هدننز و طب الع ونص ( رفا رق ونح)) رونلواقالطا هب یداویکیا هدننزو ن ًابنغ
  ردهنسانعم كلنا تاق یکیابوک | یهنسنرب واهاولاذا ةيانحامنص هد نح لاق ردهنسانعم قمرو هدننزو همانک

 ] فضا رشق اذا دوعلا یتح لا رد هنسانعم قم وص یتغوبق كجاغاو امهفطع ادا رهظلا و دوعلا ىح لا

 ] هل < كناح ( ن17 هفطع اذا دوملا نج لاقل ردهنسانعم كلعا تاق یکیا بوک ا یخدوب هدننزو هدأت
 ۱ | یتاج (یناحردیسا یردب عاش مان راجو ردعضومرپ هدننرق هکم هدننزو"یمس ( ح)) ردعضومرپ ءدو وام

 دوا سابق ریغو ردن اناا "یناطا نجرلا دبع نب ريصلا دبع ندمالعا ردهدلب رب هدنتلایا زکف راد هدننزو

 ۱ | لئام هترضخ ندناولا هلی د دشت واو و یعضكناح (ة وا # یو اولا هدننز و نح رونید ځد + وج هان

 | ةوح هب لاق رونل وا ریبعت یروط هدنممق تآ رد زمرق قتمارق هکر دترج نال وا لئام هدا وس لوق ىلع داوس نالوا
 1 7 دعق لاقب رونل وا قالطا هناجر كتءهرد یداولا ةوح و داوسلایلا ةرج وا ةرضانا ىلا داوس یا

  تابلانم یوح*یشلایوحلاس ردهنسانعم قمل وا هدننول هروک ذمه وح هنسنرب هدننز وافص (یولا) امناح یا

  یواوحا لا ردهتسانعم قلوا هدنکنر هّوح ځدوب هدننزو راریجا (ءاویوحالا) ةّوح هناکاذا عبارلا

 [ ةغيص ءوح 4 ناک اذا و 71711۳۳۱ یووص یووخا لاو ااو رجا یووض یووخا لاقنو اویوحا|

 ۱ | دەتال غم قلو الشي هللا و هرس رب هل اهدشت ءا ووحاو ءاو وحاو ردندناب راریجا هثلاثو ردندناب رارچا هبا

 1 | لئام هلشد ییعب قل وا هرزوا موق رم نول د او | (یوع لا ترتضخا اذا تّووح او ضرالا ٹو اوا لاق ۱

 | لشب نوق كي و دوسا یا یوحا "ی د لا روند هلت با ماین و رد تمام یا وا نفزغرق قتمارق دوخان هایم |

 هارارض ر هترضخ هل داوسلا لا براض یا یوحا تابن لاقت هلوا لئام ههایس ندنندش هکروند هنابن

 | لا ءارج یا ءاوح ةفش لاق رولوا فصو هغادود یزمرف قتمارف هدننزو داذش (ءاولا) ردیعما یسرف

 | ردیسهمنحم ما كنيناسنا دارفا *هلج هکردیعما مالسلا ام2لع مدآ ج وز ءاوح و ردیدآ رقاق ويزول |

 ۱ ندهمدآ یظفل مدار ول وا شل وا ذوخ ام نده وح نول نانلوارک ذ ءاوح ور ول وا طلغ ی وح هلا سصق سپ هکر د جرم
 | علضدارم هکندنناجر كمدآ ترضح راید دذ وخأم نده وح نالوا هنسانعم بناج راضعب و یکی راک دذوخأم

 او <



jه ۷۹۷ - 

 كمردتا ریهرپ ندرلهنسن رضم 4 هتسخ و هعنم اذا ةوج و ةياج و ةيج و ايج یملا ىج لاق ردهنشانعم قلق
 | هب هنسن شه روق هدننز و یط ر (یلا)) ردیدعتمهلوهفم یکیا هدن و هبا هعنماذا هرتضیامضی رلا یچ لا رد هنسانعم
 کلا ربهرپ ند را هنس رنضم هتسخ هدننز و لاعتفا (ءاقمح الا 7 یم یا: یج ءالک لاق رول واربعآ یروق روند |

 | عنتما اذا ثالذ نم یمح لاقب ردهنسانعم قمنروق هدننزو لعفت (یمهلا) یقحاف ضیرلا یج لاش ردهتسانعم | ۱
 .اقلطم و همضیام عون«یایج ضیرملاقب رونید هب هتسخ شلردتا ریهرب ندراهنسنرضم هدننز و نغ (یمما)ا
 | لجر لاق رون ددمدآسفتلا "یا نایل وا لقح یتسهدراب عاض وا و قو كن هسکرب ,الصا و رون ده هنس شع راق |

 | هثیش نانلوا تیاج ندهنسنرب هل رسک كناح (ةي الو هدننز و ءاسکو هدننز ویلا (ىجتا] ےضلا لقح ال یایج

 | یاةیماح لج ر لاق ردن وچ ا هغلابم ءاه رون د همدآ نال وا رد !تیاج یتساقف ر و باصا (ذیماطا) یکی روق روند
 | رخآیا مرقاة ا وه بر علا لوقت و نوچ رلکدلیا ه اج.ینراسفت رول وا فص و هتعاج سا هب اعصا

 ربا لع رد رخآ راندا هاچ ندنعش ود ندا الیتسا ندنسهسک | لرکسع نالوا مزهنم ع ضعف مه نم

 ییسبدنک یتهج كن دصقم یرغوط هکاب وک یهج و یلع یا یتیماح یلع تیضم لاق و ردهدنر دقت موقلا هیماح
 | كنب وق و هل راشعا ترارح رونل وا قالطا هنغایا جاس هیماح و ردینبم هن روصت كلا هاج ندهددسربغ تاهج

 غاصب رقنرط رطاق وتآیهاوح و رولکی اوج یه ردذوخ ام ند هباج ر ونل و قاللا هراشاطكج وا نیک
 5 ىلع كلا یروق بوبر وق ند راس یناکمرب هلرمسک كنهزمه (ءاجالا) رول وا قالطا هن رانا لوا

 كلبا نيغرق یهنسر و یج هدح و وا برش ال ىج هلعح ادا ناکلا یچا لاق رد هت انعم قلو قرەلوا

 اذا رامسملا یچجآ لاش ردهنسانعم قمرداربق هدشت 1 ی هنسنرب و ةيماح اهلعح 9 رانلا هللا ىجا لاق ردهنسانعم

 كما فاکتتسا و 9# ندهنسنر یشات ندس ومان و تربغ هدننزو هلرنم (ةیم او و هدننز و هنغ ( ةي ا) رزم

  هلننوکس تیم و یصق كناح (یما)دنم فنا اذا عبارلا بابلانم ةي و ةيج "یشلا نم ىج لا ردهنسانعم

 | اوج و ایجو ايج سعلا تیج لاقب رد هنسانعم قل وا نیغاریق كن هدننزو وع (وج او هدننزو یتع (یما) و
 ۱ نما! زا راهملا ین لا رد هنسانعم قم رق هدشت | هنسنرب هدنزو وع” وج و یج واه رح دتشا اذا

 هوغا هدننزو هب : (ذا) قرع و نح” اذا سرفلا یج لاش ردهنسانعم كارت ندنرارح هدنزو اضر (یا) | ۱

 ناه یورو مترمننن مق ومو هر هنکیآ تھر ەر ناب یو لو ون دنسانعم ےس روند |

 ثدحیدیزلا فس و ن دج هج واو هندشیادربلا ةجانذخالوقت روند هغ وغ وص كو هلیعف ك رااح رولکی جو | ۱

 | ردىنلاح یتش ەكروند هنناج هو هنل وا كبضغو مشخ هدننزوایر "ایم ا ردیبقل كلف ر ,(برقلاةج) ردروهشم

 هشاب مات د وخاب یراکسا دوخاب هنتدشو تروس *لرجخ س کلا ایجو هل واو هدشیف یاهبضغ ایج ین همکتال لوقت |
 اشو ارو یاش "کلا اج هتعرف لا ردٌتیفیک یعیدردلا یتسیدنک هکر وند هتلاح يکيدليا البتسا هخامدو |

 شینجو هنلئا وا كنغاج قلناوج بابشلا اجو رولوا قالطا هنندش كن هنسنره و سراب اهذخا وا اهراکما وا |
 هل وا یا تایشلا ایج یف "وهلاش ردت رابع ندنتشک دخلو تدش یک ز ادنارس تسم ما هکروند هنماکنهیطاشتو |

 توکر هک دلو نطب نوا ندنیلص لوق ىلع رلکماکچ قوچ ه هقان هکروند هروغوب لوش (یماخا) هطاشنو |

 لاق ردنا هاج یترهظ کای وکه لتهج وب هیلوا عونم الصا ندیعا رمو هایم یغنیدراو و بول وا هدازآ زآ ندلامعتسا و |

 عفتن الف دزبف هرهظ ىج ماح مث نطبا ةرشع هبلص نم تحنوا دودعلا بارضلا تریضدق ناک اذا ماح لا ۱

 یس هرو و یتسهزوح یدنک هکروند همدآ لوش هدننز و ارث (اّبما یماح)) یعےمال و ءام نم عنعالو "یشب هنم |
 هدننزو باشیشعا (ءاهجالا) هیلوام و هئزوح یمک یا ایا یماح وه لا هلوا ردا هاج یسناح و راوجو |

 ةاهابم (تاماحلا)ل باح لاو لیللاک "دوسا اذا "یشلا یعوجا لاقت ردهنسانعم قمرارق یک باصهو لیل هنسنرب | 0
 تیماح لوقت ردهنسانعم كلا هاج و ظفح ندنایذوم بودا لابن بسر مو و و ها کدام و هدننز و
 لوقت ردهنسانعم قلق ماقا و تالابم هنمارک او مزاول هلعهجت نوجا نام و هنع تعنم ادا ءاچ و ةاماح هنع |

 هدلبر هدنراید ماش هدننز و ةاصح (قاج) ردندآ كعاطر هلتاحصف (نایج) هل تلفتحا اذا قبض ىلع تیماح|

 دوو e :لواقالطا هن لس را هژیس هی ل وعفم ےس ۱(یا )و( یاد ا) ردب رق 4 رهش صج هکردیدآ

 هنغ (هیج وا ) هوب ذتحا و هوقو یا سانلا هاماح لاقت ۳ قفقاص هدنن زو لعافت (یعاصلا) ردهتسانعم |

 هدننز و لحدرح هلب وکس كنونو یرسنک كناح (وق طلال ۴ یوا ولاډ# ردندحم هکرد ظفاطا دجا ن دم هدننز و

 ۱ ی كناح (ونطا) 44 یواولا#ریصق یا ةوقنحووق زنحلج ر لاق رون درودو هدننز وهلحدرج (ةوق زنا |



 e VA زوس

 | ردلمتسم هنسانعم كئوس زوس ولتط هلرمك كنءهزمش (ءالحالا) ةوالا ةا ىا ةيلخو ةولح ةقال لاقت

 رام لاقب ردلمعتسهنسانعم كلشيا شيا شوخ ولتطو ولحالو رع ملکتام یا یلصامو رمام نالف لاق هنمو
 | هکلباقن ندنآ ردیساض هم نّوات کی نلاح قمل وا ولتط هزر ویجآ ه رک ر رک او اولحالو ارم لعفالیا یلعامو

 | ردهنمانعم ىل نيش دوخاب قلو نیریش یهنسنرپ ءالحا و هلیس هفیص النسر د ولحام و رام نسردا ردصق
 | هدننزو ءا رص (یاولحا )و هلا هزمش (ءالخ ا )و هدن رنز و هماغو هاه” (قوالخ | ) اولح هلعجو اه دجو ادا هتیلح الا

 | ول )هدننز ویراعصر ولکی والحیعجرون د هنس هنر وا كنامق هلع كناح ( آو الخ ا )و هلیصف كنا( ءا واللا )و

 ۱ هکر وند هض را لوش هدننز و هاضس (ة واللا ردقج هل وا هفتدارع هکر ون د هنغا رط كچ وک ك راه الج هل رسکكناح

 | یعجرددآكتوا ولننکیتر وردیعمارصثهدرخ عون ر هدننز ویراصق(یوالط )هلو تبان تاو رسو له روکذهدنآ
 هفطالمو هب اطم هلا هسکربهدننز و ةاهابم (قالاحما) هلرهفلواو ویعض كناحر ولکت ای والحو یکی درفمهر ولکی والح

 ننارعنناولحو ردیعسا هب رقیکیا وردى دآ هدلب یکیاهدننز ونامع ( نا ولح )هت اطاذا هتیلاح لاقت ردهنسانعم كلا

 یر كناولحار ز ردقا ع ناولح *یتابو و رایدلکهدوجو مارک ۀباعص هک ندنت زذ هکردهسکر هعاضقن فال ا
 ردیعاوبق ر هد زاجهدننز و هف رغ( هولح )رد دآ كغاطرب هدن رق هن دم هل رسک كناح (ة الخ ا ر د هدقارع یر و هدماش

 | الخ ا ) هلوا ندنناش كمجا هبا وصاب قلا هلا وص لامعتسالا یدل هکر ونده وراد و ءا ودل وش هدننز وافق (الخا)
 | زب زعلادبع هعالا سعُمو ردندهیماما هشاط یاسر ردفیص ون هلادبعن یلعءالحا نیس وا هدننزو دادش

 ۱ هلا هزمڅ یلدنو و رد 4 هوالحیبس ردهدننز والس یتاولحو ردهیفنحهودق و قرمشمماما هکیناولخا دجان
 ۱ حرش باهش هکر د ریقح میرم * ردن د هیعفاش ءاهتف یاولطا دجانت هل ادبع یاعلاواو ردزاح ید یاوللا

 ۱ءاولح یناواح سو ردمزالكعد یوالح هلاحمال هسنل واتبسن 4« والحرک | هکیدید بودا هل یو هدهرد

 | نوتلا لرکر ونل واریبعت نوکز ود هکر ون دهن ز و بی ز هليل وکس كم الویصتف كناح ( یل ا ا یابلا چ ردب وسنم هنظفل
 | هلیعص كناحرولکیلح یعجنوسل وارهوج یسهلوقمتوقاب وسالا رک و نوسل وا شاز ود ندناندعیکش کو
 ۱ كلام هوکز ود نوناخ رول وا ردصبیلحو یکه رمت ورم ردذیلح یدرفم ردعج یمهلک ی ح هکید.د راضعب یک, د

 تدافتسااذاعبارلا بابل نمایلحة ارلا تیلح لا ردهنسانعمقل وا ولنوکز ود د وخان كم رب وكمت ز وددوخا قمل وا

 | ( فیل ار دلکد ندنوالحردندنسهدامیلحوبشا یعب یخ | نم لیق ینیع ف یلح مهلوقو ی ح تاذ تراصوا هتسبلواایلح
 | یلحو هلرصق كفلا و یرسک ك ناح ر واک ی لحیعج هنسانعم یلحروند ه هارو هنوکز ود یدو هل رسک ك ناح

 | نالوا هدنماين و هدنغاچلاپ عمق هکردندنو رد هلرعض كرلاح هکفیسلا ةالحو فیسلا یلحو هلی كناح رولک
 | لوقت وهم یاةیلحا ع رک وهلاقب ردلهعتسم هن رلانعم تفص وت روصو تقلخ هیلح وردترابع ندرلتن ز و بيز

 ةيلاح ولا ةأرما لاق روند هنوتاخ واشیارا و بيز (ةیلاح لو( یلاحا) هتفص و هتروص یا هتیلح نم هتف رص
 | یا دوخاب كمدا نوکز ود هنوتاخ لوق یلع ردهنسانعم قعانوط ینوتاخ هدننزو ه دات (دیلصلا ) ةنزز تاذ یا

 | (هیلح) اهتعنو اهفص و وااهل هذخا وا ایلحاهسبلا اذا ةأرملا ی خلاق رد هنسانعم قلقان و فص وهلا هلیج فاص وا

 | یراک دید یصن هدنز وینغ(یلخا) ردیدآ حض ومر هلباهروسکم هزم (مایلحا ) ردیعما عضومجوا هدننز و هرم

 ی واول ۶# رد دآ باعا ماعطرب وردیدآ تابنرب هدنز وایج(ایلطا )رد هیلحیدرفهرون د هنشمراغا كنسي ر وق توا
 | هصخ نال وا ندنفرط جوز اقلطمو رونلواریبعت انآنباق هکروشد هننرد كنجوز كنوتاخ هدننزو ولد (وما)
 ۱ یک افقاج ویک و اوج ردرا وی د تغل تردهدنو و روندةاج هدننوم یکیردار ویرد كج وزرون دهب رق و

 ةاجیتالا و هبق نمناکنم واهج وز وبا یا اه وج و اهج و اهاج واه وج وتار اوج لاق هل هزمه ج ویکب اجو
 | هن ردا رب كنسهج وزد وخاب ردیس انا نیاقهکرد رد كنس هج وز كنیشکل ج رلاوج و یکه ر وکو اا نءاق ینا هداروب

 | نالوا ندنفرط هجوزءاجا هکید دراضعب واهع وا اهوخا وا هنأ اون ایالج را وج- لاقت روند هنس هج وغ دوخ اب
 | حراش * یدلیا رکذ جد هدنسهدام هزه فلؤم ردص وصخ هنالوا ندنفرط ح وز ناتخا هکهتا ردصتخحم هب رق

 | تیمرکو رح وجو هل روصتیرهبلق تقفش ردذ وخ أم ندنسانعترارح د وخایند هاج یس هدام وج وبشا هکر د
 | ریبعتیآ ردلاب هکروند هنتاقلاب نالوا هدردلاب هدننز و ةاصح (ةامخ ) اهرحیا سعشلا وج دتشا لاش رد هنسانعم

 | يح اومدن ز وه تک باج ا )و هلن وکس كيو یصق كناح( ىجا )+ یئایلا# هلناصق ر ولکت ا وج- یجب روناوا
 | اچ هیمح *یشلایج لاقب رونلواریبعت قم روق هکر د هنسانعم كا ظفح هلبا منم یتابذ وم ندهنسنرب هدننزو هلنم



 و ۷۹۵ زوج تا

 رول وا ضرام نمف مود هکردیدآ تلعر و محلا لکا نم نطبلای عجولایا ةوقلا هباصا لاقب روند
 خدو هل رسک كناح (اقحا) رون غ وط بولیسک ی ساشحا هک ابوک بول وا ادیب یجناسهدنفوج كود وادی

 دوخایهرا زایکو قح ورد دا عض ومر و رول واضراعیسیدنرولرو ٩ دارا نا و

 ثیدل اتوکحلوفت رد هنسانعم كما تیاور و لقنیربخ ویز وسر دن ز وه انک( هياكل 4۶ یوا ولار ون د هلب
 هباتک (فیاکحا) ۴# ینابلا ۶# رد واو هکر ده واکحیبصا ردذوخأم ندنسانعم تهماشمو و هتلقناذا ةياکحءوکحا

 كرك ههنا و هتلقناذا ةياکح هکخا ثیدحا کی لوقت ردهنسانعم یواو نانلوا رکذ ردنا هدننزو

 تیکت لوقت رد هند انعم كا :دیلقت الوق .دوخاب ناف هانسکر و داش انا الف تل وق رد ٩
 هنع تیکح لوقت ردهنسانعم كلا لقت مالک رب ندهسکرب و ءاوس هلوف لثم تافوا هلعف لثم تلعف اذا االف

 ةدقعلا تیکح لوقت ردهنسانعم كتا مکحم بوک یکودو ردراو قرف كل وا یانعم هلکنو هتلقن اذا مالکلا

 كلا دیلقت ه هسکر و هتاش اذا هنیک اح لوقت ردهنسانعم كمهزکب یخدوب هدننز و ةاهابم (اک اها اتددش اذا
 بوکچ یکود دو هل رک كنهزمه (ءاکحالا) ءاوس هلوف وا هلعف لثم تلعف اذا هتیکاح لوقت ردهنسانعم

 (یکطا)رب اذا یملع یکحا لا ردهنسانعم قلوا بلاغ و اهتددشاذا ةدقعلا تیکحا لوقت رد هنسانعم كم ۹

 EE "یک هلغل وا ندن صااصخ ناوسأ دم امن یا یکح ةا ما لاق روند هئروع یحوف هدننزو غ

 مکا یا یا یکتحا لوقت رد هنسانعم قلوا راونساو نیتم بوشلیوق هنسنرب هدننز و لاعتفا (ءاکتحالا)

 لاق روندن ریشهدیس راف ردیلباقم یبآهکرون د هب هنسف ولتط هل وکس كمالویعط كناح (ولخا) # یوا ولا #

 بوبح ورتعم هدندنع كسکره هلغمل وا ح ورا فیفخ و نح” نیربش و عبطشوخ لاح را ولح ورع سیل یاولح وه

 رواک ت اولح یعج ردهولح یئنؤم رولک نوولح یجب هلوا رونلوا داذلتسا یک ههک اف ندنتفلا بول وا

 (ناولط از و هلبصف كناح6 و لط ال وهدننز وه وادع 6: واللا )) لمسي و :فحس)یاةولح ةَأ ما 1
 مارا بابلانننا ولع و ولج وت والخ ۍلجل وال و "لا ی لا دشا قوا نرش و ولت هاب ۱
 عبارلا بابلانم ةوالح *یثلا ىلح لاق ردهنسانعم كلتا دع ولتط ییهنسنر و اولح ناکاذا سمامناو لوالاو

 اناولح و ةوالحالح و یلقو یتیعب "یثلا یلحلوقت رد هنسانعم كلک شوخ هلکو کو هزوک هنسنر و اولح هدعاذآ

 ندعیار تاب و هدکلک ولتط ها هنسل رب ید هدو ندل واباب هکی در د ربع ثبحا اذا لوالاو عبارلا تابلانم | ۱

 لا هتعفموریخ ند هسکرب و نیعلاف یلح و فلان الح لاقبف ردلمعتسم هدکن روک شوخ و ولت «زړک ها

 مرر وهنسفر همدآر و اولح هلعجاذا !ولحءولح * یشلاالح لاق زد هندن كلا نی ریش وولتط ین هنسف رب هی ۱
 ها یع ههرهم ییشادن رفقا یزد انکار ۳ هلبص كناح ناولح و ولنا لا هاطعا اذا "یشلا هالح لاق رد هتسانعم ق

 یرهم و عضووب هکردهنسانعم كلا جوز هرزوا قل وا كاعهنسیدنک هنسن رادقمر ندرون نم رهم هدجن وزن نيح ق
 یم رهع هتخاوا هتنبا هج وز اذا اناولح و اولح انالف نالف الح لاقت رد هذ برعلانیب كليا ذخا یسیدنک |

 رولوا مسا ناولحو ردلمعتسم ید هدقلآ یدنک ی رهم مامت هکر د حراش + یم ایش رهلانم هل لع نا یلع |

 هب هیطع نادال وا ریبعت كليد و تن ریش دوخاب هن رهم كنوئاخ و روند هنترجا نهاکو یلافو هترجا لالد ق

 لوقتهنم و ردهنسانعم ءازح و ضوعو روند هب هنسف نالیر و ه وکتوشر و رولیرب و ندنفرط داماد هکروند |

 لاق رد هنسانعم قلوا ولتط هنسنرب هدنزو باشیشعا (مالیلحالا) لازج كن زجالیا كناولح كولحال | ۱
 لاعیعفا هکر د حراش + مالصس | نعم هالولحا لاق ردهنسانعم كليا دع ولتط یهنسنر و یلح اذا " املا: لولا 0 ۱

 كلتا دع ن ریش ییەنسنرب یدو ) رلصتسالا» ردشماک یدعتم یربغ ندنسهلک یروعاو ندنو دنا 1

 اولح هّع اذا هالحت لاق ردهنسانعم ءالکسا هدننزو لعفت (یلصلا) اولح هڌع ادا ءالصتسا لاق دما[
 هدننزو هدأت (ذیلصلا) مقلایف یلولح یا "یلح لوق لا روند هزوس نریشو شوخ هدننزو ىع ( للا
 ۱ زوم#* رارد قیوسلا ت تی اولح هلعج اذا ةيلصت ءالح لاق ردهنسانعم كلا ولتط ی هسا ۱

 یا ّولح لجر لا روند همدآ هقل الا ولح و عبطشوخ دوب هدننزو ودع (َولحا) ردیسایق ربغو و قرهلوا
 هلباولح هکر دف ورعم هل رصق و یدمكفلا و یصف كناح (ءاوللحا) رددآ كغارمسقرب هدننز و هفرغ (هولحا) ولح

 ه دهک اف ن ریشو ولتط و یک هیومآمو ه دیشر روند هماعط نال وا بت رم هللا ولتط یسهلوقم لسع و رکش ییعی

 رول وافص وه هقان نیشنل د ون ربش و شوخكی یسه رظنم هدنن ز و هننع (دیلطا) وهدنن ز وه ودع (نولحا روند :

 | كناح ولحو اریخ هنم باصا اذا نیرو زلا نیبابلانم هنم الح و رب هنم یلح لاق ردلمتسم هنسانعم قلوا



 ۱ چک VA زی

 | یدرف روند هراهلهک هدننز و ىلع (یظلا) رددآ لجر ر هدننزو یم (یظحاإ) # یثایلا # دور یثم
 | رولک یظاحا یعملبا مج و یظحا یعج یک وظح رددنسانعم هرې و ظح هدنن زو ىلا (یللا) رد ةاظح
 | ردهنسانعمقل وا هد وسرف بونشآ یربقایا كنا ود راسو هود و كناسنا ندکع رو نیلایهدنن ز وافج( الا )هغ یوا ولا

 | شفا ةرک نم همدق تقر اذا عبارلا بابلآنم اف لبالاو لج را غح لاق ردهثسانعم كم روب قایانیلاب لوق یلع
 شزاون هرزوا هج و هغلابمهمدآرب ردرالعاف سا (یفاحا) و هدننزو یتغ (ینطا) لعن الو ةفخ الب یثلا وه وا

 مارک الا یف غلاب یا فاحو فح لجر لاق روند همدآ نالوا ردا رورسو رش راهظا اک او بودا مارک ا و
 روند همدآ نالوا ردا اصقتسا و لاوس كم ینلاح كمدآ رب نوجما كلغا تم هدنقح و حرفلا و رورسسلا رهظب و

 ۱ هدلاّوسو ءاصقتساب عت دق ناک ادا "قح ماع وه لاقب روند هلاع ندا ليصح و عت هلیهج و ءاصقتسا ىلع نحو

 كناح (توفحا) هلا ۇس ىف میا "نح لج رلاق هدننز و ءافنحر ولکء ا وفح یعجیروند4ب هسک ندا مارا وحاطا

 هنغلنیلاپ كخایادوخاب هغغشآ ب و رپ قایا ندکع رو نیولای رد راسا هل رسک رااح( يا لو ةيفط )و هلب سکو یم
 ندر قواو ابفاح یثم اذا لجرلا ینتحا لا ردهنسانعم كم رو قابا نیلا هدننز و لاعتفا (ءافتحالا) روند

 ماركا كمدآ رب و ردتفل هدزوم# و و ضرالا نم هعلتقا اذا لقبلا فتحا لاقت ردهنسانعم قمر وق بوکج

 رورسلا رهظا و همارک | یف غلاب اذا ه ینتحا لاق ردهنسانعم كلا هغلابم لر هدیار ورسو شب راهظا هدنفیطات و

 (:وافطا) هلاح نع لاۇسلا رک | اذا هب ینتحا لاق رد هنسانعم كلما لا ۇس كب هلدتهج فطلندنلاحكمدآرب و حرفلا و

 كن كرەدىا رورس و شب راهظاهمدآرب هلبسسکكنات (فیافصلا )و هللرسسک كناح (یافحا )و هل رسکو یصف كناح

 عبارا بابلا نم ةيافح و ةيافحو ةوافح هب نح لاق ردهنسانعم كعا قلنابرهمو كللا مارک او شزاو قوج

۱ 

 ردهنسانعم قمردشروص قوح ندنلاح هلتهج فطل كمدآ رب و حرفلا و رورملارهظاو همارک | ف غلاب اذا

 | همرک | اذا اوفح هب هللاافح لاقت رد هنسانعم كلیامارک اهدننزو وفع(وفلا) هلاح نع لا وسلارثک | اذا هب نح لاقت

 | رول وا دض هلغل وا هنسانعم كلتا مورح بویمرب وو هاطعا اذا االف دز افح لاقت رد هنسانعم كمرب و هنسنرپ و

 ۱ (ءافحالا) هذخا ف غلاب اذا 4 راش افح لاق رد هنسانعم ققرف هرزوا هح و طا رفا یعبو هعنم اذا اب الف افح لاق

 ۱ لاوس هود هود و هذخا ف غلاب اذا ه راش نحا لاه ردهنسانعم قفرف هحنراو هن د یقب ی دون هل رسک كنه زمه

 حالا هد هب ره تیا توشداب یک ندال هدص وصخ ا همدآ ی و هددز اذا لا وسلا قحا لاق ردهنسانعم كلا

 هنص وصخ قع وطرخ ر یدار و حال الایف ه حر و هيلع جا اذا اد ز نالف حا لاق ردهنسانعم كما ماراو

 ۱ لوقت ردهنسانعم قلراوخ یمدآر و ربلنانع ثح# نا ىلع هتلج یا هتبفحا لوقت رد هنسانعم یا هلاوحو لج |

 ۱ ۱ مالکلا ف هع زاب اذا هافاح لاق رده س انعم كلا هع زانم هدهالک هدنزو ةافاکم (ةافاحا) هت رزا ادا 4 تبفحا ۱
۱ 
 | ردتجاح ضم مار یتعب + ةوافح ال ةبرام + لثلا هنع و رد هنسانعم كلا مارا و حالا هلبعف كناح (ةوافطا) ۱

 | هدننز و ءاسک (ءافحا) هربضتسا اذا هافعسا لاقت رد هن انعم راب (ءافهالا) ردلکد حاطاو مارا هسخو

 | یلا و هلبایصخ هد ز ولعافت (یناصلال ضاقیافاحوهلاش رونل وا قالطا هک احویضاق(یفاطالرددآ كغاطرب

 | ىا لافغا یمدآ رب هدننز ولعفت ( نحل لانعفا رت یا ناطلسلا ىلا انیفاص لومترد هنسانعم كلتا هعفا رم هدنر وضح یضاقو

 | كناح (ایدا) دهنجا اذا سصالایف نڪ لاق ردهنسانع,قعشاح و هلها اذا هاف لاقت رد هنسانعم كلنا مانتعا یتلفغ

 ۱ كفاقو یص*كناح (وقلا )9۴ ی وا ولا# رد دآ عضوم ر هد هن دم ردهدزنابز هلړع دقت كنا و هل رصق و یدم كفل او ىح

 ۱ هط وف لوق ىلع هنسانعمرازا روند ا قو یک یا اار و دزتخ نانا لاقت روند هر وکو E3 هات یان

 | هل رسک كفاق ر واک قحا یعجج ردتغل هد هوقحو هد هل رسک كناح هدنوب ردقجهلوا لب هک روند هرب قج هیلغاب

 | هروکو  كمدا رب رول وا ردصموقح ویک لابج رولکء اقح و هل رسک ك فاق و یم كناح رولک ق حو رولکءاقحاو

 اهر عفت ھو ظبلغ نالوا نمهقیچ یب وص لبس وقح و هوتحباصا اذا اوفح هاقحلاه هنسانعم قمر وا هنلبد وخاب

 | ردنرابع ندنرب كج هک كلي كف وا مهسلاوتح و هلبرمسک كناح رولک ءاقح یعجب رونل وا ریبعت نالی و لب هکروند
 ۱ ۱ ردقج هل وایناح یکیا هکر د روک وب یکیا كلو نالوا ەدشقوب هینشلاوقحوشیرلا عض وموهو وةلا قیفد هس لاق

 | هدننزواصع (اعلا )روند همدا شلروا هنر وکو هدننز و یس (یخا) امدناحیا هشلایوقح نما وذخا لاق

 | نرق ندکع تاو هوقح یکش یا نحو وقح وھف اتح لوھجلایلع لجرلا قح لاق ردهنسانعم قم ضآ روکوب
 | رهف لوهعا ىلع لجرلا قح لاق ردقلوا ضراع حالسو عجو هدنرف ندکع یتا یک هکردهنسانعم قم ضآ

 ۱ ه یرغآ نالواضرام هنرق ندکم تاو روند هل دوخاب ه هط وف یکوقخ نوح )ة وقل اهم اصا اذا يح و "وقح



fl var 
 URE ةاشاحس هدننزو لعفت (ینهلار ردشلیا دع هیشاح فا راک اکرم ام هشاح نالوا هناا
 لاق اذا لحرلا ف لاق ردهنسانعم كعد نالفاشاح هدننعط هنر ندو بار و ءاشاح ی نع ا2 ها

 (اشاحإ) مدت ادا نالف نمیشح لاق رد هنسانعم كلتا فاکنتسا ند هسکرب

 | ثال اشاح و كاشاح و ردن و چا ءانثتسا ردندهراح فورح ینعب ردنا رورح یندعبام یک یس هلک یتح هل رصق كفلا
 لاق رونل وا دارنا هدننعخ هت رت هکر د هنسانعم هلا ذاعم یرال وق هلل شاح هلیفذح كناب و هللاشاح راب عو دحا وینم |

 رذم وس لم یغیدل وا لمعتسم هرز وا هج و چ وا یس هک اشاح هدبیبللا غم هکر د ح راش + هللاذاعم یا هلل شاح و هللاشاح

 #4 و اولا ءایلا چر د هود نالوا هدنشاب یکیا نوبل ن و هد نشا ر ضاخحت ن ارونلوا دارمنوبللا ن اهلا ضا نا( ناتیشا خا )

 هلناصف رولک تایصحیمج ردةاصح یدرفم رونل وا ںیبعت لقج هکروند هراشاطقج هفوا هدننز واصع (اصلا)

 ددع لوق ىلع ردهنسانعم ددع روند ه یی اص اصح و هل رسک كداصو لک و یک كنا رواک یصحو

 قلق رثا ہد هنس رب رول وا ردصم اصحو رشکلا وهوا اددع یا اصح کا مهنمرا ۸ لوقت روند هربثک

 تیصح لاقب ردهنسانعمقلوا قوچ یلقاچ كر و هيف رثا اذا عبارلا بابلانم اصح *یشلااصح لاق هنسانعم
 ایصح هتیصح لوقت ردهنسانعم قمروا هلا لقاچ یهدآ رب هدننزو یر (یصحا) اهاصحپرک اذا ضرالا

 یصلا ةر :اصحم ضا لاق روند هرب وللقاچ هدشن زو ةامرم (ةاصجلا) اصاب مت رض اذآ
 ا لا ردا و ھف دوخاب كار زا دوخاب ردهنسانعم قعاص یی هنسنرب هلن سینک كه زمش ۶ اسم

 كناح (ةاصلا)) هلقع وا هظفح ,وا هدع اذا " یثلا یصحا لا رونلوا لابعتسا ید هدانعم ییاو دام

 لجرلا یصح لا ردمشات ندتغب دل وا رحم ۱ و یوم لو رو هکر وند هغل وا ادب شاط هدهناثم هلبصف

 ثدحت موقو شاط هدنق واقو هدنرلکر کو كناسنا هجا هکر دموسرم هدهسبط بنک "یصح وهف لوهحا ىلع
 یلنیلغ بودا انفا یتقیقر كنهدام هکر ددب چ ترارح رب يج بیس و رد هظیلغ هدام یس دام بیس ردا 2

 یأر یا ةاصح وذ الف لا ردهنسانعم تیاردو دشرو یأر ةاضح و رولاق قاب هدلاح یغبدل وا ریا
 هلصف كناح (وصطا) لقعلا رفا و یا یصحوه لاق روند همدآ رفا و یدشرو لقع هدننز و "ینغ یا

 هاصح لاق ردهنسانعم كما عنمو نطبلا یف شات یا وصلا نم برطضا لاق روند هن سيڪ اس نرق |

 |(یصحا) ءاتو ادا هاصحلاَم رد هنسانعم كلتا هاقو و ظفس ی هنسنهننز و هل (دیصخت)هعنم اذا اوصح | أ

 3 ی واولا pe ردعض ومر ةدنع لتا (نا 0 قوت ادا لحرلای ږی لا ردهنسانعءقفقاص هدننز و لعفت | |

 رانلااضح لاق رد هنسانعم قغ ققشیا بورچ وا هر کصندقدرا رق شنا 1 ملت کس كن درج داض وی كناح (یضطا) |

 كج هرچل وا شتا هدننزو هسنکم ( ةاضحم )و هدننز و باس امار دیه ام دس اهرج رج اذا اوضح
 هغادرپ هدننز و ربنم (یطحا) رانلا هل رحم د وعب اهک رح یا ةاضحا و ءاضحاب رانلارعس لاق روند ه وگو

 هاطح لاق رد هنسانعءقمءالغرا بوص راصی هنسذ رب هدننز و وطخ (وططا) و یوا ولا هنسان ءهزوک روند | 4

 هل وق ولی وت لزق هدنن ز و ءارج (ءاوططا# روند هب هلهک ی ربا هدشز و افق (اططا) اعنع رم هکر ح اذا اوطح
 نا اذا "یشلا یطوطحا لاقب ردهنسانعم قمرابق بوسشیش هدنن زو باشیشعا (ءاطیطح الا) رود | 1

 رابتعا وتناکموردق هدننز و هدع( فظلا وهل وکس كن چم یاظ وی رکو یس كناح وظلا# و یوا ولا# | ۴۰ 7

 یظح یعج روند هبهرمو ظح نالوا ندنتهح تعقو قزرو ةناکم یا هدنع ةوظح هلام لا ردهنسانعما

 ولتنع هدنن ای هسک رب رارول وا ردصم هظح و هوظح و لا نوت انس ومن كنار یک ا

 ةناکم اذ راص اذا عب ارلابابلا نم هظحو ة وظح هبحاص دنع نیج وژلا نم لک ی ظح لاق هنسانعم قلوا ولتمرح | 2

 هدنن اب ج وز هدننزو هبنغ (ةیظلا ) یظح نعم یظتحا لاق ردهنس انعم هوظح هدننزو لاعتفا (ءاظتحال

 یدنل وا ناب تی ىلا کە + دا الف هیظح الا + لثلا هنمو روند هن واخ نالوا تمرحو ر

 ند راکو کج افا و رردیاهبعالم و قشم هلکنا لافطا هکر وند هق وا كج وک ل وش هلبعص و یصف كناح نوع 1

 (تایظلا) هلناصف رولکت اوظح و هل رسک كناح رولک ءاظح یعجب روند ءیلف ع المو هزات ناقیچ بور
 یدحا » لثلا هنمو روند هقوا ار نالوا کد ردن رغصم كنءهوظح هکردیعج كن هيظح هلیسهین رغصم

 رداص كلوار , انایحا ندهسک نالوا فورعم هات رش لثم و و رد رپ ندننابضح داعن نامه ییعی × نام تایظح

 دور یثم ۷ اطا یثع لاقت روند هشيورو هاب های هلیس هلن رغصم (ايظحم ا رونلوا ترسض هدقدل وا

 وه و ايظا یشم اذا اوظح لجرلااظح لاق رد هنسانعم كع روب هلیأتو قفر هاب هجاب هلک كناح (ونحا)

 (۱۰۰) * تل +



 f vay رس
 یتسوآ ۳ در هال ورق لمروتد دریل هجز ود تاج هلړکر ا وص هدنن زو ىلا (یسلا)و هبنوکس
 | هدقدنلا ندن وص هلا هغوق بول زاق را همنا هدنا هلکم ردکیرب هلک اسما ب ی ینییوص رونغب ندنفیدل وا قلموق
 1 .ه دهرول وا كعد رار هم | هکه لب سنک كتاب رواکءاسحو« ءاسحا ین هلوا رول وا مجبهلصشرت ندنفار طاهره
 | یستحا لاقت ردهنتسانعم قمزاق هعشا هدننزو ه دات (فیسصلا) و هدننزو لاعتفا (ءاستحالا) یک یسعن 1

 | هربتخا هاش یفام یستحا لاق ردلمعتسم اتم قلفو ینربضلا فام كمدآرب ءاستحاو هرفنحا اذا یس

 | تابلانم اسحهسفن ینام یسح لاش رد هنسانعم قلثو یتریعضلا فام كمدآرب یدو هدننز و اصع س

 | دعس یب ءاسحا رد راعضوم چاقر هلرمف كنءزمه (ءاسحا) ردعضومر هدننزو باتک (ءاسخا رز هربتخا اذ مارا

 |ردهدلبرپ هدنلحاس نرم فاشرحءاسحا و هقشب ندنا دوخاب ردهطمارقلا ءاسحا هکر دهدلب رب هدنسا لح عمه ۱

 ۱ هددماع و ردیدآ وصر هدندرو ینغ “البق ءاسحا و رددآ ويقوي زوقط هدندب هصقا و هلا عرف به و یب ءاسحا و

  *:یوا ول روند هزوکوا ن هیتر وا راو تا رع «ةاسحما) رددآوصر هدند رو هلدج و رددآوصرپ

 | اهرافص یا لبالا لاحت نم ءاطعا لاقت روند هراءود هد رخ قلخ هلی وکس هم نشو یصف كنا (وشحا)

 ۱ | یرلکدد الثمو هنسن جراح ندلأمو موهفم رردبا لیلخت هن رانا مالک هکر وند هراز وس ناز نیلاح یاضتقم و
 | هسفنیا لجرلا وشح لا رونل وا قالطا هنتاذو سفت كمدا و همالک لضف یایشمالک یف وش اردک کام کا
 اذا اوشح ةداسولا اشحل اه ر هنسانعم قمردلوط هلیس هل وقم قوم و قتسق یتسهلوعم ردنم وقدصب رول وا ردضموا

 ۱  هنسهیلخ ادءاضعا انداز و یک وو وقف روند ه هنس یرافدردل وط هجا كنسهلوقم ردنم و قدصب واه "الم

 | هنغ (فیشا) رون دهرلء ود هدرخ دو (ةیشاا)ء اشح باصا ادا او هاشح لاش ردهنسانعم قققوط | ۱

 | هتنادصت قتاوف و وا ش نا رفلا یهوهیشح هلحرط لاق روند هشا رف شل وط هلبا لوب دوخاب هلا هی شر

TT2 روک درک یرانا وس بەکر وند هر دصب كچ وکه دنزرط یفیدصی زو: لوش  

 | هغ دصب 3 دود هدننز و ربنم (یشحلا ) راردبا راوتسا هنسپ رغص ود نوسنروک كو دوخاب هن راوک
 ۱ | ءآرلا ت نا لاق ure E كمن رت وک یغلدصد ا 1 نوتاخ هدننز و لاعتفا (اشتحال) رشد

 ق وطیزب ضیح ضباحو الا اذا "یشلای حا لاش ردهنسانعم قلو ط یک کرک هنسنر و اهتسل اذا ةا

 كمرب ودود هدرخ همدآرب هدننز و ةاهابم (ةاشاحلا) مرافملاب اهسفن تشح اذ| ةضاصسلا تشتحا لاقب ردهنسانعم
 روند هب هلخاد ءاضعا هدنز و اصع (اشطا) ةيشاح ال و ةلیلجهاطعاام یا هاشاح ال و هلحااق هانا لاق رد هنسانعم |

 نمد (یتها) اهنطب ینام یا ةاشلا اشح باصقلا جرخا لا رر اقا یب یک رکحو رکو و ۰

 لقت هکردقحهلوا قسرغب هدناسنا و ا كنهنکغا هدناویح دا رم روند هعضوم قحهراو ماعط هدنرق هدننزو
 لاروند هنسهل وقم لاشاخ و راخویرجو یلاچ نایمار هشياهدزر هلبرسسکو یعص كناح (ةوشخلا] رد راعض وم ۱

 ] ضرا لاشروند هضرا رسنعفنم هایس یعاربط هدننزو ةاصح (ةتاشلا ) اهلغد واه وشح یا هضرا ةوشح رک اام |

 رگ کر ون ده هبفوجءازجا ادعام نددېکب اخه دن رقهدننز و اصع (یشطا) + ینایلاو# اهیف ربخ ال ءادوسیااشح |
 | چوب دول وا ریبعت وکیا زوسکو ا هکهلبا راوکیا درآ نال وا هدنتناهن كنفرط ناب لوقیلع رد راسو هشکشاو رکون و

 مو دارم روند هلام نالوا 2

 رول وا كع د لب هلل وا رص خ هدنس هذ كح راش نکل + رول واقاح وق هلغل واهدننا ونع نصح هدو ضعب روند

 هدخااذ |عبارلا بابلا نم اشح لج را یش ڈح لاق روند ةغمولوص بویلشخ راه راه هلببس تلع دوخاب قلروو

 .. [ هنجما ویمول وط بویلغاب هګار د یسیدنکهلفعشاب هم زوب یا كمولوط یکی رد ب ونلقتراق دوس هدمول وطو ورا

 قصلف نطاب نم دل اک نبللا نم هلراص اذا ءاقسلا یثح لاق ردهنسانعم قققوف ید وس نان وق ۱
 نا مدعب الف هب

 رو ددم و هتیحات و هفنکیف یا هاشح یفنآ لوقت روند هنس هبحات و فئک و هنسهرو كنهتسفر | شرح و حوا

 د ه یشک نایولوص بویلشخ راهراه هدر نازک (نایشطا) وهدننز و ینغ «یشطا) رددآ عض ومرب

 : وک هدننزو نغ یثحو وب رلا هذخا اذا ایشح و ةيشح یهو نایشحو شحوه لاق ردءایشحو هیشح یینوم

 | بوثلاةيشاح لا روند هن زاورپ وهن رانکك نهنسن ر (تیشاح ال روند هغلث وا شعروق دوخ اب شم وا !هابتبوروچآ

 | كنهنسنرب و هتصاخو هلها نم یا هتیشاح نموه لاق رونل وا قالطا هنناقلعتمو لها كمدآرب و هبناج یا هریغو

 ۱ فر r قیامەت EE te 3 ده لی هر
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 e ۷۹۱ قم

 ةي راماب هللا هامر لاق هلوا شلاق یرهز و یسمول وص و یثاب نامه بولیسک | یسهثج هلفماشب قوج ك.هکروند ُ

 هیحان هلبصف راح (ةارخا)) و (ارطا)ل اهم و اهسفنو اهمآرالا قبلو امج صقنو تربك ىتلا یفالا ى هوا

 | قالوف هکروند هر قج هیلط روع شوقو روند هنغات وهآ و ردمام لوق ىلع روند هنسس شوق و ردهنسانعم
 0 ارح و اهب اهتلا یا رانلا ةارح لاق روند هنسعثت وطو هنسفکلاب شنا ةارح و رولک هارحا ىج رونلوا ربعت
 راک یعجو هم دین كنو و قیلخ یا اذکیا نت او هلاذ نوکی نا ار اب مهل وق هنم و رددنسانعم قیلخ و قیال

 ايف Ee "یر هنا لاق ردهنسانعم قیالواورجدو هدننزو "غ ("یرطا) ردردصم لصالا قارز

 روند همدآ نالوا تقابل لح هنسلسبا هرز وا یعشقاب كن هنسفرب هلق ل رام (ءارحا» و (یرحا) قیلخ یا

 لعف (هارحاام) و (هرحا) رولوا ید ندنلمق هنجو هلم وو قلم یا ةارحل و لعش نا یرح ها لاق
 ه هنس ر هدنن زو لعفت (یرصلا) هردجاام یا هبهارحا ام وه رحا لاق ردکعد رده ال اک | بحت و بن رد رابعت

 بلط یهنسن نالوا نابسج و قبلا هلامتساو هدمعت اذا هارت لاق ردهنسانعم كلا مزعو دصق ییگگ
 لا ردهنسانعم كلا نکمت هدناکم رب و لامعتسالاب یرحا وهام بلط اذا لجرلا یر لاش ردهنسانعم كلتا

 | صقن اذا ایرح یرح "یشلا یرح لاقن ردهنسانعم للسک | هدننزو یرج «یرطا)ل ه ثکم اذا ناکلاب یر
 (یرحالو هدننز و باتک (ءارحا) هصقناذا نامزلا هارحا لاق رد هنسانعم كس | هل ی زم (ءارحالا)
 ۳ سو هيلع هللا یلص ملام رم هدراغ نالوا هدنآ هکر دندآ كغاط رايى زدل وقتم ند طاف یضاقو و هدننز و ىلع

 ربغو فرصنم و ثنوم و رک ذمیسهلک ءارح وبشا و * یداراردبا تدابعو تعاط هجاهنت هثعبلا لبق یراترضح
 باح (ءازح )و هدننز و ءارج(ءاوزح )و هدنز و یوصق هلا هع یاز (یوزحر) 3« یواولاد# رول وا فرصنم

 قرهلوا لعاف مسا ندنسهدام ءاز زحا (یزوزحآ) ردراعما عضومررب هدننزو یرورش (یزوزحالو هدننزو ق
 ِ رواج مش نوا رک برطضم بوان وا هت وا یر لوق ىلع ناروط بولیکید یکل یم

 كلا نهكتو لفت هلغمروچوا ندنر یشوف هلبصف كناح (وزلا) کوا قلقوا بصتنم یاز وزح"یش ۱

 نا ردهنسانعم وزح هدننزو لعفت (وّرهلا) نهکتو رجز اذا اوزح وزح "ییارعالا ازح لاق ردهنسانعم |
 ی زحهلا) اوزحازح یف ةغل ایزحیزح یزحلاق ردهنسانعم وزحهدننز و یر ( یزطا) یاب هنازح مع ی 1

 ربدقت یرلامرخ نالوا هدجاغآ هدننزو هدأت (ةیزصلا» یزح ینعم یزح لا ردهنسانعم یزح هدننزو لعفت

 لب رد هنسانعم قول هلغمردلاق ندن رب شوق و اهص رخ اذا ةيزحت للا ىرح لاقبردهنسانعم كلما نیو ق
 یّرحلاه رونل وا لیح لب هدنتیه لوا هکر د هنسانعم ققفلاق یصجش كن هنسنر بآ رس واهفاس واق ج زا ذا ریل و 1

 بودا طلغ یرهوج رد ارح و ازحیدرفمردبدآ بنر هدنر از و ءامس واصع (۱زط )فر اذا صعشلا بالا ۰

 شک هج ولد هنسیناتسب رار د یت وا هردیناب و یسفرکن اب هنسب رب رولوا یناتسب ویر تابلو یدلیا تدن ها هڅه یاخ
 لاق رد هنسانعم لفلتبیهند هنس ر هل سسک كن ءهزمه(ءازح الا ردو یراکد د كتس ودوهآ وه وران د هديسرافرار د

 ردت رابع ندکلیا راوشد هلغم رایج هب هدایز هکر د هنسانعم كلج وکه ب یزتشم یتساهم كعاتمرب و باه اذا هنمیزحا ۱

 عفت مو فرشمو هب لعاذا هب یزحالاق رد هنسانعم كلتا ر وعش بسکه  هنسن ر و مع اذا ةعلسلا ی هیلع یزحا لاقب ۱
 كناح (وسحار)9یوا ول اد۴ ۶# ردعضومرپ هدن زو باک کیازح) عفت راوی ؟ییلایزح الابر د هبا ی

 كشوق نعي برش لقتال واوسح وس ءامل ا ریاطل | اح لاق رد هنسانعم كم ا وص یم شوق هلن وکسكنیسو یف |

 ردص وصخم هکبحا هجا هجزآ وسخ ارز وا لاصتسا یمهدام برش رونلوا لامعتسا وخ هدا وص
 كم ا هلص ردت وسح وریصق یا ریطلا وسک موب لاق روتلوا هبانکن دهنسن لیلق وریصقریطلا وسح هکردندانهو |

 رولیجما هلګ ردت هکر وند هنسهلوقماب روش كج هلبجما وسح ویش دعب ایش هب رش اذا قرلا د زاسح لا رد هنسانعم

 لاق رد هتسانعم ا یساوقم روش واو هدننزو لاعتفا (ءاستح الا وهدن زو لعفت یم رک ۰

 یمهلوقم ابروش همدآرب هدننزو هدات (ةیسحلا لو هل رک ك نەز (ءاسح الا )ءا نعم هاستحا وقرلا یسح ق

 هدننزو اصع (اسحا# وهدنزو هنغ (ةيسحلا)ل هت شا اذا هتیسحو قرلا هتیسحا لوقت ردهنسانعم كمروحا |

 وسحو روند هنس هلوقم ابر وش كج هلیجما رد راما هدننزو ودع (وسخا)ویدنلوارکدهکهدننزو ولد (وسحا و ) |
 هدننز وهف غ (ةوسخا إل ىلا رثکلا یا وح لجر لا روند همدآ ن نر يوو ا
 لیلفلا یشلا|یا ةوسحاناقس لوقت رولکی ماحایعمبا عج و ءوسحاو هبسحا یعجج رون ده هنسن كج هرجا چار

 كنيس و یرسکو یا كناح( یسطا)#ینابلا 4 ردفا هلي كناح نکل رول وا رحم ءوسحو انيل اسا ۹



A B- 
 ا هدننزو لعفت ( ىدهلا ) دصلاذا *وثلا یدحا لاقب ردهنسانعم كعادصق نع ىةنسنر |
 هعزان اذا االف یذحن لاق ردهنسانعم كليا هعزانم و هض اعم هدناب بلغت هلبا هسکرب و هدمعتاذا هادحت لاش

 3 هنع زانم یا مایدح یدحام لاق روند هعازنو هضراعم هرزوا هبلاغم ردعما هلیسهین رغصم ( ايدا )ها ابو
 هغ زانو ضراعم ایدحو رول وا صخشر یداح م وقلانبب یژک اار ز ردکعد سانلا دحاو سانلا اوخوا رابمو ا

 هشاب شاب هکهلبا ج ورخ هج زکلای همنادیم مغب كضراعم كنسینعب لدحو یلزربا كلایدح انا لاش هنمو ر ونلواقالطا
 كنباق قایا هدننز و باتک (ءاذا ) و هلینوکس كند لاذو ىح كناح ( وذا )۶# یواولا # لهشاخوا
 ا قاذا ءا اوذحوذح لعنلابلمنلا اذحلاق ردهنسانعم كعسک هنس هزادنا بوچلوا هنکترخآیتکترب

a a,ةذقلاو لعنلاب لعنلا اذح لاق ردترابعندقلف  
 دنیعب كمدآرب و اهيا هسبلا اذآ العن لج رلا اذح لاق ردهنسانعم كمردیک یناق قایاهمدآرب و امهعامهردفاذا ةذفلاب
 یف بارلا اذح لاق ردهنسانعم قجاص قاربطو هلعف لمفاذا دیز وذح اذح لاق ردهنسانعم كلشيا یک یشیا
 هناسل بارمشلا اذحلاق رد هنسانسانعم كقحا بورصا یلدهنسنولتدح ییکب ارش و هکرسو هآثحاذا مههوجو
 رکذیساک ردهنسانعم وشرف و جاع و ذحو هاطعا اذا ادز اذح لا ردهنسانعم كمرپ و هنسن همدآرب و هصرقاذا

 1 < ةوذخا) اهایا هسبل اذا لعنلا هاذحا لا ردهنسانعم كم رديكی اق قایا دوب هلیرسک كن همه ( ءاذحالا 7

 ةوذح هدي لاش روند هنس هچراب تاو هتیطع یا هتوذح هذه لوقت روند هب هباح و هیطع هلبرسک كناح

 هنس وشرف كمدآرب هدننزو ةاهابم ( ةاذاحلا ) رک ذیساک ردهنسانعم لباقمو جام و هنم ةعطق یا محلانم
 رد هتسانعم لباقمووشرق ځ دو هدننز و باتک ( ءاذطا ) هازآ یا هاذاعلاس رد هنسانعم قل وا لباقم اک | بوک
 o ماه ولو اب و مراد هدح یراد لوقو هلاذاخ ملت ولت ولجو هلاذح وه لا
 2 تب شيا یکیدلشبا هکردهنسانعم كلشیا شيا قفاوم هنکنروا كنهسکرب هدننزو لاعتفا ( ءاذتحالا  اهژازا

 | ضهر هدننرقهکمهدننزو هسغ ( ةيذخا 4۴ ینایلا ٭ 4 یدتقا اداهلاثم یذتحالاس ردت رابع ندقع وا هنشيا

 نب یا » ةسلطناو ًایذطانیب هذخا * لثلا هنمو روند هثیش نالبرب و یناک دوم هلیس هنن رغصم ( ایذطا) ردیدآ
 یرایو ءاضر یراپ زمسلکوک وللکوک هکیدلیا ذخا هدننب فاطتخا يلا هیده ندنالف ىا ما بالتسالاو ةبهلا
 وه لاق ردهنسانعم لباقمو وشرق و روند هتمقو هصح نالوا ندعانغ لام ًایذح و ردکعد یدلآ ها رازا روز

 ذا )و هلیط كنا (ایذح لو هدننز و همام (فیاذ لرد دآر صشو هدنز و یذع 6یذطا)) كن زبیا كلایذح
 ندتینغ لام همدآرب هل رسک كنءهزمه (ءاذحالا) روند هب هصح و تعمق نال وا ندتینع لام هدران وب هدننز و همنغ

 بارش و کرس هلیصف كناح ( یذا ) ذهنفلا نم ةيذح هاطعا اذا ان الف یذحا لاقم ردهنسانعم كمرب و هصح
 [ یذح لا رولوا ینایو یواو سپ ردهنسانعم قمردشجآ بورصا یلد هنسنولتدح یسهلوقم دوس تاب و
 هقرخ اذا باهالا ىذح لاش ردهنسانعم ققلاغوچ یتغترب كنیردو هصرقاذا ایذح هبذح هناسل هریغ و نیل
 یذح لاق ردهنسانعم كليد بوروتک هناسل یمدآر و اهعطقاذا هدب یذج لاق ردهنسانعم كمسک و ژنک اف
 روند هب هسکنالوا یتدام كللید بودا نابزربت فده یساناع اد هدنز و ف (ءاذها) هفمنوادا هناسلپ اب الف

  نالیسکلوق ىلع روند هنسننال وا شلسک ینال وط هل مک كناح (یذلح ۱ )سانلا یذح ناک اذا ءآذحت لج ر لاق
 ول وا هدنآ هچراب یکیا هکایوک رونل وا قالطا ه هنسن نالوا هدنناب كنهنسنرب و روند 4 هچراب كچ وک

 لاق یدلپا توکس ندنتسهتآ یابنعم كنهبذح فلوم م رخ الا بنج لا امهنم لک یا نیتذحا هاح لاق هنمو
 دج اهقلغف ةجاح زا ىلع اهاقلاف ام ءا ةيذلا هنمراعتساف رحلا نزاخ ىلا بهذدهدهلانا  ثيد |یفو ةيابنلاف
  هنسانعم فاطق روند هنتقو یپسک مزوا هدننزو باتک (:آذ- ۱ زلیاروهظ ندرحم سالا ن نکل سالا ىه لبقو

 | ردشوق یراکدید رح قاس ندنسنج یرق هروک هفلؤم + هکردیعما ناشرو هلیع* كلاذو ىح كناح (ناوذیحا)
 | 4 یواولا × اوعسلقا اذا ءالا مه ایف موقلا یذاح لاق رد هنسانعم مشل وب یبهنسنرب هدننز و لعافت (یذاحتلا)
 | هغلقشجآ دعلقناب اب نالواضرام هدشاب و هدردصو هدزاغوب یثانندعجو دوخا بضغ و ظبع هل رسک كناح (ةورط)

 نالوا ءدنمعط كد رخ و عجولا و ظيغلا نم سآرا و ردصلا و قلا ین ةقرح یهو ةورح ىل ضرع لوقترونید
 | ردن رابع ندتهاب بورصا هلقبرفت ندن رب یرب یتسازجا هدقدل وا قالم هناسل هکروند هغلبګ رصاو هغلیخ اب

 ۱ | ه ها ردبزیت و یتیاو لدرمنا مط ینذفارحیهو ةوا رحو ةورح هيف لاش هدننزو هباتک رد هبانعموب ید هوارح هک

 ق هتنالب ۱90و زوم راس (ذیراطا) #واولا ال 1۶ ةدح عم ةپمرکلا قصار یا ةورطا هذهام لا روند
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f ۷۸۵ = 

 هیات هدننزو اصع ( یا رولک ءاجا یچج ردهنسانعم رادعم و ةنطفلا و لعلا یا یو ىأرلا لهانم ۱

 ردةاج یدر ورم نوید هرقج رابق نالوا ادب : هدنزو كى. وص ندن رد رطق طو زاوملاو رواک ءاهحا یچج ردهنسانعم |

 | رلصا هب هن رپ رول وا ردصم و یدنل وا ناب هدنسهدام هکروند هن رل هه نهز كنس هش اط سوح و ی 5 ةاصح |

 | همزاو ه علوا اذا عبارلا بابلا نمیج هب یج لات رد هنسانعم قمل وا صیرح ن وکشود هرزواهجو قمالوا كس
 دلو صى یو ردناف روغ اى لادا لارا > لاق رول وا دض هلغل وا هنسانعم كمت کو

 رول وا ردصم ند هلعافمو رواد هنس همزهزا نوچى مطلوب 6 ءاطا ) رک ذیساک هنسانعم اوروریدج |

 | مز اذا "یموصلایصحم لا ردهنسانعم كطا همزمز یسشاط سوچ هدنزو لعق ( یا کردم |
 فلاخم هنظفل یمانعم هدننزو هنسحم ( ةيححا  ه ماقا اذا ناکملاب یسگ لا ردهنسانعم قل وا مقم هدر و
 هلددشت كناب و یرسک كح و یعص كنهزمش (ةيجالا]) ظفال عملا 9 یا ترس هک لاق روند ه هک نالوا

 رونلواریمجاقک اپ ومیملیب ج هدیکرت و ناتسیح وزغل هدیس اف ردهنسانعم 4 جم خدو هلا هددشم وا و (ةوجالالو

 4 ةاحاحما ) رد هماقم ص وضع هد هب رب رح تاماقم اهنع رعف ظفلل نعمل ا ةملاح ىا رسا ؤا ةيحا هيلا قلا لاقت

 شاب دوس هجا ردلیتسم هد هبلاغم تاب رد هنسانعم كولن تسل هدنزو لادج ( هاحا ) و هدننزو اهم

 | هدنزو یون ( یوا ایف ا یا هتوضت ءاج و ةاجاح هتیجاح لوقت رولوا قشراب هدناطف و نهذ |
 ناکلاباج لاق ردهنسانعم كالا تماقا هلی وکس كيج و یصق كناح ( وا ردرلعسا هلیس هين رغصم ( ءایحعا )لو |
 نايا بوروس یبیکلیو هب ن هرضاذا "یشلاب اج لاق ردهنسانعم كلا تنض بویکر سا ی هنسنر و ماقا اذااو |

 لاش نیا ندنو هيچا ردهنسانعم كلنا زار ظفح و اهتفاساذا ةیفسلا را تج لاق ردهنسانعم ۱

 لا ردهنسانعم قلوا فرصنماک | بولب هدکدتشیا یتیزاوآ كنآ هقان هلکم روکو روغپ و هظفحاذا سلا ا |
 عنمو فقو اذا لجرلا اج لا ردهنسانعم قمروطو هيلا تفرصلاف هرده تفرعف ردهاذا لوشلا لحفلاا |

 لاق ردهنسانعم كلام رد هل وش هبا نظ لر هللا نت یهنسنرب و هعنم اذا هاج لاقب ردهنتسمانعم كط |
 ( یا ) مهازج اذا مولا اچ لاقب رد هنسانعم كلنا تافاکمو ءازجو هنقیتسپ ملو اناظ هاذا هنظاذا مالا اچ
 فیفحااب ےح و ه یجوهلاس روند هثیشنالوا اورو قيال و قشارب ه هنسفر هدنز ویتف (یحا)و دزو فغا

 اےس دنا لاقت روند هب هنس نال وا ثعاب هنغشفاب كئتشرب هر صف كم 2 احلا ) هر دج یا یح و یح هلصا 0

 رد اتفاقا تحت هو تحت ردرابحت لعف رک كوج و یضق كنهزمه 4 محا ) و (ماجاام) ةردحمیا |

 هللا دیع نت جا هدنن زو همم (هیجوا) چک ا 2 هنا لاق روند ضا رک ردکعد |

 ۱ درد رهن سام اقم و کرا ما ی لاف (ءاحعا» ردیعبات یدع ن ةيحو ردندح هکر دیس دک كن هيچ | |

 هل وکستالاد و یصقفكناح ( و دا )٤ی وا و لاو ردعض ومر هما هح وفم هزم ۸ (ءاجا) هکر اعاذا ءاجءاجاح لا
 او لبالا ادح لا ردهنسانعم قلم وقتا هلبارجز یهود هدننز و باتک ۶ ادخار وهدنزو باغ (ءادطا ل وا

 هکمروس كرءهدا قیوشت هلا هنارت و همت یهود هدامو هکر دح راش » اهقاسو اهرجزاذا ءادح و ءادح و اودح |
 هلم#*ءار ی وا یلوق اهزج ر اذاكفلم هدنروصوب ردموس رم هج رو هدناهماعیجب اعقاو هکر دجرم + ردص وصخ
 | یانعمو رول وا هنسانعم توص رجز دوخاب رول وا ندخاسن فیرح هل هجم دقت هکرولوا دم یاز یرخلاو |

 | راهنلا لیللا ادح لاق ردهنسانعم قلوا عباتو دحو ردموس رم هدنس هدام ید یأشنمو یلصا كنظفلادح هدروکاذم

 لعافت ( یداصلا ) هعتاذا هادتحا لاق ردهنسسانعم قمل وا عبات دوب هدننز و لاعتفا ( ءادتحالا ) هعبت یا |
 (ءا دل او (یداخا) اضعب اهضعبقاساذالبالا تدا لاقت رد هنسانعم كم رت وک ب وروس یر یر راهود هدننز و |

 هکمر وس هود هنوکر هدن رانز وهو چاو هيچا (تودحالا)و (ةيدحالا)ر وند هنسيګ ر وس هود هلا همغه دننز و ناتک ۱

 هاکلا صیصخ هکمروس هلا یتغت یتسهلک ادح یرشخمز ءادطانم عون یا ةودحاو ةيدحا مس لاق روند |

 عباتو یلات هرالا رونلوا قالطا هراقاا هدننز و یدا وه (یداؤخا) یدلیا نای هلا هلارتو هدنغا یه ودحاو هدحا

 .(یدودح) زدیم ا عضومر و نوچهگیدلیا باصمقوسرون.د هنلپزارپو هدننز وءارصع ا اودلا) نوچ راقدلوا |
 ساننلا عفر بولوا دحاو ىلصا ثنسهلک یداح هدنطفل رشع یداح هکر د د جیم * رد دآ عض وم رب ءدننزو یر وزش

 | ارت وا یال یال یدل وا فلاغ یازو هلغغ وا دقت ید نیعو بلق هناب و لقنهرخآ وا و نوجا



 تگ ۷۸۸ زوم

 ۱ هاا بح لا نودا نک ن هردصب فرشاو هتسا ىلع یشم اذا اوبح یصلا ابح لا
 لاکیشاومو ب هعنم و هاج اذا اهل وحام ابح لاق ردهنسانعم قعروف بودا تباچ یهنسنر و ترح اذا

 الازه رحت اف مزر اذا لاملا ابح لاقت ردهنسانعم قلوا نوغروط بویمادلق ندنر یشات ندنلازهو فعض

 زسنانتما و ضوع همدآر و ضّرعا اذا هل *یفلا ابح لاق ردهنسانع كلک هنک وا ندن زوقرآ هتسنر كند و

 ۱ و قوای وا ویا رافصا نا ا او الاش رسما لوق لود هشام كارو هنلسخ
 نهتنراب نهسکرب دو هدننزو بدأت (فببصلا) هعناذا انالف ابح لاش زول وا دض ةلغلوا دنمانعم كل
 نو روفزآ گهکر اپ كار هدنزو نخ 6یلعا )و یناطا) همنعو هاج ادا ءان لاقي وذهتمانعمقعزوق
 یک یشافرعم هفرط یکیا كننوب هلغلوا ققج و ققلاق یرزوموایاحو روند هثیش نالوا ضزنعم بؤاکه نکو ا
 | هناغن هرکصندقداق بوواج ندنرزوارب و قنعلایلا نيبكنملا عفترلایا باح لجر لاقت روند همدآ نالوا هلاوح

 | (قوبطا )وهدنزو باتک (ءابطا) رددآ تایپ و فدهلایلافحزب یا تاح موس لاق روند هقوا نداتباصا

 | کروندهاسوق لوش (یال) روند هوکرو نالوا زناتناو ضوع رد رلعسا هل الث تاکرح كناح

 زکو دینلرد لوفیلع كعرو توراص هنو مدار هدننز و لاعتفا (ءاتحاا) هل وا تان ما تاب یراکدد

 رونلواریبعت كمریک هدنک هدنحالطصا ناشی ورد هکردهنسانعم قمالپ وط ب وراص یتیراردلاب و ینترص هلیس هلوقم ۱
 فسا و هلیعص و یصفكناح (ةوبطا) اه وو ةمامعب هءفاس و هرهظ نيب عج وا هب لسا اذابولاب یتحا نا

 | روند هشروت وا هرز وا هرو نم تيه دز ندا خو یکتا ابو مک كا

 ترصنو هدعاس صاصتخالاب بودا هجوت و ليم هب هسک ر هدننز و لادج (ءاب

 , هحاسم هک سلا یف ةاباح هکر د حراش + هيلا لام و هصتخا و هرصن اذا ءابحو ةاباح هاباح لا ARE كما

 | هححاسم هکر دیف رح ةاباحم یریبعت مدا هل وش ابامیب هدزمن اسل و ردد وځأم ندن و ردلمعتسم هن شانعم هلهاسمو |

۱ 

۱ 

 | ضرا یروقراندقفا بویبقچ > یرفو زونه هکروند هب اه« لوش هلی كناحو هدننزو غ یم ا رد هنسانعم

 | نم فرشلا ب تاحلا وهو "لنا کام لاش روند هنن الوا شفلتاق هرزوا یر یرب لوق ىلع هلوا هلاوح هرزوا

 ه هج ور بويمرا و هناشن یغوط قوا هل رسک ك نەز (ءابحالا) ضعب ق وف هضعب یذلا وا ضرالالع قفالا

 | یعج روند هنسهناد موزوا هدنزو هب دن * (تبلا) ضرفلانود ا وادا :>اف یر لاقت ردهنسانعم كىش ود |

 | لجح اا لاقت رد هنسانعم كم رک كلی وکس كن هیقوف یانو یصف كنا( وتا ۹: یواول ه:هدننز و یدهرولکیح
 | لوقترد هنسانعم كمكید رکحم بورب دشپاب ند ا نالوا>دنفازطا كس هلو اب ادیدشادع اذا اوتحوت ۱

 | دوخاب هشع یرلکددلقموروند هند واقلقمهدننز و "رخ (یعح اله« ینایلاو 4 اقزام هتفنک اذا ءاسکلا بده ت توتح

 كنامرخو روند هن ریصح نایلوا لیبنز زونه دوخاب هنابساكجهروا لیئزو رون دهنشم روق دوخاب |
 ۱۳ اب ا ار یزآو روند هب یدنووپسو رون ۵ هنک اشا ینالوقم یدنکودو قوبق نالق هدلین زای هدر ۱

 هدنزو مر «یتطال برشلاریثکی ا تاح لجر لاق روند همدآ برمشلاریثک (یتاطا روند هنسهلوقم ریشخو
 | هتلق اذا لب تیتح لوقتردهنسانعم كکوب و هتمکحاو هتطخ اذا هتیتح لوقترد هنسانعم كمکید مکح ییهنسنرب

Ca)هتسن کو ولکت رد هلیعض كوم (تاتسلا هتبتح نعم هتیتحا لوقت رد هن انعم حلب رک نزهه  »| 
 ۱ | هلراتوکس كراو یصقلاح ین الو (وشخ )وا وا ءیلا هقث ومیا قلا تاتحسرف لا هنمو روند
 ۱ با تل ایثح لاق رول وا مزالو هامراذا اشحوا وثح هشح و هوثح هيلع بالا یثح لاق ردهنسانعم كم رس ق اربط
 | دارم هکروند هب هنسن یقیدلآ بوردلاق هنلایدنکنهسکرب حو اشحو اوثح ییحم ووثحم هسفن بارلا اثغ هيلع
 | ىلع ین ناک لسفلا ثیدحیف هنمو هلناصف ر واکت اشحیعج هکر د حراش + یکه فرغ ردقج هلوا هنسن جوآرب

 اریسی هّتبطعا اذا هل ثوثحلوقت رد هنسانعم كمر و هنسن ریچان رب همدآرب وئحو فض ثالث یاهعتاشح ثالث هسأر

 ید رفهر ون د هن راریشخ یسهلوقمقوبق نالق هدلیدن زاب هدر كنام رخو رون د هراقا ربط شلج اص هدننز ویر (یملا) |

 یس هزات هکر وند هنشمل را ندهناد ةصاخ دوخاب هن رایتنفوا د وخاب هن را هد رخ لوق ىلع هناعص و یک ة اصح رد ةاثح

  هدننزوهاقفن مایا ) بارلا ةریتکی ا ءا وثح ضرا لاقب روند هرب ولقآربط هدننز وءارج مال ردقج وا
 | اثحالا) رونید هغاربط یقیدغب بوراقیچ هلیغایا هن نا كانسهوب دوخای هنسهوب كن ایه الر هکردیفدا مو |

  لاقنو اند اذا دالبلا لیلا تش تشحا لا ردهنسانعم كلا شاهشخ درخ یک قاریط ی هنسنرپ هلن سمک كن هزمه

 | | وه لاقب ودهنسانعت تثطفو میفو ردهنسانعم شوهو لقع هدننزو ىلا ( ىجا ) ٭ یواولا # ةئاحا اهتناحا

 ( لهام)



e VAY g- 

 نوز واو رونل واریبعت مر و هکر وند هنض مم لسو رون د هننق رح كبلقو هنتدش كقشع و دج و ورد ردصلاب فصوب و
 هدعم رولوا عنام یک هماعط ضهر ول وا ضراع هنردص كناسنا هکردیم*| ضم ر و روند هکلهتسخ زلکوایدازوا

 رک د یوج و یوا هباصا اذا عبا رلا بابل نم یوج لج رایوج لا رول واردصم هد راانعم و یوج ویکی سي غا
 رد هنسانعم كم رکی ند هنس رب ور کن یساکر د ردصلاب فص و ةغلابم روند همدآ شماض وا هن ر ندرلهض رام ناثل وا

 هیمغت توج لاق هتسانممیل وات ا هوا شوخان هنجا رم یساوه ر ر و ههرک اذا یوج ه وج لاق

 یوج لجر لاق روند همدآ شماض وا هنرب ندن را هض رام یوج هدننز و نیغ (یوطا) اهقفاوب مل اذا هنعو دلبلا نم
 كم ر کیا بویفلشوخ ند هنسن رب ځد وب هدننزو لاعتفا (ءاوتجالا) ردصل اب فصوریخالاویو ا هباصا اذایوج و

 هجا نمو مخ و شوخان یماوههدنز و هننغ (فیوطا )و هدنز و هحرف (فیوطا) ههرک اذا ها وتجا لاق رد هنسانعم
 هکروند ه هد ییج رف كن هقان هدننز و باتک (ءاوج) ةقفا ومریغ یا ةي وج و هب وج ضرا لا روند هضرا قفاومان

 هده سطیج و ردیدآعضومرپ هدلح مان ناعصوروند هبهرد عسا و وروند هضرا نطب ورا رکیدینالوا لا و وص

 عضو مرب هد همام و رار وق ینیراکج هی اکا راناب وچ بولوا هدنزرط بروچ هکر وند ه هطناچ ل وشو ردیم "ا ك وص ر
 عض و هن رز وا كنآ ییءهرهت ب ودنا هقلح یهر وام یژثک اروند هنغاروت وا هرصت و رد دای داور هدن رايد سبع و

 ةاهابم (ةاواجلا) روند هنغا ر وتو اه رت هد ران و هل رک ك رايج قوای ا )و( ءاي )و (مایج ا )و (ةاو جا )رار دا
 ردنطب ر هدننزو هاتک(هوایج )ءالاب اهاعد اذا لبالاب یواح لاق ردهنسانعم قم غاچ ه وص یهود هدننزو |

 ىر لواوو یف كيج (ی وا )لر ون د همدا شعشل 7 یا هلضما غوا هنناعردص قبض هدنز و ییغ(یوحا»

 عقم وص و روند هب وص شالوا ریغتم هل د دشت كناب ویرسکكيج (فیج ال رون د ه وص هح ار دب و نتنم هيف ف كناب و
 كم لا قیلعت هنفرظ یکلموج هل رسک كنهزمه (ءاوجالا) روند هب هعشا نال وا نتنم ی وص دوخاب هعض وم نالوا

 روند هرب د قچآ هلبا هحوتفم ےج (ةوهطا) 4۴ یوا ولا 4 اہنآط و یلع ابتلع اذاردقلا تیوجا لوقت ردهنسانعم

 لبقا دق عاب هکر اشعد هی هکر دم وسره هدساسا هکر د جزم + هدن ران زو یرکسو ءارج روند ید ءاوهج

 تسالاح السی لام یل وایهدکد تشیا ین وب یک دلی ادادعاهذع هن نوچ ا | دوجوةظفاع روی اتو درر سوم ی

 هک اروند هبهپت هوهجو رد هرن ر قج هنغص قچآ م وکو یرکا مر وق ینعب یوآلا ناف یولآ بنذلاو یوهج ۱
 1 لاش رد هنسانعمقغل زیآ بولجنآ اوه هللرسک كرش (ءاهجالا ) هتنانعم همك روند 4 هود ر

 نوتاخو تو اذا قرطلاتهجا لا ردهنسانعم قلوا حنا وو قچآ لویو تععاو فشکنا اذا ءا ا تهج

 اهج وز ىلع ةن الف تهجا لاق ردذوخأم نیکیتا یازعم ر دهنسانعم كلبا م ورع نددالوا نجوز هلغمالاق هغج وج |

 هناخ هلرصق كفلا و یرمسک كيج (یهلا) لخ ئا انلع نالف یهجا لا ردهنمنم تاعا لو لب ا
 روند ه هناخ بارخ (یهاطا) برخ اذا عبارلا تالا ن م اهج تیبلا یهج لاق رد هنسانعم قلوا بارخ |

 هغجالا قچآ یتسوا هل رسک كناهو یعص كيم ( یھ ) ةي الع یا ایهاح هتنئا لوقت رد هنسانعم هراکشآو |
 روند همدآ لک یوک < سال یشاب هدنز و یوحا ( یهجالا) هیلعزنس الب یا هح ءابخ لاق روند هن وا عردو

 اهعسو اذا ةصلا یهج لاق ردهنسانعم ققألوب ییهراب هدننز و هدأت ( ةيهحلا ) علصایا یهجا لجر لاق |

 (تبط )و( وای )و( ایا ) # ینابلا + هرخاف اذا هاهاح لا رد هنسانعم هرخافم هدننز و ةاهابم (ة اهاحما) |

 كيج (ی) ردیعما یدا ورب هلدیدشت كناب و یرسک كيج 4 "ی رایدنل وارک ذ هدنسهدام یوج هلبرسک رایج
 مهارد + وبشا عاش یرهوج رددآ هبرقرب هدنساضق ناهفصا دوخاب ردیبقل كن رهش ناهفصا هدفاس هلبکق
 كناهنا ی ارز دک نانا ترس تناسب هکیدد بود ا شحاف طلخ هدنلوف و تاک رض تاقا |

 *یدرو بلاق ردیعج كنظفل ی رض هکردقل وا تایع رض نالوا باوص سپ ردشفلعج هل راتعا ءآزجا ردسقا ق
 هرات اذا هایاج لاق رد هنسسانعم هلباقم هدننزو ةاهابم (تاباحلا) یدنلوا نان دام مج کد ر وند هب ها |
 رد هانامقلوآ نبض کانتر و و (یبحا) + یواولا ## سم مع ءا | لصف مس ردتفل هدزوم*و و"

 | ردهنسانعم قعشلفی هت رب یر یلفرط ییا بوبازوا یرلکیک کیک هند واند ادا !وبح وب *یشلا ابح لا
 عالضالا تبح لاق ردهنسانعم قعشیاب ه هقرا یرلکیک وکیاو تنادنف تلاط اذا فیسارشلا تبح لاق

 | هضعپ اند اذا لیلا ابح لا رد هنسانعم قلوا نیقناج هن رب یرب یرلیدنق آ وص و تلصتا اذا بلصلا ىلا

 ۱ یشماذآ لجرا ابج لاق رد هنسانعم كع رو لر هن روس هرزوا ینرف و یرالا یک نالی هسکرب و ضعب نم
 1 رددنیسانعم كعرو لر وس هرز وا ی بوردلاق یسکو ک موصعم هد زو وه س (وبلا ]ا هنطإ و هدب ىلع

 ( هغیطل را

 بچ اہل ءا الصف



 a VA حس

 هارخا داب ندهدلبر هدننزو باشیشعا ( ءالیلجالا ) یدنلوا لامعتسا هدنایمذ اقلطم هدعب رلیدلیا الحا و

 | ردندیماسا هدننز و نالس (ناولج ) داب ىلا دلبنم حرخ اذا لجرلا یلولجا لاقب ردهنسانعم كلا مزعو حورخ
 | ید.دشت كمالو یصق كيج (الجانا) ردهرنبز هد هل رسک كيج رد راثدح هرم نب ناولج و ناولج نب دم

 ندماط زکلاب نا هناخ هدننزز و یذع هل مک ك يج (یلجا) ۴ ینایلا :#ردش رشتاذ رب ندهیف وص رابک هلبارصق و
 ۱ ردهنسانعمكمرب والجد هنسار هلن وکس كمال و یصف كيج « یل ار واوا هدن روا یوکی ژک ا رون ده هحابنال وا

 | رّللانا لاقت ردهنسانعم كليا راهظا هدننزو هدأت (نیجا) رد هوا وو هناي امت واج ىا ایلج ةضفلا تیلج لوقت

 | ه هنسفرب وهالع ادا اذن اکم ىلج لاق وا هیچ هکسک و هدننزو لعفت ( لحل ا) اهرهظبیا ةعاسلا ىلج

 ۱ هش راد هدننز و یلصم (یلصما)ل افرتشم هيلا رظن ادا " الا ل لاق ردهنسانعم قعاب ندتعم نالوا هلاوح و یرقو

 ۱ ۶ 7 وه ك 0 نسیدتک تک ق ند سروخ آن الکورااننس هجا زن یشوت نایت

 هنبلاقو محو صح ش كن هن ذر هلیعض ك رایج وو هدننز ه اهم( لو هدننز و باح هل رفرف كيمو یصف كيج (ماملب)
 یدلیا ججج رت نکل ه وا و هدیسنا نکلیدلنا تراشا هنکل های و 4 وا وكنءداموب ەچ رک ف لۇم هكر د ح راش +رونىد

 | روند هشیشنال وا ضراع هنسه« كنروعو روند هی رمو خاموط هلیصق كفلاو یعض و یعف كيج (امبا)
 | ر دهتسدفراو هنت رص كثیشرهو رون د هنن رادقمكن هنسفر وروندهشاطناروط بول هوس هدنزو رب و

 هشیشنالوا ضراع هند و ردن رابع ندنسمان وا بونادلق هت وایرب بونلپوط كن هنسن راس و كن ر واب هدنرف رفهربغ و

 ۱ اذ مولا یمصت لا رد هسانعم ا ی ول ندتوط فا راز نا ترول( ىجا )ر وتدهلهدقعودخرابقو

 ۱ هنساضعا و و سرو تو هدنفحدسکرب هدننز وه انک (فیانخ )9۴ ینایلا # ضعب ىلا یهضعب عج ا

 | ر ردذوخأم ندا یانعموب و هیلع هرجاذآةیانج هنج هيلع بنذلا یتج لاق یک ك معا نایز و ررض هنلام و
 | (ىاجا) امت رمش نم اهلوانناذا انج ة را ینج لاقت ی كمرد هویم نجا هل کم تل نو نصف یخ

 ۱ [ ا کنار روک اتن یک اضقرولک ةانجیعجرون د4ب هسکنر دهویمندجاغا ور وند همدا ولچ وص

 | ۵ هویم نالیروشود هدننزو اصح (ةانطا )و هدننز واضع ( یا )) اهایاهانجو هلة رفا ینج لاق و ردردانو و

 ا عدو رونل واقالطا هنفجنو رطاقو نوچکیدل روش وید ندندعم رونل وا قالطا هنوتلا جو روند
 | هدننزو لعفت (ینصلا) و هدننزو لاعتفا (ءانتجالا) رولک ءانجا یعج هنسانعم لسع روند هلابو روند همامرخ

 | یارطلاءامانیفتجا لوقت و امن رج نماهلوانتاذا اهانح و ةرفلا یتتجالا رد هنسانعم كمر د هویم ندجاغا هدرانو |

 ۱ هل ممک كنءزمه (ءانحالا) هلعف مابنذیعدا اذاهیلع حنا رد نسانعمقم[جوص همدآر یتجنوهانیشفهاندرو

 | یرهنسن كج هلی روش ود هلوقمیسامارب ورباچ كرب و كردا اذارصشلا نجا لاق رد هنسانعم كشتي یسهویمكجاخا

 | شلروشود ءزا زونه هدننزو نع (ی ا اهانج رنک اذا شرالا تالاش ردهنسانعم قلافوج بوش

 | روند هادروهلاش جوسنمندنکو  ینویقوص هدنزوهبنغ (فسنجار) هتعاسنم نج یا نج رم لا رون دهه وړم
 | 6یتح)لرددآ هدلب رب هدننز و یعست (یتحنل ردندح هنجن یسیع ن دجاو رح نم ءاد ر یا ة منج هفتک ی و ءاج لاقت
 | باوص ردا طخ و ن قالطا نت ها هبتع ك راضعب و ردهرمعم و هئدحم هف ورعم هلا هینابه ولا نګه ليس هين لوهحم
 ۱ مینا وج نما ؤاج لاق ردهنسانعمتناوج (یناوحا# یدنل وارکذ هدنسهدام نجد هکدت هللاد ردقل وا ییجدنال وا

 آ انج هدننزو ءارج (ماونا) 8 یواولا # ردظوملمقلوا ندنلسق یلاعثو بلاعثو هکر بد جیم * مهبناوج یا

 | همدا شمش ود هنسکو ک یرازوما هدننزو یوحا (یجالا) رونید هنویق شقک ندنراید یرازونو هکردهنسانعم

 اک رد هنسانعم ءا وه هل د دشت وا و و یه كيج (یجا )یوا ولا هز ومها یندغل ءان | نیب یا ینجا ل جر لاقیرونید
 | یج رار د د هو ج روند هر قر واوقچ او ءاوهلا یا وا یف شیرااریطی لاق ردت رابع ندنغلار |ءام هلا ضرا
 تیبلا وج لاق یکی ارب وند ځد ینا وج رول وا شوب هکروند هنسیرجما كن هط واو واو یک لابجرولکء اوج
 هود هلیصف كيج (ناجوطا) رد دا مضوم ج وا نواهقشب و ر ونیدهتسهکل وا هماع لصالایف وجو هلخ ادیا هبا وجو

 ۱ نال واهصلاق و رون ده هماینالیروا همول وط هدنبز و هبق 2 وای دا هوجوج یصا رده اکح ندقم اج ی مق

 رومد کر هیبشهنرجو روندهنسهلوقمكيلد و هم وانالوا هدرار كبو هدرلغاط و روند هنسهعطق ضرا

 [ یوج لاقنردهنسانتمقمروامادمولوطهدن زود هب وصلا )روتا و ریست روک قەدېكر ترول وا ېک تولنسا

 ۱ یا یوجه لا روند هتبحم و قشعنال وا ناهنهدنورد هدننزویوه (یوطا )۷۴ ینابلا 2 ولا هعف راذا ءاقسلا

 [ 33ا0 داد لاق زود ه ونص هارد و نتنم و نزحیا یوج هباصا لا روند او نرم وب یوه

 ( فصرو و)



j 1ته ۷۸۰  

 (ءالجا)و هلنوکس كمالو یه كيج ( ول ا) #یوا ولا # وفحم یا ننحملجر لاق رول وا هيا و ه واو هکر وشد |
 اولجم عضولانمو عض وملانع موةلاالج لاقت رد هنسانع» قمل وا هرا وآ ندننامناخ و ندننطو هکر هدننزوءالص
 ولج هروک هنناب هد راصب كفل ۇم + هدرطاذا بدلا هالح لاق زول وا ئاد هدانعمو و اوف رفت اذا ءالح و ا ولج

 وسنوت هناوف نوجا قغاص لاب ءالج و ردع رفتم ندنآ هراس "یناعم ردعوض وم هنسانعم رهاظ فشک یسهدام

 یدو EEE ۸ (مالجالا) لسعلا راتشيل املع نخد اذا ءالج لصلا الج لاقت ردهنسانعم كمر و

 هب دکر کاکو راضعب اوة رفت اذا عضولا نع موقلا ىلجا لاش ردهنسانعم قلوا هدارآو رود تلاوت

 روند یلجا هسا یشات ندقلفاروق و ندعلتف و رارد لحرلا الح هل س هغص ثالث هسبدتاراید هلو یثاتندفوخ |

 هلتعرس و دق رف 9 دعص ود ی هع هالحا لاق ا قلک هرا وا ۱! ندنناماخ یدک ر رول وا یدعتم ءالحا و

 كحراش + عرسا یا ودعب یبحا لاق ردهنسانعم كيرکس و كعرو
 | عرسا و دعب لا هدح وم ءاب هرز وا یاب

 یدو هدنزو لاعتفا (ءالتجالا» ردلکد درعا ید یسانعم قل وا دعا اک یاضتقم نکل ردطلغ یر ویمن

 هداماد بودا نەز هليل و هژبلت ییلکو هو رفاذا دعص وم نع هالتحا لاق ردهنسانعم یل را زا نونا یدآر 1

 رد هنسانعم كملنا رظن هب هنس رب و ةولحم هيلع اهضع اذا اهلعب ىلع س ورعلا یلتجا لاقب رد هنسانعم كلتا ضع ً

 كنسهل وقم بیا و حف هلسک كيج (ءالطجا) و هلو کس كمال و ىح كيج ( ولجا ) هلا رظن اذا هالتجا لاق

 ین :واسفو م تارا رو اهلعص ادا ءالحوا و و و فسلاالح لا رد هئسأنعم كلتا لعصم بوجآیتساب

 لاق ردهنسانعم قلت نام قو فثک یی هنس ر و هبهذآ اذا هنع هل ا الج لاق ررلهعتسم هنسانعم قلت هلا زا 0 ۱

 اذا هوش الح لاق ردهنسانعم 2 ات یتسابل نیک ام دن_هکاذا هی الح و سالا ای الو الج ۱

 ملت و باک الجو هلال تاکرح 2 ر لج و الع دا 7 یشلا الح لاق ردهنسانعم قمل وا لاعو + یر

 ةثلثم ةولح اهلعد ىلع س ورعلا 0 ی ی مس »و هلش ز یللوب یللت ییلک

 سورعلا الح لاه ردهنسانعم كمر و نور و زوم هنماک هدنماکنه فافز و ول هلع اهضع اد ۱ ءرلح و ۱

 داماد هاب رسک عج (نولحا# فافزلا و ضرعلا یا تقولا كلذیف اهاب | اهاطعا اذا اهربغ وا ةهفیص واهح وز

 لاق ردهنسانعم كلا نابع و فک دنت ر هدننز و هدأت (ةیلصل او روند هنکلمروک زو یکدر و هس ورع ۱

 اهج وز سورعلا یلج لاق ردهنسانعم كمرب و یکلمروک زو هدکدرک هنسلکو هنع هفشک اذا معالا انالف ىلج ق

 لاق رد هنسانعم قلاص رظل یک ردا رظن هراکش نیهاش dd هنسارپ و فافزا یناهاا اهاطعا اذا اهربغ وا ةفیص و | 3

 تلاح و هکر د هنسانعم ققاب هراکش بو ردلاق یاب یدنک ناغط هلا ددشت "یلحو هیلع و + یمراذا هرصب ىلج

 (لهلا»و هدنز و لاعفنا ۶ الحمالا) ر ظذ اسار غف و اذا ایل و هلك یزابلا لج لاش رولوا هدفدشلآ هراس 1

 ءاع* (ء الغا دلا ادا یلحو مالا یلحتا لاق رد هنسانعم قلوا نابعو شور بولجآ هنسلرپ هدننز و لعف 0

 هدنعتفا لوقت رول و ۱ قالطا هرابن ضاب و دم یا ءالح 5 یش لاق روند هب هنس ید و نشور هدننز و :

 كةم صوص# هل وکر لوق ىلع هتسانعم لک روند ۸ ی هدننزو تاتک (ع الحا) هضاس یا یو ءالح

 هفیطل ب 2 نالوا یرفو و نیعت تلس كمدآر و "صاخ ل جا وه وا لعکلاب یا ءالطاب و لا بش رددآ ۱ 0

 هدنکوا كشاب هدنزو اصع ( الطا) هنا باقلانم بطاخ اذام یا هژالجام لاقت رونلوا قالطا أ
 o e یو دنع TT و ۳ فصذ كفا ىلع قلوا زاط توا لقا 1
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 زاط قره وا قو 7 الصا هدنشاب و ی 1 نالوا فوصوم u الج یثأب هدننژ و زو لعا (رجالا) ۱

 هدننز و ءارج (ءاولحا عزنا هجولا نسطا يا یجا لجر لاق روند همدا افلشوخ و هرهچ بوخ قرهلوا ق

 زایآ قلفحا و ةعساویا ءاولج هج لاق رونل وا قالطا-ه هج نالوا ولنادیمو شیکک و  ردت وم ندنظفل یلجا ۱

 هاتیج فرش هدننز و یلعا (یلجاناژو هدننزواصع (الج نا ) ة٠ یا ءاولج ءا“ لاق رول وا فض وه اوه |

 حاولا یا یلجا ناو الج نانا لوقت رونلوا قالطا دمدآ نش ورو حط اویناش و لاح ورا و مولعم یرایع |

 الج هللاش یذلا نانا دوخاب ردیضام لعف ه اکا قیرط ىلع کرد حراش + ردفورعم لج رر الج ناو مالا ق

 لعا(لحا)+ینوف رعت ةماعلا عضا ىت جم + اا ثلا عالط و ىلج 021 می نو هو بم

 نشور وح و هدننز و نغ( یل ا )ر ديما اقا رمق هن رب ورد هب رق ر هدننز ویر کس( یولج )ر دعضوم ر هدننز و
 یرونواندنس کرد هتسانغم ثالجانم هل رسک و نصف كنهزمه (كالجانم) خاو یا لح سا لاق رد دتا

 | درط ندبرعلاةرب زج یرانا هنع هللا یص ررع تربضح اریز رونل واقالطا هتسهشاط تمذ لها (ةبلاطا) ردکع د

 )44( * ثل +



 ۱ كنارو یدمو رصقو یوکس كفلا ویرسکكمج (كلارجنم)ل ر 1
 1 وت یار زا هدیس راف رونل واریت هلا نوچکنسو یرو واندنس هکر رزعتسم ثالجا نم هلی دندشت و ضا

 ا ردندنسەدام نارج نیفح كنوب ثالحا ع نم یا ا رج نمو لا رج نمو ارج نم هتلعف لوقت ردبفدا رع

  ردهلبصفو یعط كم هکءا رحم ییا تش هبیبح و یدنل وا نایب نفت تسمدام 6 هک زین هندسی یددشتو
 | *یشلا یعةافاکم(فیزاط الو هدننز ومافو هلا هم یاز 6م زط )۶ ءابلا رد هلا زمه و هجم یازد ر رد ها |
 و هنافاکم یا هتزاح و تلعفام ءازج اذه لا ردنرابع ندضوع لباقم ه هنسسنرپ هکرد زاما هنسانعم

 ا یزج لاق ردهنسانعم قم وا یفاکو ءافاک اذا ءازج یزحم هیلع و ههازج لاق هنسانعم كلا تافاکم رول وا ردصم
 | هد زو لادج (ءازطا )و هدنزوتافاکم (:ازامل ) یضف اذاهنع یزج لاقت ردهنسانعم كمهدوا و یک

 | هدننز و لعافت (یزاصلاپ هافاکاذا ءازج و ةازاحمءازاح لاق ردهنسانعم كلتا تافاکمو ضوع 4 هسکرب دوب

 هاضاقتاذا هند وهن د یزاج لاق رونل وا ریبعت كللااضاقت هکر د هنسانعم كما بلط ینید بودا تلقث ولج روب

 ءارغ اهم بلط اذا ءارتجا لاق ردهنسانعم كلا بلط ازجو ضوع ندهسکرب هدننزو لاعتفا (ءازتجالا)
 | لاق ردهنسانعم قلوا معاق هلهج و قلوا رصاق ندنشافک هنماقم ك رخآ هتسنر هل رسک كنهزمه (ءازجالا)

 ۱ هلهج و مامتاکا یتعی یدر و یتنافکو انغ كنهسک نالف | نالفو هفکی لو هماقم ماق یا اذکنع اذک یزجا

 |ء جا ویدنل وارک ذ هده زمه هکد تن ردتغل هدزوم#*و و رار د هنازح و نالف یزح هنع یزجا هدنعف وم یدل وا لد

 ۱ (ذیزطا) ردتفل هدزوه یخد وب ینعی هآزجا ینعع نیکسلا یزجا لاقب ردهنسانعم كمروچ پاص هغاجم
 دو هجارخیا هضرا ةيزجیدا لاق روند هلامنانل | ندهیجارخ ضرا هکروند هضراجارخ هلرسک كيج

 | كبازویرسک ك ج ر ولک ی زج و هلیضق كم از ویرسکت يج رولک ازج یعجبروند هنج رخ شابنانل آ ندنس هشاط
 ا ن رعم یسرافتیزکه زج هدنابرعم نکل ردندنسهدام ازج هروک هتنای كحراش » یک لابج رواکء ازج و هلینوکس
 | ردندیماسا هدنزو ۍلع ("یزجرلو هدننزو "یم" ("یزجر) و هلرسک كيج (یزجر)ل ردحورشم هرزوا قلوا
 1 ید كنءزمه "یرخاو ردندننتدح یرخ الاةیزاحن دم ن "لع ندم و ردیع"آ سرفرب (یزالا)

 أ | قمل وا یتقصف ةو كنەنسنرب هدننزو "ولع ("وسا) # یواولا ۶ رد وسلم ه هب رق مان معنا هداف ناهد

 لاق ردیفدا رمو هدننزو ةاداعم (ةاساحما ) بلص اذا !ّوسح وسح «یشلااسج لاقت یک شاط ردهنسانعم

 | "یشج رونل وارببعتهدابکه کر وند هاب فیفخ هلی وکس كن هم نیشویصف كوج ( وشطا )۴# ی وا ول اه#هاداعاذاهاساح ۱

 | هموکب ولی ردکیربهلب الا هلبعف كيج (وعطا )ی وا ولا هلناصق رولکتا وشج یعج ردتفل ردزوم#هکهدنس هلک
 | هب زا هکروند هنذین ه را و هنسهزو ه راهدنزو هبه (فعطا) روند هنسهلوقم زولوم ویدنروپس و قشف شل وا

 | ةأرما لاق روش دهتروع لدهداس و نوب (ةیعاط )ریعشلاذیدنیا ةع خا برش لاق ردرکسم یرلکدت اریبعت یی وص
 لاقى رد هنسانعمقلربآ هفرطرب بویمروطهدنرب هنسنرباب هسکرب هدننز و افو (عافطا + یوا ولا# ءاقج یا ةيعاح
 ءافجو وفجو لقث اذا اذک هیلع افج لاق و رد هنسانعم كلک نغآهتسنر و هناکم مزاي مل اذا ءافج وفج * تاس

 !اوفج ءافج لاق ردهنسانعم كطا هدرزآ هلهج و یریغ دوخاب درط دوخاب ضاعا ییهسکرر هلا صف افحو

 | وفج هیف لاق روند هرازآو ءافج ردمما هلرسکو  یحق كيج ( رد ةلسلا شیقن ور ا
  تمزالم هلام هکر , ءافج و وفج و روند ةوفج هب هسا شغل وا افج هنسددنک ی هد هسلا وف ج رکا و ءافجیا

 ۱ لاق ردهنسانعم قنردلق ندنرزوا ینیرکا كن و همزالی ماذا هلام افج لاق رد هنسانعم كلتا لامها بولتا |

 | ور ول ءدنلح هکر جلو دو هدنزو لهافت (یناصلا) هعفر اذا هسرفنع جرسلاافچ
 ۱ | رد هنسانعم قمرا ندنرب ن لاعتفا (ءافتجالا ) هناکم مزاب ملاذا "یشلا یناح لاقب ردهنسانعم قلربا

 ۱ قم ۳ ندننرص ی : یا سم زه CDE هتل 1 اذا هتفتجا ل ر

 قلصت و ظیلغ یا فاح ی لاف روید ه هنسن نیلاقو ابق (یفاجا) ی مد و ابسنااذ
 [ لا رونلوا قالطا قللنا 2 ۳ RE ۱ ات ها رد

 1 | لاق ردهنسانعم كلا "دعظیلغ بونس ابق یهنسنرپ (ءافهسالا) ظیلغ رک یا قلا و ةفلمنا فاح لحرا

 1 ۱ هتشجلوقت رد هنسانعم قمر هلن وکس كناف و یصق كيج ( یا یابلا# ایفا دعاداهربغ و شارمآ نسا

 | ههسک هدرزآ شفا واافج هدننزو ا م قم ) روند هب یک شوب دنا زو دی( هاب ) قلم اذا هیفحا

 ا



e ۷۸۳ = 

 شوف و راردآ حالس هحاطا یدل و بودا بعل هکنا یس ەفناط باعا و سو نانل وا ریبعت قارطم

 تقرافم الصا ند هلاخراب هدلو دوخاب ندلارنم ردلعاف سا ندنتتهداه ءاذذحا (یذ وذحلا) روند هنن رافنم

 | كيج (یذطا )۲# ءابلا## لحرلا و لازما مزالپ ناکآذاذ وذح وه لاق روند همدا ناروط هداروا امادبویلیا

 (ذیذطا هتعنم اذا هتذجا و هنع هتذج لوقت ردهنسانعم كلا عنم هک كنهزبه (ماذجالا) و هلی

 (یداحهاا) روند هنلصاو هنکوک كن هنسنرب هللرسک كيج (یذلا) روند هتسهچموا جاغا هلرسسک كيج
 نیج رکو کٹ اکر ا هدننزو لعفت (یذحصلا) لسنا اذا فیسلا یذاح لاق ردهنسانعم قلربص هدنزو لعافت
 ماجاب یذحب ماما لاقت ردهنسانعم كمن ود بوئالوط كلرهروس هر یتفیریوق و كرهت وا هدنفارطا كنسیشید
 روند هنکچ وک كن هنسن ره هلی وکس كنار وش الث تاکرح كيج (ورطا) + وا ولاو# ردهاذا هبنذ ضرالا حس یا

 رولکءارج ول سمک كنار ویصق لكنهزمش رواک ی رجایعج روند دنکحوک ید كنسهل وقم ج! ولظنح قخب

 دن رلکینا نالسراو بلک ةثلثم تلذکورج و هنم ریغصلل “یش "لک و وحن و حیطبلا و لظنا ورج لا هلبرسسک كج
 هنس هسیک یخ نالواهدن رج وا یراخاش كتابن و كجاغا ضعب ورواکءارج و ءارجاو هرجا و یرجا یعج روند
 هدنزاغوب تالذکه مر ونال واضرامهنک روا كنود ور وند هه ويم شعنلیز ونه ور ول واهدنزرط الغلق روند
 یلیرواپ هل راهی لعاف مسا (ةيرحلا) و(یرحلا)ل ردیعما كندج یو حل ادم نهللادبعو روند همر و ندیاروهظ
 یکیاو روند ه هقان رودو و هصق هل رسک ك وج (ةورطاا) ورج تاذ یا ةیرحو رح ةبلکل اه روند هکپ وک ۱

 هدننزو هیع-(هرج لو هدننز و "یم ("یرج)لو هلرسکكيج (ورج) ردنطبر (هءورجونا) ردیدآ كغارسق |

 قغآ هل رسک كوج (فیرطا) و هلتاصف (نایرطا و هلینوکس كنار و یصق كيج (یرطا) ءابلا## ردندیماسا
 یسهدامیرج هروک هننای هدریاصب كفلوم + e ورم یرحهوحن و ءالا یرج لا رد هتسانعم ۱
 ۱ 4 ادرباس وتا هل رسک كيجءارج ویرج وردذ وخ أم ند اه راس ۍناعم ردع وض وم هكا نارذک و ر و رم هلتع رم

 ردهنسانعف قم | ین وص هل رمسک ن هزم (ءارجالا) ءارج و ایرج ةو و چ لاق ردهنسانعم كةت

 | لیکو هدننعص صوصضخر و ءارجا سرفلا یرجا لاقت رد هنسانعم كمردنرکس یت آو هلاسا اذا ءاملا یرجا لاق |

 ۱ قفل بودیا روهظ یرلهسیکم خت هدنرج وا تاب والیکو لسرا اذا لجرلایرجا لاق رد هنسانعم كمردنوک
 هما هسکر هدننز و لادج (ءارطا )و هدنن ژو ةاهابم (عاراحلا ) ءارجاهل تراص اذا ةلقبلا ترحا لا ردهنسانعم

 ۱ درک (ا رجالا )هعم یرج اذا ءارج و ةاراح هاراح لاق رد هنسانعم قعشراب هدناب کج کی كع رو |

 رده هددشم یاب و و ی هکر دم وس ره تن زا رها دوتا ضعب ردعا زنان نایرجح و قر

 | زد هبلاغ تفص هکرولل وا قالطا ه هنیفس و یشان ندننایرج و ریس رونل وا قالطا هشن وک (ةیراطا )ردح خدو |

 هنروع کو هزات ورونل واقالطا هتم وقزریکیدلیا ماعنا ورا ردا هندابع هناشرع ك راکدر ور ترضحرابرهو
 هدعب ردینبم هن رانایرچ و تسج هدلعو تمدخ قالطا ه راج هری هزان هکر د ح راش * ردیراوجیرلعج روند

 | ارا )و هلق ك رایج (فْیارطا)لو هللارصق (ارط )لو (ءارط )لو( ةا رط ال یدنل وا لامعتسا هدک رنک اقلطم

 كنفرح یور هدنحالطصا ضورع لها هدننزو یوم (یرحلا) روند هکلهراج هدناوسن هیرسک كچ ۱
 | نیب وحلا دنع هلیصف كيم (یراحا) نوجلدل وا ینایرج "لع كتناکرح ءان و بارعا رونل وا قالطا هنسهکرح

 كيم (یرح) ردیعم ردصم ندناب لاسعفا هلیصتف كنار و یمض كيم (یرحیأ) رونلوا قالطا هنرخاوا كره |
 یاسا (هراج) ملا و مضلاب الا هک اها رج ہللا ےب چ یلاعت هلوق امنو ردیهم ردصم ندیئالث هلرصف كنارو

 | ید دشت كنا و یرسک كنار وكنهزمش ای رجالا ) ردندنلاح رنیهگ هب راجن دزب و همادقن ةيراح ردندلاحر |
 مزع اعاد كمدآ هلرسک كنارو كنهزمه (ذیرجالالو هدنزو راتفس (مایرطالو هدم اضعب و یرصق كفلا و

 یذلا هج ولا یلع یا هت رجا وها رج و هناترجا و هایرجا یلع یرجلاق روند هتهج و تعیکیدلیا نایرج وك ولس و

 | هتععبط و هقلخ یا اذک هرجا و هات رج و هرجا لاق زر هنساتمب سو دیس و قلخ و هيلع یرح و هیفذخ ی |
 ۱ + یچلیا و رد رار یئنؤم و رک ذمویعج و درفم رد راج هنسارح كناکؤم رد هنسانعم لیکو هدننز و غ "یرطا) ۱

 ۱ وه لا ردهنسانعم نماض و لیفکو رونلواقالطا هروذ نمو ريجا و لوس ریآ "یرجوه لاق رونلوا قالطا |

 (تیرجلا) ةلاکو بیا ةيارطاب هلسرا لاق رد هنسانعم هلاکو هلرسکو ىح كيج (ذیار جا نماضیا هل" یرج
 سنج هدننزو یتذ یا الیکو هلسرایاانالف نالف یرج لاقت ردهتسانعم قللوب لکو هدنزو هدأت
 ۱ هدننزو هیمذ(فیرطا روند ید رولص هنسانعم یهامرام رد رلکدد یعلای نالی دک رذدآ قلاب فورعما



 چک VAY ریس

 .E لا رو رخت نیا كلک وب لب ندکل رب و لام اذا لیلا یسج لا ردهنس انعم كلا لیمو ضرالانع

 ۱ ال یذلا بلملا بش ن هر لئام بلقیا ب ولقلا فص وین یتعب ابىز وکلا ثیدلاهنمو نڪا اذا ج لا
 دا را هدنناونع ةشذحلوف هنم و یشان ندنمه و یرهوج هدارو یش هیف تشال یذلا ین ملا لئالا نا

 یداونک * یلصا هکهدننز و لعفت ( یضحملا رول وا هشذح یواز ود دنس هب هش ذح چ د هد هب اهن نکل یدلب ۱

 یوق یزوب یسهلوقم یتسدو رضت اذا حرا لع ی فر ههجیسانعم یارو بولیکا هرز وا نادزوخ |
 هدننزو یوف (یودطا)و هدننز و اصع (ادعا) # وا ولا ۶# "بکنااذا ز وکلای لا ردهنسانعم كلرود

 رطلا یا یوداو ادا عقو لاق روند هننابلوا مولعم یماهتنم لوق ىلع روند هروب ندا هطاحا یریره
 كن هک یودج و هتیطع یا هاودج و هادج لق لاش روند هششخح و هیطعو هاصقا فرعیال یذلا وا ماعلا

 رد ةنتسانعم كمر و شش هلیصف كيج ( ودلجا ال تا ردردا هکروند نایدج و روند نا ودح هدنس هشت

 اذا هادج لاق ردهنسانعم فسا تجاحر ندفدآ رب و یودا هاطعا اذا اودج ودح هيلع یدج لات
 ةيطع هاطعا یا هادجا لاش ردهنسانعم كمرب و هیطع یدو هل رسک كن هزم ( ءادجالا ) ةحاح هام

eلاعتفا ( ءادتجالا إل یودلا تلاط یا دتح و داح لجر لاق روند ه هیطع بلاط (یدنحا لو  

 ماعرطمهدننزو اصع (رهدلا ادعخ) ةا هل اس اذا هادتعا لاق دواب كسلا تجاخ نیم هدننز و

 ] ادا نعي هرخآ یا رهدلا ادج الذ لعفاال لا هنمو ردلمعتسم هتسانعم باعیتسا و لوعش ذوخأم ندنسانعم
 ثاکرا هلن وکس تلاد و یصق كيج (یدخ )و۶ ءایلا ٭ سا ویا ادج ریخ ه لاقب ردلمعتسم هنسانعم مساوریخو

 یدج و ردقانع نم هکر د ح راش + هل رسک كلراعج رولک نایدج و ءادج و رولکی دجا یعج روند هغالغ وا ۱
 ] زرد "یدج رام کا هکر ید حراش + ردبا نار ود هج هل هلا شعث تانبهدنسهروب یلاعت بطق هکر دب دا بکو کر
 فراعتموب برعلانیب و رددآ كج ر نالوا لصتم هنجرب ولد یدج و نوجا قرف هللا یدج جرب هلیس هی رفصم

 ك: رک | تآ هکرد هنسن هجا هع ولط ىجا یرلکدبد مربا هدننز و هرم (فیدطا لو هدننز و هیمر (ةِیدحا ردلکد |

 رردانای لر هد هرک | و مربا هد راتغل کر هچ رکی وب هدننز و تایلب رولک ت ايدج یعچج راروق هنن كنب

 هیحان و روندهناقناقایداز وانوز وا هدننز و هيم ر هیدج و رون د كچفکه دیسراف ردص وصح هن کر وب عو ن ك
 رددآ كعاطرب هدننز و هم ( هیدج) روند هن کنر كنسهرهج ناسنا و روند هنسهعطق كسمو ردهنسانعم |

 قعا ناق ندهراب هل رسک كەز (ءادجالا) روند ههدابو رخ یداحو روند هنارفعز (ایداجا) و (یداجا)

 لاق ردهنتسانعم كلتا بلط ششخ E ها یصف كمج «یدلا و لاس اذا حرطا یدجا لاش ردهنسانعم

 ("یدج)) هنسانعم هلارغ روند هنسیرواب وها و یک كيج (فیادحا) ها ودج تبلط یا ایدج هتدج ۱
 هدننزو باغ (ءادجا ) ردندارعشرتحم ن یدج و رد ردارب كبطحا نب یح هکردبطحا نبا هدننز و یم» ۱

 | یکزوقط نالوا لصاح ند رض هچوا یچوا الثم رونید هباسح غلبم نالوا لصاح ند رض هرخآ ددع یددعر
 ] هدنز و وع « یذطا) و هلی وکس كن هم لادو یصف كيج (وذط )و واول اچ ةعست كلذ ءادج ةئالثیف ةثالث لاق

 بوکوچری دو اماق تث اذا او ذج و اوذج و ذج لجرلا اذج لا ردهنسانعم قمروط بول وا تبانهرزوا قاب |
 ماقوا اثج اذا لجرلا اذج لاقب رد هنسانعم قمروط بوصب هرزوا یرلج وا كن راقم رب قایا لوق ىلع قمروتوا
 ا ا ا اذجلا ردهنمانعم قلاق بويا هغرفاصو هنک هراوطو هعیاصا فارطا ىلع |
 هل رسک كنهزمه (ءاذجالا )ا تلا لج | اذا مانسلا اذج لاق ردهنسانعم قلوا ولغای كي ےک روا و همزاو

 ۱3 رک هکر و اما تن اذا لجرلا یذجا لا ردهنسانعم قمروط بول وا تباث ینکل یم هرز وا قابا شدوآ

 یکروا كنکش وک هود و هماما هب یعرو هبصن اذا هفرط یذجا لاق دیبا قمر یر داب برکت هنر 1

 رود لوش هلبصف كيج (یناولا) یش همانسق لج اذا لیصالا یذجا لاق ردهنسانعم قلوا ولغاب كب ۱

 ۱ | كيج (ةوذا )رده ذاح و یذاح یدر هم هل وا ررو هنکید قرهصپ هنج وا یرافنرط بوبم روا اا کر ونید

 | هکر د هنسانعم همذج و روند هنزوک شنا و هنسانعم هساق روند هنسهراب شن آ نانلآ ندشنآ كوي ها رلث تاکرح

 ای كيج رولکی ذج یعج ردترابع ندنسهدرخ نوط وا ولشنآنالق تاهتلالا دعب ردقج هل وا وکسوک و لشتآ

 | ةمذحا و ةرتا و رانلا نم ةسبف یا ةوذحم یتا لا هدننز و لارج رولک ءاذج و هل صف كفلاو یرسکو

 | حص ومر و هدنن ز و لابج رولکءاذج یعج روند دن و A هدنز و ةاصح (ةاذطا)

 تر رو هاي (عیذمار عابلا ريصق یا ذاح لجر لاش روند همدا هصق ی الوق ی ردوا

1 

۱ 
» 
۱ 

۱ 
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 رک

۱ 



e ۷۸۱ = 

 یه و#* نیلاعلا برلامایقدحا و لجر ةسبح نویحم و × لاق ةمابقلا رک ذ هنا دوعسمن لا دبع ثیدح فو ح راشلا لاق

 تورجاق ینراهود ندهسک نالوا رشابم هغلآ تاکز یبحاص هود هب رسک ك نزم (یابجالا )مک ار مایق موق نا

 رد هنسانعم قعاص مدقم ندزلوا رهاظ ی الص كنسک او قدصلا نع اهباغاذا لبا یجا لاق رد هنسانعم كلتا ددان

 كفلا و یرسک كيج (ابطا)و هلبرسسک كيج ( ةوبحا ) ۴ وا ول هحالص "ودن لبق هعاب اذا هعرز یجا لا

 هب وا و ردهنسانعمكم ردکی رب بورد هد ران و هدننز و اصع(ابطا )و هدننز وه اتک (فیابط الو (ةوابط )لو هل یصق

 لوالا بابلا نم ابج و ةيابج و ة وابج و ابج و ةوبج یهرب یهرک ی ابج و وعد اعدک وبح لامل ا ابج لاق ردهم ابو |
 هکر دینبم هلوف نییدزوم#* یلصا دوخاب ردطلغ ىراس یعسب یعسک دارو هکر د ح راش + هعج اذا ینثلا و
 هدضوح هدننز و هاه( وابا )و هبرسک ك رایج (ابطا )لو (نابجا لو (ةوبطا لو (5 وابا ) رول وا ندشلاث باب

 یفجهروط كمدآ نکچ وص هدن رانکوبقلوق ىلع رون د هض وحهدننز واصع( ابطال روند ه وصیتن ردشل ردکی

 "اجلا ن یلعو ردندح ییاجا مها را نب دمو رولکءابجا یعمج روند هنسهروچو هنسروب كنویقو روندهعفوم

 روند هغلشاط شلک ر ه ار آرب هلین وکس كن هثلثم یا و ىح كعج (ة وثم )3 واولا# ردندن رخ اتم وۍ رقم بیطلنا

 هتوثج لاق روندهنسهنرواكن هنسنرب وة وذج یا رانلانمةوثج ذخا لاق روند هن زوکش آر ور ون د هندی ودسجو |

 كنهروک ذم “هوثج هکه ل مسکو یعط كيج ( مرا یثج إل هل رسکو یعص كیح رولکی تحت یراعج هطس و یا |
 د لش د وخاب روند هغلشاط یراقدغب بوردکیرب نوجا رونس نییعت هدند ودح فیرش مرح ردیعچ

 یدلیانایب لتارجج هراج عب یدلیا هو یره وجهدار وب یدنارونل واع ذنابرق رز وار هدنیلهاج هکر وند هرات
 لوقىلع رووا رمټ کو چز د کرد همام قمر یوا ءرزوا زد دن زو یک وو لع تل

 ل "والا بابلانم اشجو اوج یتحم و وثح لجرلا اثج لاق ردهنسانعم قمروط هرزوا یراج وا كنىراقمرب قابا |

 هل رسک كن هزم (ءاثجالا) رول وا هاو ه وا و و سپ هعباصا فارطا ىلع ماقوا هینبکر ىلع سلج اذا یناثلا و ۱
 رولک ی ج یعج ردلعاف مسا (یئاجا) اوج هدعقا اذا هربغ هاثجا لاش ردهنسانعم كمرکوچ زبد یمدآرب |

 هلا هسکرب هدننزو ةاهابم (ةاناصملا  یکسولج ىدا یوثج یلصا ردهدنسهینب ردصم هکب رسکو یعط كیج
 لبا اقم ف یر مزو لمان (ینام۱) نیک ر لا بکر تی لوقتربدسانسم قمر وا بور بد |

 هدن رانز و زن هدننز و یم( ىج )۰ اه زیا فلاهاثجوه لا رو روند ۱
 یاح و یصف كيج (وحمج اوچ وا ولا اهتعج اذا اشج اهتیثجو اوثج لبالا توئج لوقت رد هاج كم |

 قلوا میقم ےتم هدربر و هلصتسا اذا اوج هوس امج لاتب ردهنساتس یماذر ناد ین هب کک

 لاق ردهنسانعم قم عدآ و یشماذا لج لا اسچ لاق رد هنسانعم كم رو و هب ماق اذا ناکلاباسچ لاشرد
 هلص اتسااذاهاهج لاق رد هنسانعمقمادوب ندنس د ی هنسنر ید و هدننز و لاعتفا (ءاهج الا اطخ اذا لج رااعج

 یره وج ردسبقل تباثن نيج د نصفل اوا هدننز ویده هلیمط كيج (یسج) رد دآ لج رر هدننز ونال" (نا وحح)ا

 هکر در جم + رد شاپ رک وی ف هدنزهدام نصخ ونجد فل ۇمو» یدلیامسر هرزوآقلوا یسایتاننشمهو

 ردروطسم یناتساد رفاو یقق هد هيدا بتل کر دتاذرب لد هداس رد رل هجا وخ ندلارصن لاین ك یحج وہشا | :

 رادقمر هالرتو هتفهنکم ذکد یا لا وتس ندنییسهسکزب نکردا وک مج هنسن ر هتوا یر نوکر هدالرتر هلج زا ۱ 1

 باح ا هم نوک لوا یلب هدکدد یکدلیا ناشنربایآ هسک لوا یدید مروی وب الاح مدیشلنان ةد ها | 1

 مساو رده هان هکر دیفدا مو هدننز و هوطخ (2 وجا یدلبا باوجود مدیشع | ناشنیآ 1 هلغل وا

 یاحاح لجر لاق روند همدا تسد هربجز وا یلا (یحاجا) هتسانعم هجو روند هزو و روند هم دار ا

 كيج ( واچ وا ولاة ولصلا نسا یا حاج وه لاق ر وند همدآنالیقزامن لز وکه رز واناکر الیدعت و فقاثم |

 لا ردهنسانعم قملوا ققراص و وېل وس لوق ىلع قل وا شیک یزد كنهد وکه لبن وکس كن همم یاخ و یصق
 ةلف یا وج هذطقب لاش ردهنسانعم قلوا هجزسنا زسعلج راقلب واو ءاخسا وا دلا هعس یاوخج هندب |

 (یضجالا) هتیبک اذااوخج ز وکلا توضج لوقت رد هنسانعم كمر وچ یوق یزو نس هلو قم قدر و یتسدوخج ورم |
 هدورکم یلصم هدننزو هیدن ( ةيفتا ) ردءاوضج یتنم روند هبیثک نالواوضج هدنسهد هدنزو یوج)

 یناح و هیعیضدم نعل

 ( هغطل ز



 n ےل ا لصف روح

 ۷۸۰ حس
 هاو هو و هرم یا نالف ةيوث هذه لاقت روند هتنوناخ كنيشکو ردیدآمعضومرب هدننزومنغ (فیولال روند

 نالوا دیعب نده وا هاو هلوا هج رادقمیدق كنهسک دعاق هکر وند هلیم لوشنال وا بوصنمنوجاناشن هدرللو

 هدن را هقم یدق كمدآدعاق یخدوب هدننز و هّوک (2وثلا) روند هننال وهدنسهرو كنه وا دوخای روند هنغات هود
 ینج یولو هوآ هکیدید راضعب و هدنزو یده رولکی و یعجچ روندهنابسا هناخترم ترخو روند هلیمنالوا |

 بونلد مول وطهکاتراروق هن رز وا كغيزاق یراق داب قیای هدنرزوا هکر وند هنغلاو هر واجشلوشهدنزرطقموهدننز و
 هکغلیب لو راردا بصن قو وا ندشاط هنن رز وا اضعب هکر ون د هرب كوه نیلاق یغاریط هوتهدندنع راضعب و هیتر

 یولوط یراکدتا قیای هکروند هنسهلوقم هرواجم و سالپ لوش هو هکید.د راضمب و نوجما قلوا تمالع
 هنغات ه ود نالوا هدنسهروح كنه وا دوخای دیعب نده واهکردهنسانعم هان (ةوانلا) رار وق هننلآنوجما ظفحندرب

 ةبفاق لاق ردهفاق نالوا ةدنفرح ءاث (ةي والا ردنداجه فورح (مءاثلا) ردعضومرب هدننزو هلاح ( هما روند
 له آرم لصف ا٥ کردن مو لیغآر وند هنغات نوق هندی( ۴# ءاثلا فرح یلعیا هی وات

 هنوکر ب ندناولا هودو تآ هدنزو هوعج 62 ووحا) وهدنزو هب (ةئا )و هدننز و یوج هللا رصق (یأحا)

 سرفلا ىج لاقب رولوا هدننول یماپ رومد هکردقلرقشا قنالوب لوق ىلع ردقلزوب لئام بیزمریق هکردنول
 هدننز و ءا وعرا (ءاوثج الا ) ةءدص یفةردکو اةرج ف ةربغوه و ثلاثلا و عبا رلا بابل نم ووج وةئج وىأج ىأج و

 هدننز و یوحا (یوجالا) ىج نعم سرفلا یوثجا لاقت ردهنسانعم قلواهرز وا روک ذمنولهودوتآ جدو
 یغارطهدن زوموعج (عووحا) هدننز ویرکسروندیوأج هدنن قمر وند ه [نال وا هرز واهروک ذم نول ردتفص

 كما ا یمایل ەپ ۆس كنهزبه و یعف كيج (یأحا) ۴# واولا 8 روند ه هظیلغ ضراقتمارق

 لاقب ردهنسانعم كلا ظفح یبیشاومو . رلصإ و هطاخ اذا ثلاثلا بابلا نم او بولا ی اچ لاقب رد هنسانعم

 كلا راسو متکو هاطغ اذا * ىلا ی أج لاق ردهنسانعم كعرو بوتروا یبهنسنریو اهظفح اذامنفلا یٴاج

 قجا لاق هنمو هسبح اذا ء اچ لاق ردهنسانعم قموقبلآو هتسو هقک اذا *یشلا یأح لاق ردهنسانعم
 هسک نایت زار منک ردندورضورو ردیقآ ان اد بویت وط نسابلاس كن غا ین هل هباعل سبحم ال یا هخ رم یأجال

 "7 ردطلغ یس هس سم هروک هننای كحراش + هعنم اذا اج لاق ردهنسانعم كتا عنمو رول وا برض هدنقح

 هفرظنانل وا عضو هرجنت هنا هدننزو هباتک (ةو الا هعقر اذا ءاقسلا یاح لاش ردهنسانعم قماع قتر وا

 6ءاوطا)لوهدنزو باتک( جان وسلو ند راسك رکو ن درد رکر ون د 4 هنسن نالی وقهر هنرزوادوخای روید

 یرب ضعب هکر وندهمول وطلوش هدننزو ی ص( حا ) رد هنسانعم هو ًاحهدرلن و هلل رک رايج ناب الو

 ۱ 1 ی هاب لاق هوا شلروا همای یلقلوشرف ندنسهمشط و ندنزوب چا هلفلوا شلترپ دوخاب بولی زا

 | وأ ا)ردیمسالجورب هدننزو هيم( هب ؤج )لرد دآه رقرپ هدن 5 هدننز وه (موج ) هيهج و نمنیتعف ر نيب لب د و دق

 | دنذو هبانک (ةوابحا و (فیابحا) # واولاو ءابلا # bA یا ةو أج مهتباصا لاقب روند هفلتیق هدننزو هورف

 | ةوابج وةيابج وعد امدکو بج یبج ویر یمرک یبجم جا رفنایج لاق ر رد هنسانعمكمردکیر بورب دیب هنسذ ق رفتم

 | كفلاو الث تاکرح كيج ابطا) ردطلغ یس یعسب یک هدارو هعج اذا لوالا و یتاثلا بابلا نم

 ردهنسانعم كمردکیرب بوروتک نداروب نداروا ییوص هضوح كلذک یسان هلیصف كيج (یلا)لو هبرصق

 جارخ هوابج و هنابج هروک هنفوس كفلوم +× هعجاذاابج وةثلثمابج ضوحا ىف ءالا یبج ویهنم و موقلا ی > لام

 | یرلهود ورونبد هن رانک كن ویقو روند هناکمقج هلبزاق ویق هدننزواصع (ی ا ) ردلمعتسهدنس هل وقم فیاظ وو

 یراهود نوک یستربا هکر وند ه وص یکیدردکیرب هدض وح نوجا رءود بواکم دقم نوکر ب ه ویقهسکندبا قس

 روندهضوح كوب .(فیاحا) ردشلنا هحاسم فلوم هدارو » كضوح ابجنمیلبا قسا لاقت د ردا قسبوروتک

 ( هالا باب إل رددآ هرقر هدنساضف قشمدو ردهنسانعم تعاجو جعل ضوحلا یهو ةي ال اك ةنفج لا

 یراباج فاقوا رونا وا قالطا ه هکرکچ (یایا) ردهداشکه نت هموق ر هیرق هکر دیسیرب ندنرلهزا ورد قشمد

 بصن یراقوبج غاب هنا هرکصتدقدل زاق هکرونید هراهعشا لوش هدننزو ایاطع (ایابخا) ردرضم ندهکرکح

 ۱ هکر هدنزو هدأت (تبفتا) هراتخا اذا هاتجا لاق ردهنسانعم كلیدنر وا هدننز و لاعتفا (ءاتجالا) هنل وا

 | رد هنسانعمقغابق هرب هرزوا یزوب دوخاب قموق هرب هدننشیه دوم لوق یلع قموق هن راز د هدننیهعوکر ینیرللا
 ۱ هغایا هرز وا تثیهكمدآن دما ع وکر ودهج و یلع بکناوا ضرالا یلعوا هیتبکر ىلع هد عض و اذالجرلایج لاق

 | رول وا شا عجج نتساضعا هدهروب زم تلاح رب ز ردقماق لر هلیک | ب ویق هنن رازرد یبرالا هکردهنسانعم قمت ق



erسوگ ۷۷۵  

 باتکتساندهللا باتکه کاب وکر ون د همالک شل وا خاسنتساو باتکتساندباتکیریغ كهللا باتکو روند هب | شاک و

 هرکصندمالسلا هيلع وانی یلع یسوم هکر وند هناتک هز ود لوش ضعبلادتع و رونل وا رامتعاةانثموب وادبنانل وا |

 | عرحت و لیلحت یهنسن یرلکدلید هززوا یرلها وند بودا بان ر و عض و ندن رلدذع هدنراتدب لی ارسا یی رابخا ۱

 | یونتمالاح هکر دن رابعندرعش یراکدد ی ود هدیسراف دوخاب رونل وا قالط اه هم و برط وءانغلوق ىلع رایدلیا
 دحا سیل ةانثملاب مينينايفآرقنآ ةعاسلا طارشا نمو» هنع هللا یض رج نیا ثیدح هنم و ح راشلالاق * رونل وا ریبعت
 | دوب هدننز و ناینب (ناینثلا) رون د هب | شاک و ندلبق وندکو هد ران و هلن سکه را (ءانشا الو ( ةيانثلا) + اهیغب

 روندهمدآیراعندربدن و لقع و یأرو هلا هر وسکم یار د هبنتیعج رون دهنبحاص زوس نال وا هد هبت ره یھکیا

 روند هشقو هدننزو هیلب (ةينثلا) روند هدير یځنکیا یخدوب هدننزو یده ( یا روند هدساف یأرو
 | الب هدیکرت رون د هلو كج هدناد وعص هغاطد وخاب هلو نالواهدعاطد وخاب هغاطد وخای هل و نال وا هدشق و لوق ىلع

 | یاضتقم هکر د ح راش + هیلا وا هیفةقن طلا و البا وااهش رط وا ةبقع یافت اوکلس لاق هلنا ی فک رونل وا بت
 | ندەقعص یرلنا الع و لج ق ح هکرولل واقالطا ها وذل وش هی وردقمل وا شفونال وا یرک وب یرک | هرزوا هداه ۱

 | ییاعتهلوق ل وات هناک» قللنا یا هیت ءادهشلا * لاق هنا بعکن ع ی ور ردینآثیدحیدا رم كفلوم + ردنا |

 | ءادهشلا قعصلا نم هللا مهانتتسا نیذلاف هک ہللا ءاش نمالا ضرالاین نمو تاوعسلایف نم قعصف روصلایف او ۲

 ءانثنسا یا ةبنث اهيف سیل انیع فلح لاق ردهنسانعم ءانتتسا هیئنو ةياهنلا ىف اذک نوقزرر ءایحا مهبر دنع ےھنال |

 هکر وند ه هقان لوش و رواکءایایعج رول وا هد رق و یسیکیاوهدیغاشا یسیکیا هکر ون د هن رب ره ل راشد وا ترد و |
 ردن یینّوم كلذکر وند هغارسق شمرک هنشاب ترد و هدننز و ع روند ی هدنرک ذمهل وا شمراو هنشاب یصکیا ۱

 رووا قالطا نوعی دلیااقلا ینیرا هل هد رول نه "نسهر وک ذمتاناویحر ون د هرغصو یک ونوبق شریک نشایچ وا و
 نوچ سفن یدنک ندنچما هدقدنل وا راح ا وع قلامرخ ردا مم رون د هنجاغآ ام رخ شغل واءانتتساندنرازاب قلامرخ و |

 هنشاب كنءود نالوا ح وذم هدننزو هف غ فیل لو هدنرانزو یرشب (یونثلا)لو (ابننلا)) ردجاغآنانل وا زارفا
 نانل واانشتسا رول وا مشا ایل و ینبم هنفیدل وا ردا انثتسا نوعسهل یدنکی رانا ماذ رونل وا قالطا هن راقاباو |

 هل مک كنهزمه (ءانلالا) رددآ لجر رب هدننزو یتعم (یثمال ردعضوم رب هدننزو ةالعم (ةانثم ال روند هثیش |
 رد هنسانعم كالا فص ویمدآر واین راصاذاریعبلا تا لاقت ردنرابع ندقمرا و هنشابیتلا هکر د هنسانعم قمل وا نق هود |

 (ءاثلا) حدلاب ص اخ وا مذ وا ح دم هفص واذا هیلع یتا لاق رک ذیساکردصاخ هحدم دوخاب هلا مذا دوخاب هلحدم |
 حدم لوق ىلع روند هکلیا فص و هلتهح مذ دوخاب حدم یمدآرب ردرعسا هدنز و هدآت (فشتلازو هلق كنا

 قرهلوا ردصم و ردعما هش هداروت حدملاب ص اخ وا مذ وا ح دم فصولایاهشلا و ءالابءهربط لا ردصاخ هنتهج |
 رون د هنس هرو و هنس ول وح كل هناخ هکر د هنسانعم ءانف هدنن ز و باک (ءانشلا )ینا نعم هیلع ین لاق رونل وا لامعتس|

 و یارندباینهروک تای كحابصم بحاص هکر بد جیم + ردل وقنندهدیسنا و ورون دهنغاب یز دكه ود و |

۱ ۳ 

 در هلیفرح نع زدلاصفتسا ندنتسانعم لبطا فطع ءانتتسا و ردراعسا ندنظفل ءاشتسا هلارصق و هلنیتحمف یوو |

 ردت رابعندلپ وح و فرص ندانشتسمیلماع هکردراشلباذخ | ندانعمو نوت وک سب رونل وا لامعتسا هنسانعهفرص و ۱
 رد هنساعمقلوا قچاهدننزو وهس 6 وهثلا # واولاو# رد هنسانعهانتسا هلغلواد را و یربعتدیونشم هدة رابع ما و |
 و ءبلا 4۶ هل واق اذا هاها لاق ردهنسانعم هلواقم هدننزو ةاهابم (ةاهاثملا ) قج اذا اوهث وهش لج را اھت لاق

 رد هستش یه لوک لع تا تشاو یکم ن اشر نو هد ربوهدن زو"یتع ("یوثلا)ل و هلرصق كنا“ (ءاوثلا)

 تیلا یو لا ردهنسانعم قمن وق هربقو لزن وا هن ةماقالا لاطا اذا بولو ءاوث ىوش ناکلابو ناکلا یو لا

 كلبا مقمهدرب رب یعدآرب و ه یو یتعع ناکلاپیوا لاقب رد هنسانعم ءاوث هل رسک ك نەز (ءاوئالا ر قاذا لوهحما ىلع

 (یوُلا) هتفضا اذا هت وثا لوقت ردهتسانعمكمادنا نام8*یهدآرب و هیفهاوئلا هتمزلااذا هيف هت وثا لوقت رد هنسانعم

 ردا عبس هنسانعم كل وا و ءاوثلا هتم زلا اذا هت و لوقت رد هنسانعم قلق ےقم هدرب رب یمدآ رب یدو هدانزو هوست

 یوثم اول و لاق ردی واثم ىج رد هنس انعم لرم هدننز و یوام (یوثلاژ اف اذإ نالف یوت لاقت

 .هنسانعم فیض روند هاهو هنسسانعم لزل بر روند هنبحاص قانوق ( یوتلاوا الم یا 6رابم
 ةيصال ایهماتس یا ايو هول زا لاق رون ده هط واو هوا نانل وا بانر و هه نوڪ ا نام6*هدننز و ئع (یولاژ

 اس نالوا رواج هدنرب كنیف رش نیمرحو روند هراتفرک وریسا و هفیض یا هو وه لاش روند هلام ٣# و



 رو

f ۷۷۸ روح 

 ها كنونو ىق كنا FE 8 رواک تاومت یعج هنسانعم وب رکس روند ات نان ارت

 | ضمب ىلع هضعب در اذا یلاشلا بابلانم ی "یفلاییث د لا ردهنسانعم كکو تورو ها یتهنسرب

 کا تلشالو یشالوه برعلالوقت و هناث نک یا هناف دحاو اذه لوقت رد ةتسانعم قل وأ یضکیا و
 هرک جی واو یکیا ورب ندرب یفیدروتوا هلغلوا دنمونت و ممه كب ییعی هلال این ال و نت رم یفال و ةع فال ضم نا

 هدننز و تاشیشعا(مانشال الو هدن زو لاعفنا(ءاشالاو و هدنز و نیت (ینننلا)وزمهلوا رداق هغلاق هغابا هلشن رد |

 | بسانم هباث هدکلهسوم#م ءا هدننزو لاعتفا یدبا هانتنا یلصا هکه ل رسک كنهددشم ءاثو كنهزمه (مانئالا لو
 ۱ ینونا و ناو "یشلا یی لاش ردهتسانعم و تولیکا هناق هنسنرب یع وم یدنل وا ماغدا و بلق هات هلغمل وا

 ۱ لاق روند دنا گن هنسنرپ ردیعچ ردها هروسکم یا هک ك نظفل ی  هرصف كنه زمه (ءانالا) فطعنا | ذا ینث او

 روند هنموکو و هنمروق دوخاب نوت دهن روج بول رویق كنالب هیطایث و هناقاط و هاوق یا *یشلا ءاننا

 یعنکیا ةقانلا نم و هفطعنم ف یا یداول اینث یناوذخا نیرو ی اشاد ندا و
 هج وډ ندنراک سم ودیسلصا كتعاج وموق رو روند ی هد هقان لوا كلذکر وند هدل و یغیدروغ وط هدنرف

 دوخاب هنتعاسرب كنمصک لیلا ینثو دیسلادءب یا موقلا نوه لاق یک ادخک روند هنبحاص زوس نالوا
 كن هلک ءانثم هدننزو یناعم (یناثلا تقو وا ةعاس یا لبللا نم ین یضم لا رونل وا قالطا هنتف و قلطم
 قالطا هنعومجم كم رک نآرف یناثمو هناقاط و هاوق یا "یشلا یناثم لاق روند هتناق كن هنسنرب یک ین هکر دیعج

 هدنسهروس نج رروندهتآنانل وا را رکت و هشت ةممدعب ةرمدوخاپ نوچ غ يدل وانرقم هب اذعتیآ تج رتیارونل وا
 ندهرش روس دوخاب نوچغیدنل وا رارکت هدنرلتعکر كزامن ردهحاف هروس دارم دوخاب یک هرّرکم تیآ نالوا

 هدایز ندهلصفم هر وس بولوا زآ ندتآ زویکیاو ندل و طاقلطم دوخاب ردنرابعندرلءهروس دحراو هبهءا رب "هروس

 | دعرو رج وناقرفو سیو مورو مرم و لافنا و رون و توبکنع و صصق و لغو مح "هروسدوخاب ردهروس نالوا
 بازحا و ناخد و هیئاحو فاقحا و هد و نمومو فرخزو فرغو نامل و دمو صو مهارباو هکتالمو ءابس و
 نالواروهشم نکلردینشیدرفم روند هنرالتیچکیا كنهن وغال وك رار و نط دوعلایناثمو ردت رابع ندنراهروس

 هادلا یناثمو روند هنرارب جاغرو و کوب كنهرد ىدا ولا یاثمو ېک هوضرو یراغلب روند هر وبنط للت یکیا
 و ةل ریغنم هکر وند هنویق لوش (تینالا)هلسیس یرلکداکوت ردنرابع ندنرازبد هل راکسر د لر اوط

 یکیا هکر دیناف یصنکیا هلدحا و هب رسک كنهزمه (نانالا)ل ةلع ریغلاهقنع ثلا ةين یا ةيناث اش لا هلوا رکو
 یک ءاناو نیا روند ءاننا هدنعج ارز هللسهک كنا ردییث ل5( كنا ناتا هد نامش شۇمۇ وآ نی |

 ندنو هشت هدف رص "نف هکر دریقح چرم + نیلا هلعج یا هان لاق رد هنسانعمقلق یکیا ی هنسن ر هدننز و هب ,ز (ذشلا)
 ۱ ۱ ا روک اراشا برعمآ کوا مولعمیدنل وادی هیداةسفن وبا هلتبسانموت ندذوخأم

 تب یک یغیدل وا هدنرعارصم + رجزتا نافع ناب ینا 7 ناق و * لارنم و بیبح ی رکذ نم كبنافق * راردا

 e دارم هدرالګوب هکردوب نالوا یرحا هلوبق عم“ نکل رردا هيج وت هلیهج و قل وا یکیا بحاصم ژکا

 | دیک ات ردشفلوا لقت ادانم هشت هیدانلاةدحوعم رد ادنررکت دا عیتعب ردل وقنم هلعافهد رهاظ ردلعافلاةدحوعم
 فلا عم“ هغرص زوو هکر دکعدن ەدى کی نیروطن س روطنس یلوق كبنافق سد ردینبم هنسهدباف ءانتعا لاک و

 ۱ هلص كنا (ا) هنل وا تقد هب هتکنو هدرللحنالوا یدم هلنعاج تب راح ید هدنسهلک كب نالوا

 | نشانننا ییعب رد هن رلانعم نیت نیت و نیما منشا هدننز وبا غ (ءان لو هدنن زوانعم 6 یتیم ردندح هکرددجانا

 | نیت تفت و نیننا نا یا ءانث تعاح و یتثم اواح لاش ردکعد رشیکیا مشیکبا رد رال ودعم ندنراهلک نین نیتن'و
 ننائا و ءانناییج ردیعما كنوک یسنربا رازاب ندنران وک هتفه هدننز و لا «ینثلالو هلل رسک كنهزمه (نانالا)

 تلاح یدارب |هدننآوونعنانن الا كفل وم هکر دح راش+ردشمل وا دراو هدنناونع نینئاموب مالرغبهدراعشا ضعبو رولک

 هل رک كنهزمه (یوننالا) رد نينا دنلامعتسا تک نینالاموب نالوا دزنابز هسخو ردءاش هت اوا غز

 لا( یئلا)ەدحو اعاد نیئالا موصییایوننا وه لا روند همدا نالوا عاص ین وکی ترا راز هج کلا اماد

 ذخۇتالوا ماع نیت رس ذخۇتال یا ةفدصل اف یی ال )تند هو روند رکلشا هعفد یکیا یشیار هدننز و

 ندکو  ورونیددموق مالک بحاصنال وان ود هتم ر ندراکرس و سمر یو !مفعوجرالوا ةدحاو ناکم ناتقات

 هدایز دوخایر یتاسحا همدآ رپ هدننزو یدابلاییعم ( یدایالا یتثم ) روند هبا شاکو تاق یکیا ندلبقو

 مک 5 ف نب نالوا عذ نوجا راق هکروند هراهصح لوش لوق ىلع روند کلا رارکت و هداعا قرهلوا



f] ۷۷۷ قم 

 لا ردهنسانعم قع و بونلصا هرکصندکدشکپ بو روق یک یکرکرب رول وا ردصم یرثو رولک ءارثا عج ۱

 ءارج (یایژلا )و هدننز و هغ فی زلازل سبيلا و هب ودجادعب تنالو تیدن اذا عبارلا بابلا نم یر ضرالاتیرت
 روند هغاربط نایلواروماچ ناقشیاببونل زفاسهدقدنلص ءا رثو روندهضرانالواهرز وا روک ذم فص وهدننز و

 (نیژتلا) اه ارث کاذا ضرالا ترا لاق رد هنسانعمقلوا قوچ یتا ربط كانم هل رسک كن هزم ما رثالا )یکی

 لاق ردهنسانعكمزا ب وکو د وص هنشک دروغو و اهلباذا بلا ی ر لاق رد هنسانعمققلصا یتا ربط هدننز و هدأت
 ا ردلاق ندرب یني الا مدآ دب و هشراذا ناکللا یر لاق رد هنسانعم قم هلو ص یرب و هتل مت ءامل ا هيلع بصاذا طقالا یر

 رک هکر دهشت ندنظفل یرث هلتاصف ( نایژلا )ی ژلا هدب مزلا اذا نالف یر لا رد هنسانعم قمروطبوشپاب هرب
 راربد نایژلا قلا هدرب كج هد یدل وا غلاب هغاریط كانمنات بو دیا ریثأت هنیمز رعق رومغب هکردندانعمو یدنل وا

 هداس هرز وا ید نایرع ینا عار و رونل وا دارا هدنضرعم قافتا تعرسنیلج رلانیب و هدنعقوم ءاخرو بصخ

 یدلیا هبانک ندنفیدشراق هن رب یرب كن راب وت ثلکر وک هلبرالبق یعیساق هکی دد نابژلا قتلا هاکلیا سبلت كر وکر ب

 یصق كنا (ولشلا )۴# واولا # ردیسهشک ییهطادبعم ن ةربس نداصصا هدنرانززو همنغ دوخاب هبم (ه" رش وا
 ریسباط لا ردهنسانعم قمرقج و اطخ اذا !وط وطش لج رلااطث لاق ردهنسانعم قمتآ عدآ هلینوکس كناط و
 لاقرونید هغلقجا كب هلرصق كفلا و ىح كناث (یلشلا) ردیدآ كجو ر هدننز و ءاصح (تاطلا) هب یمراذا
 كنا (یطثلا) یطثلانیب یا یط لجر لا روند همدآ قجا هدنزو "نیغ (یطثلا) قلا طارفا یا یط هب
 قلوا یزنسم و تسس بویشوک هدننز و لاعتفا (ءاطتالا) هنسانعم بک ًانع روند هراکحر وا هلا مصق و یع |

 ماهنا و فذق هراضرع لها اعاد هدننز و یعاس (یعاثلا) + ءابلا یخ رسا اذا لج را یطتلا لاق رد هنسانعم

 ىلع رددآ امرخ سنج ر هلک كنا (وعتلا) + وا ولا فذاقیا عاث لج ر لاق رد ردصمیمث رون د هصش ندا |
 (نیغتل )وچ ءایلا 4۴ ردتغلهدنس هلک وعم رول وا شمت وط زو هغل وا هکر ون د هنغ و ر وق شعشم و د و خاب هننال وا ی ربا لوق |
 مه لاق روند هننلاح رقف و عوج نالوا یلوتسم 4 هلسق هلن وکس كنه عم نیغ و یحف كنا

 هنب رله زا وآ هدنماکنهتدالو وعض و كنس هلوقم وهآو یکونویق هل رصق كفلا و ىع كنا (اغثلا) ± وا ولا راقفاو

 كمهلم یسهلوقم یکی و نوبق رولوا ردصم ءاغتو روند هغیر نالوا هدنغاد ود كنم نوبق ضعبو روند
 ةقانالو ةاش یا ةيغارال و ةيغاث هلامهنمو روند هنو يق (ةيغاثلا)لثت وص اذا ءاغث وغش ةاشلاتغَت لاقي هنسانعم

 ییکیاب ینویق و ةاش یطعاام یا یغئا اغ هتبنا لوقت ردهنسانعم كمرب و نویق همدآرب هل رسک كنەزمش (ءاغتالا)
 یرسک ك ناف و یرسک و یعط كنهزم (ةيفثالا) + وا ولا 4۴ ءاغثلا ىلع اهلج اذا هتاش ىنا لاق رد هنسانعم كلم

 | یوو راردبا عضو هرج هشرارزوا بوتاچ هنرب یرب یتسهناد:ج وا هکر وتد هنشاط قاجوا هل د دشت كابو |
 ره كرومد لواو هن رب ره كشاطلوا رونلوا ریبعت یغایا جاس هکرول وا ندرومد هدرارهش الاح راردا هدرا رص |

 [ درهزمه رولک "یا وینانایعجج رونل واقالطا هد هیفثا ازاحم روند بصنم هنغایا جاص لصا روند هیفثا هنغایآ
 هلا رنآ بولوا ایق و غاط دارم ندهثلاث هدنرللوف "یفاثالا ةثلاش هللاهامر كلرابرعو هلیفیفحت و دىدشت كناب و یف

 اقر دوخاب هر كسک و سرب فرط رب كنهرصت بوتاچ شاطیکیا ارز ردکعدةیهاد هللاهامر هل را هانک ندهیهاد ۱

 كنهزمه(فاثالالو هدننز و لیعفت( فال ا)رردا ریبعت یا الاةشلاثاکا و نوچ | ماکس ا رار دا عضو هنس هش وک

 قموقهرزوا یغایاج اسدوخاب یرلشاط قاحوا ییهرهتهدنزو هبرت(ةیفتتلالو هدنزوآرجا (ءافنالالو هرم |
 یراهفیص یکلّوا یکیا فلوم + "ینائالایلع اهلعج اذا هاو اهافثا و اهفلآ و ردقلافثا لاق ردهنسانعم |

 یشاسط قاجوا بولآ نوتاخ جوا هسکرب ءافثاو یدلبا نایب یراهداموب هدناب ءاف هکهتن ردشلبا رکذ ادا رطتسا |
 هرز وا یراشاط قاحوا هلیعص كم تافل ءوسن ثالث ج وزن اذا لجرلاغثا لاق ردلهعتس هنسانعم كل |

 هل رافو یصق ل را 6 ل و وتلا )لر وند ه یناسنا تعاج هل رسک كنهزمه (ةيفثالا) روند ه هرج شلردن |
 ردهنسانعم كما درط ینو هعبناذا ايفو اوف هیش و هوش هافث لاق ردهنسانعم قلوا عبات ه هسکرب هليل وکس

 رصاق ندمراکمو رم یتلبج ثارهکد و كا هام یمدآرب هدننزو نشت «ینثتلا) مهتدرط اذا موقلاتیفث لوقت |
 هکرداغم هنوکرب هلیرسک كيم (ةافاملا) مراکلانع هرصق اذا ءوس قع االف ی لاق ردهنسانعم كتا

 جاوزا ةثالث تنفددق تناك اذا ةافثم ةأ ما لا روند هتروع شما تافویرا چواو رول وا هدنلکشیغایا جاس

 هدننزو هنهلب ( هيفا ) ردیرک ذم كنظفلةافثم هل رسک كم (یثلا) روند ید هتروعشللا تافو یرا قوچو
 هروکسوا لن وکس كفاق و یعط كنا (ة وقثلا)) # وا ولا ردعض وم ر هدهندم قیقع (هیغئاوذ)) رده رقرب هد همام

 )4۸( ۷ ثل ۷
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 : راساذا دیا ةربس نالف یت لاق ردهنسانعم كلا ما لا یتهرط و تربس كن رد هسکر و ریظع اذا هات لاق

 ]| وکشب یا نالف یش لازال لاق رد هنسانعم كلا تیاکش ندنجاہتحاو ترورض لاح یدنک مدار و

 | نالن یلع یث لاق ردهتسانعم كاا هتاغتسا و ادعتسا هک او لاو ندنلظ تک رو هجاشحا و هلاح ن

uو هبلع یدعتسا  eهاغل وا هنسانعم كما عج یربخو هعج اذا کل یب 3: لاق ردهنسانعم كلا  

 ۱ رددنسانعم تعاج و روند هنطس وكض وح هلة كنار یف كنا (فشا) دعچ ادارا ی لاش رول وا * دص ۱

۱ 

 تاعاج یا نیش و تاب ا لا اورف لاس هلبعض كا0 رول نوبنو تاب عجب روند هزیواوض ولبرب لوق ىلع

 ۱۳ ر و و نوک دوخا دقو كامرخ زو یش دواب دزور

 کیا ةورت وذل 4۱ لاق نوسلوا الاب رکو سان رک روند هغلقوچ هلن وکس كنارو یصف كنا
۱ 

 [ ابن ایزلاو رها قتابیا : ور ةلبل هذه لاق روند ه هک نال وا یعاقتجا و ءاقتلا كن هلا رق و لاملاوا سانلا نم |
 |( زلا) هل ةرنکمیا لالل ءاژثم اذه لاق روند ا ا هت فوت و کت اب هدنزو ةامرم 62 اژلا)

 ا | كمدآ ر و یمن و ژکاذاءارثو ژی لاملاوا موقلا ارث لاق رد هتسانعمقلاف وچ بونل هدایز لام دوخاب سان هدننز و ءاه

 | یه (یژللا) الام م منم ژکا اوناک اذا نالف یب نالف ونارث لاق ردهنسانعم قلوا رکا یلام تیسن ا

 أ | كنەزمھ ا الا هلام زاد عبارا بابلا نم یر لجرلا یرث لاقت ردهنسانعم قلوا قوچ یلام كمدارب هدننزو

 | رون دهلام قوچ هدننزویتغ ( یزنلا) هلام کد نالف یرثا لاق رددنسانعمقل واق ةوح یلام یدو هل رسک

 ۱ | لاماریثکیا یا و یرپلجر لاق روند همدآ قوج یلام هدننزو یوحا یرّا و یرثو ریثک یا یر لام لا

 ۱ | ردیدآ لجررپ ناورو رشک يا نا ورت "یش لا روند ه هنسن ناوارف و قوچ هدننز و نا رکس (ناوژلا)
 [] ندنظفل یورث هلیعط كنا (ابژلا) ةلّوقم یا یورث ةأرما لاقب روند هنوتاخ نیکنز هدننز و یرکس (یوژلا)
 1 ۱ ردت رابع ندبکا وک بوط یرلکدد رکل واهدب رو نی ورپ هدیسرافهکر دیتا منا ایر و ردا ور یلصا هکردرغصم

CE Nما و رولوا هل راتعا یلحم یریفصت سپ ی  | 

 ار و ردب ورم هرزوا قمل وا بکوک ترد یر کی هکر بد د جراش « ملا یا طلا تملط لاقب رديبلاغ لع ء كن | افرعم

 1 آ2 راع ر ترابعندهیمای هد رک انب هفیلخ دضتعم هددادفبایرت و ردندح یناهلالا دجا نب ابر ث وردیعسا ویقرت هد هکم

 | هلرصف كفلا و یحف كنا(یزنلا )ایل ا۶ رد دآ ك رل وص زار هدن راد ر وب یس هلق بابض ویس هلدبق براح و ردیدآ
 روماج ناقشیاپ بونل زفاس هدقدنلصا کروند هغاربط لوش لوق ىلع روند هغاربط كانم و ردهنسانعم یدنو من

 هلن روند ناور و نایرث هدنس هشت روند هضرا و ريخ وذ یا یر وذ وه لاش ردهنسانعم هنسح و ريخ و هیلوا

 (یج)
 

 ۱ ردهنسانعم تعاج ی دو هدننز و هیفثا (فیدث الا یدا یث یلصا هر وکه نایب كح راش+ ناسرفلا نم ةبصعلا ی ھوا

 و هلا هبق وف یا (یثلار + ءابلا 4 ردندناععا ردهدنز و ی دن و رگ و ةعاجیا ل منا ن نم هيأ هدنع لاَس

 | هنسهلوقم كلاشاخ و راخر اس و هنن رایتنرق ناعص یرلقدردل وط بوصاب هلاوچ و هرا غو روند هنک اشاخ و شالطو
 | ردهنسانعم قلوا تکاس بویغط هلی وکس كوج ویصق كنا (وحصلا )۷ وا ولا 3۶ راردنا طب هننلا تاکو هکروند

 | (االا) هقرف و هللئاذا هعاتماحت لاق رد هنسانعم كلعا قیرفت هسکر ه یتعاتمو تکس ادا اوج وج د زاج لاق
 | عض ومر هدننزو ءارعص (ءاودثلا)# واولا # هتکسا اذا هاش لاق ردهنسانعم كما تاکسا هل تاک كنون

 | كنعسف ناوسن ةصاخ هدننزو یرث (یدثلاا) و هلن وکس كلادو راک و نسق كنا (یدثلا اب ءابلا رددآ
 1 یصف كنهزمه رولکی دنا یعج رول وا ثنومو رک ذ مو و ردلماش هنس هم كتروع و را هکر دعا لوق لع روند هنس هغ
 [ اهب رفصم ( هیدثلاوذا) یدنا یودت یلصا هدنن ز و یلح هلرسک كالاد و یعض كناث رولکی دو هل رمسکك لاد و

 نالوا یریبکو ساتر ك رایج راخ ندا ج ورخ هرزوا ههج و هللا مرک یضت رلا "لع ماما نینمولاربما هدننز و هیع»

 | لوق بول وا هصقكب ىلا هکرید حراش» هلبا هشت یاب ردهندبلا وذ لوق یلع ردسبقل كصخص مان ریهز نن صوقرح
 [ ندشبرفناسرف هندشلاوذو ردشل وا بقلم هل 4دیلا وذ و هندئلاوذ هلفلوا ت رابع ند هسکلب یکیشاب هم نامه بويل وا
 | ءارج (ءایدلا یدل وا راوب رفح هدیطلغ هلا را رک ردیح غبت همدص هدنسهعق و قدنخ هکردسقل لد و ن ورع

 ] ردهنسانعم قمنالصا هدننزو اوه (یدثلا) یدنلا ةیظع یا ءاید ةأرما لاق روند هنوناخ یل هم كوی هدننزوا
 اود ءودش هادت لاق ردهنسانعم قعتالصا هدننزو ودب ( ودثلا ) لتا اذا عبارلا بابلانم ید *یثلا ید لاق
 ورک نالوا یناوداقوا نا كن زیراوم کروند هه روس لوش هد زو دیس عید هلاذآ
 (ةوژلا) + واول اد هاذغ اذا هادت لاق ردهنسانعم كم ردنلادغ هدننزو هدأت (ةیدثنلا) راردادن هيو عو
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 هدننزو.ینغ ( تلال لغبلا دل و یا اولت یزشا اذا اولت لجرلا الت لا ردهنسانعم قمل آ یساب وص رطاق هلیکف

 ربثکلایا "یلتلجر لاق روند همدآ ولت ور ق وج یلام و نام الاریشک یا لت لج ر لاق روندهمدآ ندانیع قوج

 هیق ید و هدننز و همام (ةوالتلا) نوسل وا هنسز رات کاو ند رک ردیف دارو هدننز و هی (تیلتلا و لاما

 | هاطعا لاق رد هئسانعم ناما و تمذو دهع هدننز و باح * (یالتلا) ذی یا ةوالت و ةیلت هيف لاق رد هنسانعم

 هدنا كنهسک نالآ هتاجر ز بور و ناما همدآرب هرزوا برع تداع هکروند هقوا لوشو ارا وجو ةمذ یا ءالت

 هل وا نومأم ندضرعت هلکمروتسوکب ودا باحصتسا قوا لوا هدکدتکهرب رب مدآ لوا هکات هلوا م وسره یعا ۱

 یلت لاق رد هنسانعم رادقمر ند هنسنر هدنزو اضر ( لتلاژ راردبا ریبعت راوخا موس کا هدن رانا |

 قمردشارا یک کرک بوشود هندرا كنهنسنر هدننزو ىلع یا قب اذا عبارلا بابلا نم الت اذک رهشلا نم

 یاوت و رونل وا قالطا هندو هنس ورک كنهن ۳و اذا هال لاق رد هنسانعم

 كن راج وک نیشن مشح نعظلا یلاوتو رول وا قالطا هنیرافایا درا هل راقر وق دوخای هن رایرغص هلربتآ ليلنا
 كح راش+ ردیعما هنیفس كچ وکه زرط ر رد هلا وا و دیدشن هکهدننز و لّوعف (ی ولت رونل وا قالطا هرانلکهدنرادرا

 (یانلا) رددآ كوص ر هدننزو تاه رت (نایلتلا) ردقج هل وا لادنص نالوا هدنرا هسک | كرایک ك ویب هر وک هناي

 یتح جات یا لاتم مهلبا لاش رد ءالتم یدرفم ارهاظ روند هراهقان نالوا نمروعوط هکیدلک راهم هلیصف كيم |

 لامها ور ی هسرادمو هر کاذم هسک نالوا علها هدننزو هاتک (ةیانتلا)لو (ةوانتلا و ##ءایلاو وا ولا تفاص |

 ةسرادلا نارك و ةرک اذلا ك یا ةوانتلا هب ترمضاف ءاسلا ن م لاله نم دیج ناک راشلا لاق + روند هكا |

 هل رسک ك نات (ءا وهتلا) لفغاذا | وهتوهت لج رلاامت لاق ردهنسانعم قمل وا لفاف هدننزو ریس( ییا )چ ا

 ا كر نولسا تی مسا هدنزو هع (هيهن ل هنم ةفناط یا لیللا نم ءاوم یضم لاش روند هکو لب ر ندههک |

 وه لاق ر دکعد كت هکر دهنسانعم اکی و درف هل دن دشت وا و و یصف كنات ( وتلا)ل یدلیا ثیدح تبا ورا

 | قالطا هب یراوسرفن كبو اوز راصفا وتلبطا ناک لاق هنمو رولک ءاونا یعج روند هبا تاقر و درف یا و 0
 | یاوتلج لا روند هراکرتوراکیب یهو غراف ندنلغش ترخآ و اند و فلابیاوتهلیخن هربمالا هج ولاقرونلوا

 یضوط سود هربرب بویللا فق وت اعطق هدلو و روند هتراعو ءانب ناروط بولیکید و نیرادلا لغش نع غراف
 هجرعیال ادصاق یا اوتنالف ءاح لاق زفل وا قالطا هسردبا هتکس ساک ءا اعون رکا روند همدآ نالک یکقوا |

 هدنز وا وه (یوتلارز »۶ وا ول ا## ةعاسیاراملانم ةء ون تضم لاق رد ەن :سانعمینامز تعاس هلی اه ةوتلا» ىش یش |

 لاله هلنرتمک كنەزمه (ءاوتالا ) كله اذا عبارلا بابلا نم یوت لاملا یوت لاق ردهنسانعم قلوا كاله |
 هدلح ربو رون د ه هنسذشملوا فلت و كاله هدننزو غ ( ۍوتلا) هکلها یا هللا هاوتا لاق ردهنسانعم كلتا |

 رولیضاپ هدنلکش بیلص هنن وی و هنس هچلاق كنەود هکردافمت هنوکر هدنزو اضر (اوتلا) روند همدآ نالوا قم
 یو رادار وا نادا ناي وتلا نیسا انا هللادبع و دجحا ردعضوم ر ندنلاعا نادم هدننزو یمس (یوت )|

 رک دیش 6 ری دارم هدنرلانعم عیچو هدننزو هاط (قیاتلا) ردموسم هدنناب هنیل فورح یرافرح ءات و |

 اعا داسفا ی هنسنر هدننزو یر < یأثلا ) و هدننزو یعس (یأثلا مک[ دال ا ءاثلا لصف زام |

 ةصاخ هليسهل وقم برضو لتفو حرج هدسقا ادا ثلاثلا بابلا ن م یاثوایأث ماثو ' ایا لاقت رد هنسانعم |

 برب وه لاش ر رول وا ےسا هدرلانعمو و هوګ و لتقلا و حرطاب هدسفا یا مه ى لاق E كمر هداسف

 كنس هلوقم هرهطم و هب رق و برضو لتق و تاحارج یا من ىأثلا مظع کک ی

 دک رداهلننیاعم لا هجا ییا د دوخاب ی هشر  كح هکید بوئللوق نلاق یرب ن کید لوق ىلع كک س یشکو

 تک اکرو فعضو ریسلا قد و هافشآ ظلغب نا وهوا هزرخ مرخ اذا م و رول وا شکید هچدب |

 (مآنالاو روند هنناشن و هنرثا هراب هدننزواوه و یر یاهو تک کر ز بم وای و یاب ه لاق رددوا |

 كیاهدنزو هر (وألا) حرجو لنق اذا مهف:یأفا لاقن ردهتنانعم كلا لتقو حرج ورك ك 1
 .ة و هدنعلاق روند هب هیق هجزآ شلاق ندهنسن قوچو روند هنویق نو زو قیرآو روند هنویق یشید ولشاپ |
 هب هنسف رپ و هعجاذا *یشلایث لاق ردهنسانعم كم دکی ز هدنن زو هدأت (ةبنتلا )و ءابل اوت رشک نم ةلیلق فیس یا |
 رد هنسانعم كل انئ و حدم همدآ نالوا هدنایح لاح و هيلع ماد اذا رمالا ىلع یث لاق ردهنسانعم كلا تموادم

 قفرتزاو روضا نا ۶ یملای لاق ردهنسانعم كملنا حالصا ی هنسنر و هیلع ی ےڈاو هحدم اذا دز ىلع ی لا

 ردهنسانعم مظعت و دعا ۳ "یشلا ی ڈ لاق ردهنسانعم كما لاعاو مامتاو هداز اذا "یثلا ی لاق رد |

 ج دئلشلا ءاثلا لصف مس



 هةي وغلا ءاتلا لصف زوم
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 | فرح كعابنا نکل یدلیا فیزت یتبم هندوج و كوا و یتلوق عابنآ فلوم هکیدلاق » هلالایه و ةنملایف الرما
 | هد همدقم یرمشخزو رول وا نده هدنروص یغیدل وا لاد هبانعم یس هلک ای سپ ردزیاح یدورو هللا واو
 | تایح Ku یلاعتقح هلکلنا ربسفت هل رابع +× داهد تاکر و داهدتابحارت یادخ + یلوف اب و للا هلابح

 ۱ لیعف ("یببلا ردئدح یاب ناو ردیقلس میش اب نب رابطا دبع نب دو رولوا كمد نوسر و تاکر و
 | كلبا دضف هبهتسنر و هتنب اذا "یفلا تیب لوقت ردهنسانعم نیت كلا حاضیا و ناب یهنسفرب هدننزو

 | مدقت و قبسهدننزویعس (یأتلا)+#ءابلا# چ یقوفل ءاتلا لصف زوج هتدمت اذا یشلاتییب لوقت رد هنسانعم
 هلن وكس كنابو ىح كنات (ولا) # واولا ۴ هقبساذا ثلاثلا بابلانم ايأت االف یأت لاقت ردهنسانعم كا

 | چواولا 4 منغو ازغ اذا اوبنوبنب لجرلاابت لاقب ردهنسانعم قلوا لئان هتینغ بودا لوباچو اض نشد
 | ولفرط یکيا هدنسهب كننرلنادف امرخ هلبا هشت فلاو هلبنوکس كنهین اهو یصق كنالوا یات (قلی-هلااوتت)
 (ىلاإ) + ءابلا دب ردطاغ ی راس هوسذلقلا اوت هدارو روند هرللاد هدرخ هدنزرط فلز ییعی هل هاوذ

 ۱ روندیدةات روند هنغوبق كنامرخ و روند هوس تتر ندشع یراکدد لقم هدننزو یبظ هلا هژلثم یا

 چ ءالا #4 هتسانعم ناتسبلا مداخ روند هناوجاب هدننز و یهاس هلا 4ل«#*یاح (یاتلا)  ءایلا + هدننز و ةاصح

 | ارت هیفیرت لات ردهنسانعم قمت وط *یشدعب اثیش بویئوط ندرب یشبارب هلیوکس كنا رو یصقكنات (یرلا] |

 | یرتالاق ردهنسانعم كلشيا هعباتتم لاغا قرهجآ ین رلارآ هللرمسک كنهزمه (ءارتالا) ارت اذا ثلاثلا بابلانم |

 ۱ هدرزآ هلفافتسا یمدار هدنز و ةاساوم ( ةاساتلا) و واولا جج ةف نیلع "لک نب ةرتاوتم الاعا لع اذا لحرا ۱

 ۲ ندنناتسم كلا روجو اظ هدننزو وطخ (وطتلا) 4۴ وا ولا # ه فسا و هاذآ اذا هاسات لاقت ردهنسانعم كلا ۱

 | لج را یت لاقت رد هنسانعم كمترکس هدننز و یعس (یعتلا) ۴ ءایلا 4 هیلع راج و هل اذا | وطت هوطت هاطت لاق
 | ها رس یتسلوک يق هلبنوکس كن هم نیغو یصق كنات (یغتلا) ۶ واولا وج ادع اذا ثلاثلا تابلا نم ابعت
 | اوفت كصلا ةب راما تفت لاقب ر دهنسانعم كلوک لر هبد غت غت بویم هد ا طیض نکل بودا مادقا هغمردصاب
 | هدنازو درص (هفللا) رد هنسانعم لام كصض هدننز و ىلا ( یعتلا) ابلاغ و هيف نا تدارا اذا ثلاثلا بابلانم
 | لوقت ردهندانعم كم هجندرآ بوب وا هب هسیگرب هدننزو وم (ولتلا) 4 وا لا 4 یدنلوا نایب هدنس هدام ففت
 ۲, ال رج جارد زا هدنمالک تیلتال و تب رد ال و هووک هاب كجراش + هتمرک هلت لاق و هتعناذا ولت هت ولت |
 ۱۳۲ 1,2 رد هتسانعم الون یعدآر و هتکرتیا هنع تولت و هت ولت لوقترول وا دض هلغا وا هتسانعم كما ۱
 ندهضیرف و هتعبناذا هتیلتل وقت رد هنسانعمقل و عباته هسوکر ی د و هدننز و ه دات (تیلتنلا) هتلذخ ادا هنع ت ولټ
 | اعوطت ةب وتکلا عبنا ىا هتالص یلت لاق رول وا شلغا عابنا هلفان هب هضیرف هکر دلمعتسم هنسانعم یی هلفان ءرکص
 لا ردهنسانعم قمرا و هقمررخا ندنایح و هرذن یضق اذا لجرلا یلت لاق ردهنسانعم كلتا ادا یترذن هسوکر و

 | یالکره ردعا لوقیلع قموقوا ع رک نآرق هدننزو هباتک (عوالنلال هرع نم قمررخاب راص اذا لجرا لت
 E 7 7 E ۶ ی و
 زو لعاش (یلاتتلا ا هن ارق اذا ة والت مالک لکوا نارقلا تولت لوقت ردندنسانعم ثیعس رد هنسانعم قموف وا ۱

SER: ۱لاق رد هنسانعم قلوا یزد  Eاضعب ضصعب لت اذا رومالا  ODD:هرخا ی هنسذرب هل رک كن هزم  

 هتیلتا لوقت ردهنسانعم كلا ضیوفت و هلاحا یهنسفرب ه هسک ر و هتعنا اذا های هتیلتا لوقت ردهنسانعم قلق عبات
 ردشلا رارکت ینو فل وم + اهابا هتنطعایا ةمذ هّتسلتا لو رد هنسانعمكمر و ناما و دهع همدآر و هتلحا اذا هيلع ۱

 et همدارب و یه هنم تیها اذا هدنع ق تیلتا لوقت ر د هنساتعم قموقیلا یتیرادقمرب ند ولطم هدنتمذ نویدمو

 هدنناما ورا وج كن رب هسیک رب هکر دوب یتدام كیرع هبریصتسال هتبطعا یا ا” هسلت الوقت رد هنسانعم كمر وراوح

 ءاننا هلغل وا ناشنهنغیدل واهدنرا وج ردا اسا قوا موس ص یع او و ندنآ هدکدلبا مع هتم رخارب بول وا

 اهدل و اه الت اذا ةقانلا لما لاق رد هنسانعم كعشود هند را یدل و كن هان ءالتا و رول وا نیما ندضرعت هدهار |

 هولتیلا هاعداذا *یثلا ءالتتسا لاّس ردهنسانعم كعساا بورغاجنوجا قل وا عبا هنسل ز قدس و (ءالتنسالا)

 ۱ كن هنسذ رب هل رسک كنات < ولتلا ل اعىتم لا ز ال یا ولت لچر لاق روند همدا ندا عابنا هربغ اعادهدنز و ودع ("ولتلاوآ

 ۱۰ ودلوش و هعیفر یا ردقلا ولت هلا لاقب روند ه هنسف عیف رو دنلب و هولت ناک اذا هولتوه لاقب روند هنسیت و وا

 ۱ هک مالنا یهجپملوا رزک بوش ود هند را كنسانا هن هرکصت دکد ویب یکی کرک بولیسکن دد وس هکر وند هنس روان |

 شم یندح رافجاولتو ردهولت یثنؤم لغبلا و ارامل ا دل و یا ا ولت رح هتبأر لاقب روند هنساب وص رطاقو كشاو
 | تان (ولتل | روئلواریبعتیلقوط هکر ون د هنویق شعوط مدقمندنلئاواز وکو رونلوارټبغت شبچ هدیکر هکر وند هغالغوا

 ( هلیصف )

۱ 
۱ 
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 واو و ىحتف كناب ( وبلا ) #واولا # تاغورلا عدو مالا مظعم كيلعیا * قيرطلا تای كنع عد » لثلا هنمو :

 هود شلوط هلا قمه دوخاب هلا ناعصو ردیس روا نما دوس زوم دارم هکروند کش ود هل د دشت

 یتسیرد كن رواب لوا هلغلوا نمرو دوس سالا هدقدلوا كاله یس روا كنهقان هکروند هنتروص یسیر واب

 یاد وس هلغلثاب کا بودا نظیتسیر وای یمانا راراپ هدننروصیرواب هنیعب بوردل وط هما ق قاب هلناعص بوزو
 "یط(یلا) رده "و قنؤم روند ځد "یو روندهمدآقجاو نو وهنسانعم دامر روند هلوک و و ردا راردا |

 هلا هدحومیاپ (ةابوبلا) هلعضیف هربغ کاخ اذاای یوب یو لاق ردهنسانعم كفکیوا هنشيا كمدآرب هدننزو
 هلی كناب (نایو لو هدننزو :یمس (تیوب یکه اوبا ردیدآ عضومر وهنسانعم هزافم روند هناباب هدننز و امره

 ردنداعما هدنز و لاح 6یابالردیدآ یدا ور هدند روب هلیح هدننز و یر هلیسهغیص یضام (یو)ردندسان یاسا |

 رده وب نب ورع یسیرب ردیعما تعاججرب ندنیثدح هدنزو لفوف (ه وآل ردندحم و هیقف یاب ن رفعج نم یاب
 قلمالسهدنرهناخ رهش روند هوا هج هقشب نالوا هدنک و ا كلراوا هلن وکس كناه و یصفكناب (وملا)) + وا ولا ۶
 شیکک-نانلوا ذاضنا هدنت آب یک بادرس و توببلاماما مدقلا تببلاوه و ویلا ق اودعق لا رولوا یمهل وا
 یومیرالصاهدننزو"یتعر واک "یمو هلددشتال واو و هلنیتعرولک "وې و رولک ءاما یعج روند هنغات زوک
 زاغو هلا راهم لوق ىلع هنا كاك وک هدندب و روند هب هن عسا و اقلطم و روند هضرا شیکک ولنادیمو ىدا

 ءاما عج روند هنغات دلو نیکرولانیب هدننرق كنهبکی نعي كالماح اقلطمو روند هنغلارا ینالوط كن روتچ |

 هلل رسک كناب رولک ی ہو هل رسک كناه و یم كناب رولکی مو یدا وما یلصا هک دنز و لضآ ر واک یاو 8

 جرهلا ج رف ینعب یکوا كجر بویلوا جروب هلک ما تبث هلی رابع لماما نم نیکر ولا نیب دل ولا لیقمو فلؤم

 كناروانکل رولوا یسهطوا قلمالس كجر روم لح هدام یاضتقمر و یک یراکدد لبهم رول وا فی
 (یهابلا) رظنیلف هلوا ینبم هنروصت یؤزج ثکم هلغلوا ندهلولبق لیقم قحنا ردعالمان یسلوا دلو لیقم
 یلاخیوا هلب رمسک كنم عام الا لطعم لاخیا هاب تب لاق روند ه هناخ نال وا لطعمو لا هدننز و شات

 ای, یهف ءامنا تیبلا یهیا لاق ردهنسانعم قلوا لطعمو یلاخوا هدننزو یبن : (یهلا)ردهنسانعم قلق لطعمو | ۱
 یدلیا تیاور ندهوع ردندننئدح هدننزو "غ ("یهلا) لطعت و لعق هلطع و هالخا یا. عبارلا بابلا نم

fینألا و عبارلا و سمافنا بابلانم اهم ابو یهو مالفلا وهم لاق ردهنسانعم قلوا لزوک هلیصف كناب )1(  

 روند هنسم الشيا هاو هنسح یا ه وام اف الی نر ردلهعتسم قروهل وا مساو نشحاذا ثلاثلا و

 قع رای بودا هرخ افهدنص وصخ ءامو نسح هدننز و ةا واسم (ةاهابلا) هصب ویا نیللا ةوغ ز ءاہب فطلاام لاق |
 | لاقت رد هنسانعم ققلاشوب ییاق هل رسک كنهزمه (ءاہالا) نسطاب هتبلغ یا هت وف ةاهابم هتیهاپ لوقت ردهنسانعم |

 وزغلانع اهلطع اذا لیلنا یهما لا ردلمعتسم هنسانعم قل لطعمو غراف ندل واچ یرلتآ و هغرف اذا ءانالا یا
 قعایشیککیوا هدننزو هبدات (ةیهلا) ههجو نسح اذا لجرلا یا لا ردهنسانعم قلوا ولزو لزوکو |
 ملا ةعسا ویا ةيهاب ب لاق روند ه ویق شیکک یزغا (فیهابلا) هلعو هعسواذا تیبلا یه لاق ردهنسانعم |

 تیاور ردهنعیات هدننز و هيم" یم اورخافت اذا ا وهاب لاش ر د هنسانعم رخافت هدنزو لعافت (یهاتا)

 رون ده هنامک و یدوسیسخ هدننزو دادش (ناینازو (ینارلو هدنزو "ىع ( ىلا یدلیا ثیدح ا

 یدا ندندال وا مالسلا هيلع مدآ )ف ن "یه ردندیت "[ یانعم رنو وسیسخ یا ناب ناو ی ناو یب وه لاق

 هل وادب دنا ن نکل بولوا ا جدل وا هدنراقدل وا قرفتم هفرط رر ندنو < ریال راس

 زی مت سرا ردقب و مانک راب رع هلتبسانم و هکرد د حراش + یدل وا سوسحم یناشن و مان دعب نم

 یضام ندلیعفت هک هیدن دشت دت كناب و ىح كناب ( هللا كاب إل ردئدحم زاد هدننزو دیم هک هب نب لاله نب تو 6

 ر ءاجدوخای كم 7 رف دوخان ردکعد نوت ناداش و نادنخی س ام اد یلاعت قح الات دانا تکصصا ردامد و

 هب هعیفر لزانم یخ کرد دا یا أو دوخاب ردکمد نسردش واق هکب ولطم یتساعاد یاعت قح هکر ددنسانعم |

 ردشفل وابلق هفلا یسهزمه و هاب یواو نوجما جا ودزا هنظفل هلایح ردکم د نوسلیا ناکسا هتنج یا وأم دوخاب
 یظفل لأایح و رداکد هجوم لوقو و راربد كاب و هللا كلاَیح اج ود نعرا عار ز ردعابنا هنظفل كلایح ضعبلادنعو |

 هنا لتق دعب مرکسا هلا چ مالسلا هيلع مدآ ثیدحیف ةياهنلا ین و حراشلا لاق + رد هنسانعم كيلع هللا س ردندنیح

 کا هانعملیق و كاي عابتا وه ليق هج كاب و هللا كايح لاقف مالسلا هيلع لیربج هءاج ىح كحضي لف ةنس ةئام

 كنكسا ىابلقو ففخف زوم كوب هلصا ليقو ةيحلاب كدمعت ليقو كاللاب كدقعا ليقو بعام كل لح ليقو
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 ةا هاب کروند یخ ةاناب هلوا نبق كب هنشپ ریکیرفب هکروشد هباب لوش ( ةينابلا)ل یدلیا تمارق عاقسا ندنولاق
 | ةاباب لج ر لاق هلوا رولي روا بولیکا هرزوا یشی رکكاپ نکرانآ قوا هکروندهزادناریت لوش ةاناب و رد ولقم
 | ندان هک شان ندنفرش و دح رونلوا قالطا هب همظعم مکه دننزو همنغ ( ةينبلال یعراذا رتولا یلع نم یا |
 | هنسهلوقم هرفص و هداج” و دعقمر وند هب یکر س یکه رفص نال وا ندنیشیم هلل مسکو ىح كی (ةانبلا  ردذ وخ أم

 |هدشنزو او ( یاوبلا) هنسانعم هدیع روند ه هبکهو هنسانعمّتس روند ه هدرب و هنسانعم عطذ ردلماش ۱

 |( ملان ال تئو ماقا یا هیناو تقلا لاق هنمورونل وا قالطا هنن رلقایا كن هقا وروئد هنب راهغروبق سکو ک

 | هلا هل وط یات هداروبةينبم یا محلا ةان ةي راج لاق روند هریقز وم ولتا یس هد وکه لا هط وب مم یاو یف ك ناب
 |( ردىدآ هدلب ر هدرصم هدننزو ىلع ( ینب )و هنسانعم هنیبم ردهدرفم ظفل ةا ار ز ردطلغ یرل هه تا

 ردلغوا دارم هکروند هدل و هلل رسک زمه 6 ناالا) ردیدآ عضومرب هدماش هلیس هغیص لوهح ثنوم لبقتسم

 هدراصب كفلؤم » هدننزو باپسا رولک ءانا یعج یدنلوا فذح واوو های هلنیتصف یداون دوخاب ین یبصا

 نالوا لصاح ندنتهج هنسنرب اذهلف ردنراع یکیدلپا ان لرد نا ار ز ردندنسهدام ءان یسهلک نا هروک نایب

 قالطا نا هفاضالاب هسل وا یجابق تزنک هدنرما كنآ دوخاب یتمدخ تک اب دقفت دوخاب هلیس هب رت دوخاب هثیش
 ون دوخاب هلنیتصف ودار یلصا كنس هلک نیا هکر دموسرم هدحابصم و یبکلیبسلا ناو برطا نتا الثم رونلوا
 تفهرزوایلوق یناسکو روند تذبةغل فو ةا هدنش ۇمردرمسیا و لقا ندنتهج رییغت لوقو و هلب مسک كناب یدنا

 هد هردو ردنمضتم قدنأتیانعم هلک ارز ردءاه هدنصا لوا و رونلوا فق و هرز وا ءانمابنا هنتباتک تروص كنلغفل ۱
 نوجما ثینأت قيقا ىلع رولوا تباثهدنراتلاح فق وو لص و ردهیلصا یرلات كنب را هلک تخا و تن هکر دموق رها
 هدارو فلومو » یک هرجثودمطاف رولوا حوتفم اماد هدنروص یغیدل وا فلا یلبقام كْأت یات ارب ز ردلکد ۱

 | قالغوا وقلابابهدنرنب ییمیقون وة وبا املا ردهنسانعمقللغ وا ردعسا هدننزو وبا (عونبلاال ردنارکذ اب رق |
 | كنس هلک نیاوب و یبکتباای وتبااب رد راتغل هلیصق و لب سنکكنهددشمیابویصفكنون و یم كلاب (ینبایال ردرا و |
 | قر هلوا قلطم ردیعجچ كنظفل نبا هک سهک ءانبا و ىدا یپیفب دوخاب وینب یلصا ردفاضم هملکتم یای رد رفصم
 | یرلنآ ناورشون رایدل وا نک اس هدنتکلم نم بولوا ندمح یرلاصا هکیدا رونلوا قالطا ه هّشاطرب هدفاس |

 | رلیدلیا نطوت و لھ كرهديکو تماقا هداروا بوردنوک هندادما نز ید فیس نالوا نع “لاو ندسنف رط ۱

 | هکرارید هنا بودا قالا ءاه هتسهلک نیاو هدننزو "یی رع روند "یون هلبا در هندرفمو روند یواننا هدنراتبسن

 | ردتفص ةدح یلع هکلب ردلکد یتبم هرز وایسهلکنبا یسهک ت اماو هنسانعمتخد روند هریق رولوا ثنّوم
 | رود ځد یونو روند "یب هدنتبسذ یدنل وا لادا هات هدعب بولی روتک هت یاب هن رخآ نوا قالا ادتا

 | لا یضر ناتح لوق هنمو ردهیلص ویمهزمه یکنباوردهناز مرد نبا یلصا رسک كنهزمه ( ینبالا) هلنیتصف
 | درد یربرح هکریدربقح جزم + انا یا + انا ان مرک او الاخ انب مرک اف* رخ یباو هاقنعلا ییباندلو » هنع
 ۱ تكنهموق مهزمه ارب ز را رد اطلغ هلن رللتا فذح هدلع ره نس هزمش كنس هاک نا راضعب هکردراشمتا رب رګ هم روب

 تدش هفو وم كتفصارب زنوسل وا بقل و هنک رکو مسا لرکر د صح دنع وق و تفص نیلعلآنیب نامه ینذح
 | بود فذح یني ونت ندعما عقاو هدنلبقام هیلع ءان ردشلوا هدنل نم هدحا و هک هل رامتعا ءزج یشان ندنلاصتا

۱ 

۱ 

 | ندرو نم نطوم سپ راربد كبلعب و نم رهمار الثم بودا فذح ند هبک ءاعسا هکدت رار د دم نب "یلع ا

 ثالوقک ردقل وا لصتم هری یسهلک نا لوا ردترابع ندلح شب لوا هکردمزال یتابثا كنەزم هدلحم ادعام

 | بوسنم هبالعا با ثلاث هل دقعملا یا نیا هللا دضتعلا كلوقکر دةل وا فاضم هربغ كن ردب یناث كنا دب ز اذه

 عقاو هدماهفتسا سماخ "یول نا ابعک نا وح ردقلوا عقاو ربخ عبار للاب یدهلا نا نسطاوا ثالوقکر دقل وا

 هکرکم رازللا فذح هدنراعف وم بقل و هنک راضعب هروک هننایب كياهش راشو ٭ م نبا مت لهوحن ردقل وا

 (یتبتلا) یهتنا ردح وج مو نکل رازلنا فذح هدهسرولوا عقا و هدنل وا لرطس راضمب و هلوا هلا رلذآیراهتشا

 ٩6 تندن تسلج اذا ۶ نالیغ تن ةيذاب ثیدح هنم ورد هنسانعمقل وا هدنسوبای "بم تد ردندنسهدام هان هدننز و ینا

 هبق هدقدرو وا بورک یني راهچاب هلفلوا ریبک یسهنالفو زوم یدوجو ینعب "بلا تیبلاک تراص یا
 تذب هلبصف كناب (تانبلا انا هذا اذاهانبتلا ردهنسانعم كمن دبا لوغ وایمدآرب یندت ورول واهدنس واب یرداچ |

 راردنا ریبعت كي و هلقوق هکر وند هراتروص یراقدان وا بواب كلافطا تان و ردکعد راریق ردعج ندنظفلا

 حراشلالاق + ردترابع ندرللو هدرخ بعشنم ند هداج هکرد هنسانعم تاهرت هلیس هين رفص» ( قيرطلا تايب )

 (شو) ی



 الب والاب و ةلابهیلاباام لوقترد هنسانعم قمرباق هدننزو ةا واسم (ةالابلا)و هم رمىك ك ئاب (هالبلا )و لابلا لول |
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 2ا اه درا ار ٭ هنع هلا نطر رع لاء اذهل و ردشن وا اب م ظعا تم سپ ردرسیا ندکلیا مایق |
 لاق و + هلقع نع عودخم وهف هب رکمدق هنا لعب إف هایند هيلع او دک ىلع لاق و * ربصن إف ءارسلاب

 كم ولعمیرب رول وا هن وکی کیا ءالتا و ولب نال وا هنسانعم راتخا هکیدلاق و هک ةننف رينا و "مشلاب مکنولنل و $ یاعت

 رولوانوجما جارخا هجراخ ینّمادر وتدوج یرب و رونل وا ناما نوح ا فوق وو اردا یتتیفیک و لاح نابل وا
 لوقت ردلمتسم هن انعم رابتسا ءالتا و ردینبم ه ینا قش یهلا یالتا سپ رول وا یبم هد هنسیکیا هجهاکو

 ردطلغ یره هترتخا هدارو هنخا یا هتیلتا لوقت رد هنسانعم باضناو راتخاو هرکس اذا لح رلا تیلتا

 هریک واو لا ف اک اماما اهل "نراتخحل یا اماما اهل “لتي ۷ ةفذح .ثیدح را

 كلتا رابخا لک كنوزهه (ءالبالا)ل هفرعتسا و هولصا اذا هالتا لاق رد هنسانعم كليا لو نیع ندر

 لاق ردن :سانعم كما ادارا عنقمو غیلب رذع همدآ رب و ینربخاف هرس یا یتالباق هتلسا لوقت را

 داوا هنسانع» كليا نيم و اذا هالبا لاقن ردهنسانعم كمرب و نیم همدآ رب و هبت ف دنلا هادا یا ارذع هالبا

 كلا ناعما ی دو هدننز و باح” ( ءالبلا) و هلصتف كنب(ولبلا) فلحاذا لجر لا یلبالاقیر ول وامزال و یدتم
 6نولبلا)لو هدننز و همنغ (ةيلبلا و هدننز و یوعد 6 یولبلا) هتنصما اذا ءالب وا لب هولبا هت ولب لوقت ردهنسانعم

 یدنل وارکذ هکرد ردصم هدننز و با ( ءالبلال روند هتنح و فیلکت نال وا ناکا "هدامردرلعما هل دک كناب

 ی یا ءالب هباصا لاق نوچغيدل وا ردا هدوسرف بوتکخا یعسج هک أب وکرونلوا قالطا هه ودناومغرولوا ساو

 تخ۸ یھلاءالب و نوح غیدل وا یھلا راتخاد وخان وچ غ یدل وا تةشمو تنح هنا دار ونل وا قالطا هب یع رش فیلکت و ق

 البلا یا رافکلا یلعءالب تل زن لاق ردیم "| ك تنجو ءالب هدننز وماطق ءالب)یدنل ؤا رک ذهکهتنرول وا هل رتهج تک |

 هدال وادغیص ماللا رمسكب لبا لوماللامزج و ءابلا قوت زم زا مضب لب بال وماللارىسكب لابا لاقى و ترک اامىاةالابمو
 طقاساب , ندنرخآ ارب ز یدنل وا فذح فل | نوجا نینک اسعاقجا هدهبنانو یدلاقهرز وا یلاح مال بوئلوا طاقسا ءا ب رکاب

 ربغ ند روک ذم تان یر هلک لاب و هلاب هکر دج راش * یدلوا هدنیکج نکی نون بول وا لیزنت هنل رم فورح رخآم ال هوا
 ردجخ رم ندهلاب یسهلک لاب و یک هیفاع هافاع رد هبلاب یلصا كن هلاب دز ردمم ما دو ردراردصم هرز وا سابق

 ردد وةعم ن وجا دحج و نن ردم اهفتسا با وج هر منصق كفل او یصتف كناب(یلب )رد دآ عضوم ر هلی كنهزمه(یالبالا)

 هانعف لب باوا یف تلق و دز ماقاملیف اذاف رد نن لرت یدافم ار ز ردا باج ایا وسیتعب یلوق نانلوا دا رب | هبطاحت

 راشیشعا (ءاليلبالا]) نذ دعب الا نوکتال و تابئالاو ربرفتلا هانعغ یلب تلق و اذک ناکسسیل لبق اذا و مايقلا تابثا

 لبالا هل تنم و لاط اذا بشعلا یلولبا لاق ردهنسانعم قلوا رداقو لباق هفمالت وا هود بوازوا توا هدننز و

 كناب (ءانبلا) و هلن وکس كنون و یصق كناب (یبلا) 4۶ ءابلا 8۶ یدنلوا ناب ندنسهدام مال هدننز و یر «یلبوذ)
 تیبلا یب لا رد هنسانعمقعاب و ایهدننز و هیات کتیا )و هلب رس كن ینبل الو هلیعض ك ناب (نابنبلا )و هلى رسک

 تاینا 7 هين | چ روند هن واي شلپاب ءان و مده ضيقا : ىناشلا بابلانم يان و ةي و اناي و ءان و ايف

 ندو نوک لماغلال رخ 1 كن هک هان هدندنع نو وص رهکلا هان و اینبم یا انسح ءان ینہ لاقت رولک

 همدآرءان و رونل وا قالطا باعا هنلباقمر دن رابع ندقل وا تباثو غزال رز هجا وتلا یب دح اوا

 ردا عتسم هنسانعم كلا فافز هلا هج وزو هعنطصا اذا لج رلا نب لاق ردلمعتسم هتسانعم كلبا ناسحاو ٹال وا |

 تالنبج هصکینجب هل وا لخاد هس ورع داماد کردو برع تداع کر د حراش + اهن زادا هلهاب و هلها لع 8
 یدوحو ءان و راردا هانک ندعاج و ندفافز هلتتسانمو ردا لوخد هدنګا كنآ بولیروقهدررارسو هدنزرط

 نیقب كب دش رکی رغب كايو هتنا هم و هنمس یا هندب ماعطلا یب لاقم ردلمعتسم هنسانعم كمردنلتوق بوروع
 یدو هدنز و لاعتفا اش الا تقصل اذا اهرت و ىلع سوقلا تش لاق رد هنسانعم قل وا هدنس هج رد لصتم

 اهق زاذا هلها ىلع یتا لاق ردهتسانعم كلا فافز هلا هج وزو هان یتیعع ءاتتیا لاق ردهنسانعم قاب وباب

 شلپاب هلیعص وی رنک كناب (ةنبا) هان یتعع « ۳ لاق ردهنسانعم قعاب ءان یدو هدننزو هدأت (تستلا)

 هاتک ( ةيانبلا# هلب مصق كفلا و یعض كلاب راک بو هل مصق كفلا و کلا رولکی ب یجی روداو
 ةيانب هل لاق ردلهعتسم هن انعم فرشو دج قرهلوا مساو ردصمو یدنلوا زکذا هک رد زیتطم های رو

 رد هنسانعم كمر و هنس قاب هناح دوخاب كمر و تراعو ءان همدارب هلی رسک لكنهزهه (ءانالا) فرش یا

 یابلا قحما نب دو ردلعاف مسا (ینابلاژ اراد هب یداموا ءان هتیطعا اذا هتیلبا لوقت یک هتسارکو شاط



 e ۷۷۰ ی

 ردشت وم لعافعس | (ةيقابلا 0 رد راما لحجر یکیا ءاش و هیه و ردفبعض تار دیلولا ن هیه و روند و اک

 وم روک نریم كن کرد د حراش « یک هیقا و رونل وا عضو هنعض وم ردصم هکر ول وا هاک هو

 | نعي د تاشاصلا تایقابلا  ةيقاب ةعاج نم ليقو ءا یا 4 هبقاب نم مهل یرت لهف ىلاعت هلو هم و

 یاعت هللادنع ییاو و رجا هکر ددخاص لاعا اتلطم دار دنس هم رکو چ ااو كىر دنع ريخ تاناضلا تايقابلاو

 رایدلیا ریسفت هلا زامن تقو شب راضعبو هلاک ربک | هللاو هللاالا هلاالو هللدم لاو هللا نآصس راضعب و ردیقاب
 اس هکرد راتآ لوش هرس هين لعاف مما (تایقبلا و

 كرانو زونه هدقدرا و هتاهنبولوا عطعنم ی رام رکس
۱ 

 (قی) لیلا یرج عالغقنا دعب اهبرجقس قلا ليلا نهو تابقلا بکر لاب لاق ىر دیشب ندنسهب ام ترک
 قلعا هلا رصق (اکبلالو هدم كفلا و یعض كناب (ءاكبلا)  ءايلا 4۴ ردسلدنا ظفاح هکر ددلخم نهدنزو وت

 هارو هیلع یک یا ءاکی هک لا و ال زح هنسع نم عمدلا لاسا اذا کی و ءاکی یکم لحرا یک لاق رد هنسانعم

 دنرساتعم كما یغل و كسا اکو رلیدلیا صیصخ هعمد نالبس یهروصعمو هب وص ید ودع راضعب هکر د حراش

 ید و ةاضق رواک ۃاکب یعج ردلعافیما هدنزو یک اش (یک ابلا) یتغ اذا لجرلا یکب لاق رول وا "دض هلع وا

 ردردصم هل سسکو یف كنات(ءاکمتلا )یک دوج“ و دحاس یدا یوکب یلصا هک هل رسک كفاکو یعضكناب رولک

 ققلعآ هل رسک كنهزمه :ODD ارشکوا ءاکب یعع ءا یک لاق ردهنسانعم ما قوح لوق ىلع قلغا

 قمردتق هغاغآ هرز وا تیم ی هسک هدننزو هدأت (ذیکسلا هءاکب بجوبام ه لعف اذا هاکبا لا ردهنسانعم

 یا 0 اکیلاش ردهنسانعم قلعا هلا هب رھ هرزوا تسمو هلع ءاکبلل رحه اذا تملا ىلع هک لاق ران

 هدا 0 دج ردد روم a5 دا تار هدنز و اصع {SII ءا>و هرلع یک و هاکب لاق ارو هیلع یکی

 | لعافت یک ابتلا ) ءاکبلا ریثک یا "یکبلجر لاق روند همدا ءاکیلا ریثک هدننز و "یطر € یاو یدل وارک د د

 | لب دمار ىرسكك ناب یلبلا) # ءابلا و ردندنلاعادن رد رددآ هدلب ر هدچگ (ه وک اب) ردیدآ كغاط رب

 یلکسا یدوب هدننزو همدان (یلشا) هقلخا اذا بوثلا یلبا لاق ردهنسانعم كقکسا هر رسک كنەزمھ
 رافسالا یلب هلتبسانمو روب هستن ونا هل رسک ك راب( ولبلا) و( ىلبلا) هقلخا اذا بوثلا ىل لاق ردهنسانعم

 | هلوا شل هدوسرف بودی رپ را ود رهد براح و رافسا قاشمو نح ین آ هکرونلوا قالطا همدآلوش رافسالا ولب و
 "یوقهد رلشبا مش هلفعشاغ وا هار وشو "رش اماد و براصتاو رفسلاو مهلا هالب یا اه ولب و رافسا یلہ نالف لا
 یشاومو باود و ه یلتبم هيلع "یوفیاهولب و "رشیلب وهلان روت وا قالطا "مشلاولب و مثلا یلب هدسک اناوت و

 | ولب و یلبوه لا رولک ءالبا یعچج رونل وا قالطا لاماولب و لالا یلب هنالوامقم هدن را و تیار یکی کر کی عف

 ۱ (٩ لیوخ) ومدنتز و كر تب وذ)ومدنز والا( البوخ)لوهدنز ویتح( یلبون)هیلع مقیا لام ءالبا نم
 لاقت ردلمعتسم هدلحم قج هل وا ددان و د ونان و دیعب هل د دشت كناب و هلذنتسسک (نایلب وذر) و هلناصف (نایلب وذ) و

 هدنسهدام للبیتوب فلۇم × هعصوم فرعت ال ییح كنع دعب اذا نایلب و نایلب و یلب و یلب و الب یذ و یلب یذ وه

 رول وا ندنسهدام الب هدار و ردیلع كلدعب دوخاب ردذ وخام ندنسهدام لب نال وا هنسانعمباهذ یدلیا رک ذ ځد

 هلکع رب و ییفلع و بآ بویلغاب هدنناب یربق كنبحاص نالوا درم هدتیلهاح هکردهقان لوش هدنزو هنغ (ةیلبلا)

 هدننزو یرج (یلبلا یدیارردبا عز رول وارمشحهدن رزوا كن آیحاص هدتمابق هک وکی ديارول وال الهندقلجا

 فورعمرب هدننزو "یضر( بل ةیلب تلعج اذا ایلب لوهحا لع ةوانلا تاب لاقب ردهنسانعم قلوا هیلب هقا
 ( ءالتالا و وا ول اد ردندآ هدلب رب هدب رغم هلی كناب , ( هنایلب )یک یولع هلند روند یولب هدنتبسن رددآ هلبق

 كل وم + هنرمتخا اذأ هتسلتا لوقت ردهنسانعم كلا ناحصما بو هنص نوجا كليب لاح كنهنسذر هدننزو لاعتفا

 |قلوا رد رږېب بودیکسا هکایوک یدوج و قالطا الب هتېیصمو مو رولوا شتکسا یهنس لوا هلا رابتخا
 تنحم هنادبا هتبلا فیلاکت هلمماب یرب ردینبم ههج و جوا یسهیم هلا ءالب كماکحا و فیلکتو رده روصت

 | یدابع كنب راترمضح یلاعت قح ثلاث ردنا رابتخا فیلاکت یتا ردنا هدوسرف یرادوج وهک ایوک هلغلوا تقشمو

 | تنح هلتهج و نوجرللناربص رول وا هلا "راضم هاکو نوچتمصم یرلظنا رکش رولوا هلا "راسم هاک یرامتخا
 هنقوقح لرکش كلعامایق هنق وتحلریص و ردینعتقم یرکش تح و یربص تنح ارب ز رولوا اوا د تصم 0

HE 

 2 | هد هکم هدننز و ناتک ء IID ءاکیلا فلت اذا ظعا ولا یک اب لاق ردهنسانعمقل وا ردنا 6: 1 هلج وکه دزو

 Ks ۶ ا ا ورش و ہن ی ا لانا او زای وک اس د اصب

REE 

 [(ءالبالا) ق عبار وتلا لب يح كاب (عالبلا 7[ مالبال) قلخادا الا بابلا نم ءالب والب بولا لا ردهنسانعم كکسا هدم كفلا و فكنا (ءالبلا) و



 یو ۷۹۵ حس

 هرزوا هجو یکیا هدنرللوف اذک نوکی نا كل یغبن الثم ردیع واطم كن هلک یفب هدیسهلک یغبث و ردمومذم

 نالف لا ردقلوا هنسانعم لاهیتسا یربو بوثلا قرح نا یغبنب رانلاوحت ردقلوا لعفلل رسم یرب ردلمعتسم
 یسهجرکه الا چ هلیغبنیم ورعشلاهانلعام و وبشا و ر دندن ون یلامعتسا هنسانعم تقابل سپ همرکل ی نا ی
 شرف الصا مالسلاهیلع یوفطصم ناسل ارز ردهنسانعم هل لهست الو رعشلا لريال هکر دندل وا هجو

 هکر نسحمال ادکؤ مابدن بدن یلوق اذکنوکی نا یغبن هکردموس رم هدحابصم و یدبا زلوا عواطم و یراج هرعش

 هکردیکح ندُیاسکو رایدلیا دع ندهفرصتم ربغ لاصفا ینو و ردروج# یلامعتسا كنسيضام ردهنسانعم
 هلیس هقالع همزالم لصالا و ردیع وم هنسانعم نسحام دوخاب مقتسیام یلوق ن وکینآ كل یغینام ند رع

 بوسکیا ةياغبو ذل هلا لاش ردهنسانعم بسكو بلط هلص كلاب  ةياغبلا و ردلمعتسم هنسانعم تقابل

 ترهع اذاایغب ةمالاتفب لاق ردهنمانعم كظا انز بول وا یسور تروع هلينوکس كنيغو یف كنا 6 یغبلا)
 هال ودع نات و هلو مالع اذا هلع یب لاق و سا كليا مسو اظ هلبلغت همدآ رو وب و یب یهف

 یب لاق ردهنسانعم كلیوس ناليو لاطتسا و "قلا نع لدع اذا نالفیعب لاقت رد هنسانعم كلا تلشک رس

 عرسا و لاتخا اذا هتیشم یف یغب لاق ردهنسانعم كم رو هلتعرس قرهنلاص هفرط یکیا و بذک اڏا لج را

 رظتنم ه هنسسذ و وه فك هلا ۱ رظن اذا ی لا یب لاش رد هنسانعم قاب نوجا كلب ى a هب هنسار و

 تغب لاق ردهنسانعم قم ردغاب رددوا ءرظتناو هبقو اذا *ی لا یعب لاقت ردهنسانعم كت زوك بول وا

 ) اغابملا) رش کلا رطلا وهو انفلخ ءاعسلا ىتبانعفد لاق رونل واقالطا هرومغب 1 را دتشا اذا ءاعسا
 (یعبلا) ترهع اذا ءاغب و ةاغایم ةمالا تغاب لاق قهنسانخم كلطا انز تو وحی وب هدننزو هلعافم (ءاغبلا) و

 یرللصا هکر د ح راش + ةرهاعیا ٌوغب و “يب ءأ رضا لارو هتروم راک انز ەد زو ردع( )و هد 8

 رونل وا قالطا هه راج افلطم غب و ردهرز وا سایقریغ هریخا ٌهغیص و ردلیعف "تب شفخالادنع و یدبا یوغب ۱
 هن رات اعام هانز و یب هدنیلهاح قالطا "یغب هب هما هکر د حراش* روند ههر جاف "هرحلوق ىلع هل رابتعا یصا ۱

 كلتا هناعتسا هدننعع بولطم لوصح ندهسکر (ءاغبتسالا]) ةرجاف ةرح وا ةما یا "غب تءاج لاق ردینپم |
 قلوا هدنبلط هنس رب نوجا دسکر و مهول اعاف هبلط ىلع م اعتسا یا هوغبف موقلا یعبتسا لاق ردهنسانعم |

 ند دفئاط ندا ج ورخ هدنتعاط كلداع ماما (ةيغابلا ةئفلاإ) هل هوبلط اذا "یشلا هلموقلا یغبتسا لاقى ردهنسانعم
 هنن رایج هقرچ كركسع هدننزو ايارس ( ایاغبلا إ) لداعلا مامالا ةعاط نع ةج راخ یا ةيغاب ةف مه لاقب رد رابع

 شیلا د ور و لبق نوکت عیالطلا یاایاغبلا تلبقا لاقب رد هیغب یدرفم راردیک هج ورايا ندرکسع هکرونل وا قالطا ق
 رد هنسانعمققاب ه هنسنر هدننز و هواقش (ةواقبلا) 4 وا ولا 8 رونل وا قالطا هنالسرا هلیس هين لعاف سا ( یغتبلا)
 هوا ووش و هت رظتنا اذا هت وق لوقت ردهنسانعم قلوا رظتنم 4 هنسفرب و هيلا رظن اذا ةواش هوقب هنیمپ هاقب لا
 ظفح بودهزوک یکلام ییعب كلام كظفح هظفحا یا كلام كنم هّشا لوقت ردلمعتسم هنسانعم كالا ظفح

 نامز كن هنسنرب هلی وکس كفاق و یصق كناب (قتبلا لو هلرصصف كناب ۰ ال ) وج ءابلا چ هلا ظفح هدینآ یک اکیدللیا |
 یناثلا و عبارلا بابل انم اب اش قب و ءان "ی هلا قب لاق ردهنسانعم قلوا رعسمو "دم ءرزوا واز یدوجو

 رد هنسانعم ققاپ هب هنسن رب لوق ىلع قمل وا بقرنم بوکید زوکهب هنسذ ر هلینوکس كفاق و یصفكناب(قب) و یتفدض |
 هدننزو هلمکت (ةیقشلا) و هل رسکكنءهزمه 6ءاقنالا ) رد هّیایو ه واو هدانعموب هل رظن وا هدصر اذا ابق ءاقب لاش ]|
 داسفا یی هنایمءاشا و ایقاب هلعج اذا هاقبتو هاقب وهاقنا لاق رد هنسانعم قلاب یی هنسنرب هدننز و لعفت ( قبتلا و
 غلابا مل یا اننیب تیقا لوقت ردلمتسم هنسانعم قموق هی ندحالص ب وا هغلابمو طارفا هدنص وصخ

 ی رت یربد بویلنا لتق یعرحم و ربسا و هاقنا یتعع هاقبتسا لاش ردهنسانعم ءاقا ( ءاقبتسالا ) هداسفا ق |

 كن هنسنرب و هلتق لف دنع افع ینعی هایشسا اذا هاقبتسا لاق ردنرابع ندقم وقیلآ یتناح هکردهنسانعم ||

 هدننز و یوقن ( یوقبلا )ل هضعب كرت اذا "یشلانم قبتسا لا ردهنسانعم قموقیل ه وریک بورترآ ین رادقمرب |
 لوقتروند هثیش شلاق و ربکند هنسنر ردرلعم"هدننزو هیلب (فیقبلالو هدنرنزو یرشب (ایقبلا )و( یوقبلا لو |

 کل ةيقابلا ةلاحا وا هاو راظتا وا دی ةت لوق و دیو اقن و یو و یوم هيلع یلام

 درک یا ورول وا كم د تادابع و تاعاطنانل و ااا هلل ادنع هر وکه ل واربسفت سد لالخانم کل قب اام واربطنا نم

 ردصممسا د وخاب ردصم هروک هل واریسفت ےھف وا ءاقنا یا 6نوهن ةيقبول وا یاعت هلوف ورول ماندن امعم راظتنا ۱

 قاب هدسان ةنابم نال وا یراط داسف هیه و ردندهیقاب لئاصخ لقعو یأرو مهف و رولوا مسا هروک + ین رول وا

 * ثل * ) ۱٩۷

 و ی ی و ی و و و نا ام ره



< VIA = 

 اضتاخ رد هنسانعم كلا مداخ توراقبح یک کرک یرهباخ هلن رسک كناپ (ءاصبلا ر هعرغ ىلع یصقتسا اذا

 | هرع : (عدوصبلا) "یصب" یصخوه لام و هاصل و هاصب و هللا هاصح لاو ءاصماق یصقتسا ادا ءاصت هاصر و

  ردیدآ عضومر و ةرچالو ةررشیا ةوصب دامرلافام لقب رونی هنسهلت روقو ملغ نالوا هرجا لوک. هدننز و

 | ¥ ءایلا چ ردیع"ا یدا ور د وخاب هب رق رب هد هلیحم دالب هدننزو یده و هدننز وین رولا داض (یضبرز 3۶ ءابلا و

 ۱ نو وام نددنآباقنانلوا ریبعت هب طابهدزمااسل الاحر و دهنسهساکرجخل وی هکر ديما د وجاه دنا زو هاب يب

 | ءرابعوبتأطباىف ةفل تیطبا نوکینا لا اهعضوع یلړعالو سسکلاب ةيطبلا هبوبیسیکح و رار د یکتاس هدیسراف

 مولعم یعوضوم یانعم ن کل ردشلنا تیاکح هلکرب هدننا ونع هبطب هب وبیس هکر دو یدام ی مالک کلب

 یو و ردتغل هدنظفل هأطب هیطب نعي ردشعد ردل وه هن :بل وا تعل هدنظفل تاققا یس هک تیطبا قحا ردلکد

 ردبب , زعم ىس راف هیداب هیط اب هکر ردح راش +ردع ومسم هتل | هلک نا تیاکح ه وبیسن کز رلر ردا "در هدناهماصعب هج ر 5

 وظب هج اظب لاش رد هنسانعم قل وازانقطو قیص بونلتاق تاهدندهدننزو ولع هللا هتم یاظ (یلنبلا )و واولا#
 و ا اان: اراب عو روند ها نالیغب تاق تاق هد د هلبعص كناب (اظبل ا ب تک ای وک ادا اوبا

 بابلانم اوعب لجرلا اعب لاقت ردهنسانعم كلا تيانجو مرج هلیصف كناب (وعبلا) # واولا # رد هل, همچو عبا ۱

 لوق یلع قلآهنس تیراعو رول واینای و یوا و هروک هتفیدل وا ندیناثباب مرجا و یتجاذا ینثلا و لوالاو ثلاثلا
 ةيراع ذخا اذا *یشلا اعب لا ردهنسانعم قلآ تآ تیراع نوجا هقاسم دوخاب قلآ یزات تیرام نوجا ۱
 هرقاذا هاعبلاع ردهنسانعم قلا ینلدکو ا بولکبلاغ هدراق همدآرب و هیلع قباسی اسرف وا ه دیصپ ابلک ر اعتسا و

 ۱ 0 د ا ا اا ادا تلا ا لاق رد هتان كمروکد و وکو هی

 : | رداکد هل ب وا اذه عم ر ول وا ن ۰ظ لصتم دنلبفام قابس یاضتقمر ارز رد دنس هلج یرللاکشا هومن كفل وم تب |

 1 یکم لج رلایعینسا لاق ردفدا ر هديا ا هلا وعب (ءاعب الا هفاس یا ارش ماع اعب لاق ردهنسانعم

 ۱ (وغبلا ۶ واولا Ee لا اذا 0 رو هاعبا لاق رد هنسانعم كلبا هراعا تا دمدا ب هل رسک كن هزم (ءاعبالا ) اعب ۱

 | رظن اذا اوغب وقس "یشلا اغب لاقب ردهنسانعم قاب ود ردهنسن هل وک هن هثیشرب هلن وکس كنه نیغو ىح كناب

 . | هدنزو هرم توغبلا) روند هب هنس ناق ندن رک كن راجاغا هشيم یراکدید لسو طف وغب و وه فیک هلا

 ا یا ةوغبلا یتحا لاق روند هبه ويم هعاخو رود هک قحروموط 3 نافیج بوران زونه |

 1 رخ كنع و ناب ( یوغبلا زا رد دا هب رق رب هدنساضف رواسس هلا هح وتفم اپ ( ناوغب ) جاضنلا لبقا

 | یدنوا کد ED Fe رد وذم هب هدلب مات روشعب رک رد زا هلع ءا رفلا د وعسم ی نیند ماما

۳ 
 ] (ةیفبلا) و هلي كناب ( ةيغبلا) و هلیرصق كفلاو ىم كناب ( اغبلا إلو هلیعص كناب ( ءاغلا) + ءابلا و

 | لاض و هتبط اذا ةيعب و ةبغبو اغب و ءاغب هیغیا هتسغب لوقت ردهنسانعم كما تلط هل مس کح كناب

 1 | هتبلط اذا هتیغتا لوقت ردهنسانعم كجا تلط دو هدننز و لاعتفا یافت الا هل هبلط ادا یشلا هاب

 1 ءافیتسا و هّتیلط e هع لوقت ردهنسانعم كلا ت اط هدرلن و (یافیتسالا) و هدنز و لعفت :(ینبنا)

 1 | هلا وبلط یا هلا وغن و هوغبف مو ملا یب 10 لا ردهنسانعم كسلا سیا تا a دیس رب نوا ونک نهنگ ر |

 یتبلطیا ی همدنع لوقت روند + ولطمو تجاح هینض و یری كنا دیبا و هدننزو هیضر (ذیغبلا

 كنهزمش (ماغب الا ) ةيغبملا یتلاض یا یتیغب نالفدنع لوقت روند ههد رککو هکت نانل وا یه هدننزو هیصرو

 ۱ 2 ىلا هاغیا لاق رد هنسانعم كما تارا هدنص وصخ ین ولطم دوخاب كما تلط هنن رب نوچا هکر رک

 | نایعرو یار رولک ناب و ۳ ک ةاضف رولک ةاغب یج ردهتسانعم بلاط (یعابلا# هيلع هناعاوا هل هبلط اذا |

 (tO ليال ناک اذا غاب لجب لاق روند هبه ود ثاکرا نال واز وط یل ود یاب و ی ۲

 A نا ثال یتبناام لام هنم و لهس» سل ۵ ىلا . یبا لاق رد هنسانعم قلو تلوهس اونی الوف |

 | ردندلاعتفا رالاثم یضکیا زل وا ع عواطم ترک ی ) محال و رسیتالیا یعتسام و ثال یغبنام و یغتا اموا

 ۱ هدنسانعم تقابل هلت ساتم و هدعب نس مهدیا هنن ك ساوا دصق ود عهدا دا واال ۲ ندنآ كناش كنس یس هصالخ

 | نالوآ یرصم یسهدامینب وبشا ادا هکیدید هدر اصپ فل وم» یدل وا هنسانعم قیلیام یغبننام هرم لامعتسا |

 | تیک اضعب زواج و سپ نوتا لرک نوسلیا زواح رک ردع وضوم هکلیا تلط یداصتفا زواح هد هنسل

 ۱ | تیغت | ثللذکو بجام رنک |تبلطاذا * یثلا تیغب لوفتف رول وا ریتعم هدعص و نالا تک ات هدرادقمنال وا

 هدلحم هی رول وا مومذمو دو ردهنوک یکیا یچعبو ردذوخأم ندز وام ید ب نالوا ا اعم نوک

1 0۳ 



 یر مهسلا یر لاقبرد هنسانعم قمن و جافآ جد و هدننز وور (یربلا)# ایل روند هن هقان شا روک قل ەسنورب

 جات غو هدننز و لاعتفا (ءازب الا هلزهاذا رف لا ها رب لاقت ردلهعمسم هنسانعم قاثلوزهمو نو زوهتشاذایو

 | ادا مهسلا یربثآل اش رد هنسانعم قا و جافآهدننزو لاعفنا (ءاربالا) + ها رب نعم EAE ردهنسانعم قمن و

 هدنزو یطر( “زلال ضرما اذا هیر ا لاق رد هنسانعم قد وا ض رت وا و زقرآ هنک وا كمدآرب و تعا

 الا یربلالماکوا "یربمیا یر مهسلاش روند هب هنس شل وهرزواقحیر_رهلوق یلعر ون ده هنسف شل و

 ىج كناب 2 الار رد رابقل لرشعمواو كن هیلاعلا وا ندمالعا ءار و روند هب یحنو انآ قوا هدنزو دادش |

 ردندتهح و قالطا هو رودهکر بد ح راش » رون دهعاج قج هنود یاب هدننزو ةاصسم (ةاریلاژو هل ددشت كنار و ۱
 هار و هنسانعم هناحن روند هنشالطو هنسهقنوب جاغآ نالپو «دنزو هماغ (تیارلا) یهدنز و بار هر اوا
 کای وكر تا زا قالط ادت ون نالوا قاب هتک رو رس بوک رخ وا لوق یلع هم و عش نال وا هند هود |
 : (یرابلا )لر ون دعا ربط هدننز واصع (اربلاریسلا یلعءاق وا مو ره تاذ یا یارب تاذةقان لا ردیسهقن و رفس ۱

 هدننز و یا (یربتلا ) ردعض و مر هدننز واصع (یرر) ردود هدنسهدام رو روند هریصح کهن هددشم یاب ۱

 | هکر دەن انعم تلخ اهضراعم همدآ ر هدننز وار اع ها رابلا ل تص رعت یا فو رضا تیر لوقت رداهنسانعم كا رک | 8

 كلغا تقرافم احص هلبا هج وز دوخاب هللا كرشو هضرام اذا هاراب لاقب ردترابع ندکلشیا یک یکيدلشيا كنآ
 كعشدا هضراعم هدص وصخ ر هدننزو لعافت (یراشلا) قارفلا ىلع اهلاص اذا ها رما یراب لاق رد هنسانع |
 یني یدلیا روم هدناب هزمش ردهنسانعم قولخم هکهدننزو هیلب (فیربلا) اضراعت اذا ایرابت لاش رد 0

 تباصا قارپط هبهنسنرب هلی رسسک كندزمه (ماربالا)یدلیا خرصت هداروا فل ومنکل » هزاز ردهتیر ل
 هنفلشماقرکش و بازتلایا ءاربلا هناصا اذا*یشلا یرب الا ردقلوا هد ولآ هلقاربط وولقاریطدارع هکر دهنسانعم كلا |

 ناب ( ول )۶ واولا # ردندارعش (یرابنبا) رکسلا بصقفداصاذا لج رل |یربا لا ردهنسانعمقماغ وا |
 هلباعت همدآرب رول وا ردصم وهلدع یا هوز وه لاق روند هنساتم و لدع گكندنسرب هلن وکس كن دعم یا زو یصق ۱

 لاق ردهنسانعم قغادد بوشلآو هیلع لواطت اذا اوز وزب هيلع یزب لاق هنسانعم قلوا رک شو هلاوح |

 هب شطب و هرهقاذا لج لا نالف یز لا ردهنسانعم كلتا رهق وذخا بودا هلج هلعشح همدآر و سات اذا هیز |

 روقص هدننزو یداب (یزابلا# یزبا ناکاذا لجرلا یزپ لا رک ذیس اک ردهنسانعم قلوا یزنا هسکر وا
 رولکز واو هدننزو ةاضف رولک ةاز و یزاو یعج ردشوق یحل آ نانلوا ریبعت ناغط هدیکرت هکر دندنسنج |

 ردندنرلانعم شطب و ذخا و رهق هکر دن دنسهدام وری اب هکایوک رواک ناربو هلنیتع رولک زوبو هدنزو سلفا |

۱ 

 رار دزاب یدهدیسراف هکردب غ رول وا یوا و فوجا هکیدلیا مسرد هدننآ ونع اب هدنسهدام هت یازفل ومو |
CDهرهق اذا ه ىزا لاق ردهنسانعم كلمنا رهقو ذخا هلعشح و فنع دار یدو هل رسک كنهزمه . 

 یزا لاق ردکع رو قرهدلام وط نکررو دارم هکر دهنسانعم ققلاموط همشط ییسبرغص هسکر و ه شطب و |

 هه هدننز واصع ( بلا هتعضرا اذا یبصلا تزبا لاق ردهنسانعم كمرزماو یشلایف ىنعب هز عفراذا لجرلا |

 بوقبج هرشط سکو کد وخاب هغل وا هلاوح هرز وادعقم یسهنر وا كن هقرا دوخاب هغل وا یرکو  بولبکا هقرا بيرق |

 فصو هسکر هدننزو ود (یربلا) روند هغلوا قلاموط یرغوط هب هرمشط یرفص دوخاب هکمریک ورا هقرا |
 رهظلا ءانحنایا از هب نا اذا لوالا و عبارلا بابلانم اوزب ازب ولجراایزب لا ردهنسانعم قل وا هرزوا روک ف |

 (یزالا) حرخ و زیهلارخ ات نا وارهظلا لوخد و ردصلا جورخ وا ت تسألا لع رهظلا طس و فارشا وا زحلادنع |

 هک ر هدننزو لعافت (یزابتلا) روند ءاوزپ هدشؤم روند هیشک نالوا هرزوا روک ذم تفص هدننز و یلعا |
 كع رو قره آ كرس لربس یرلعدآ و هزت عفر اذا لجرلا یزابت لا ردهنسانعم قّعلاموط یرفو ینسیرغص ۱

 كلبا فاذکو فال بودا کت راهظا هلا نایلوا هدنسهدهع و وطلنا سو اذا لجرلا یزابت لاقب ردهنسانعم

 ناوز نب سابعو رددآ لجرر هدننزو نالس (ناوزب) هدنع سیلاع کت اذا نالف یزابت لاق رد هتسانعم |
 كضرا رب نیمرطا نیب هدننز و ءارعص (ءاو ربلا) یدلیا لک باج ls ی نیضف و رتف ورم ت

 نجرلادبع ردنداعما هدننزویما (یزبا) ییضریایزر وه لوقت ود هنسانعم عیضر هدننز و لو( یزرلا) رددآ
 ناب (وشبلا) # واولا# رددآ كغاطر هللا هم وعصم وعصمیار (نایسبر) نما ردد زاب نریهارب او ردیعباتیزب ان ۱

 هقلخ نسح اذا لوالا بابلانم اوشب لجرلااشب لاقب ردهنسانعم قلوا یوضشوخ هل وکس كند نیشو یصق
 اوصب وصب اصب لاقن ردهنسانعم قلا بودا اصقتسا هلمطاب یتکلمام كن ودم هلیصف كلاب (وصبلا) + واولا #



 f ۷۰۰ رس

 | وادب ود و ۹ ارآ ا a ود ود وه لا هلن اف رواک تاود یچج POR E او یار زول وا مسا ود و ۹

 | هیارصقهدارو ی اوجرخ اذ اول موها ادب لا دی ها رعع ور زا

۱ 
| 

۱ 
 ۱ | كلا راهظا یی هنسذ ر NT (ادالا) هرد نم ةوڪ رهظف ت اذا ها لجرا دب لاه ا هار

 | (ةوادبلا) یا اذا لج رلایدنا لاق ردهنسانعم كليا تجاح یاضقو هت رهظا اذا هت دبا لوقت رد هنسانعم

 | ا رک هوادنو هنم و ودام لوا یا ی لا ة واد لاق روسد هال وا ادم و رهاظ لا لا ly هدنن ز و هام |

 ۱ هرهاظیا یآراایداب لاش ردهنسانعم رهاظ (یدابلا) رضفنا فالخ یاةوادبلا و كلام لوقت روند ةکلنیشنا

 | كنوب ورد هنسانمم یش لک لو هدننز و اصع (ادیداب)و (دیداب )و هدننزو "غ ید یداب و قم رخ نمی

 | ادابلا لقتال و یدابلا لع دجا و یداب ن بوا "7 یح و یدنل وا ر 29 هدنب اب هزم ۵ کد ردزوم#* یصا

 ۱ ها €( وادبلاو هل رسک ك ناب (ةوادبلا )و (عا دابلا) وهدنز وه داع (فیداب !۱) وهدننزو ود ( ودب )ر درا ثدح | ۱

 | هدننزو یاتک روند یوادب و هدننز و یواحم روبد "یواد هدیتلسذ ردرلیاقم رطح هکرونید هبا روا

 | لها مه لاق روند هکلنبتن ار رار یا و ردکعد نیشن | رک هدننز ورع روند "یود قردلواردانو

 ۱ | لجرلا ید لاق رد هنسانعم قلوا نیش 4 داب هدننز و لعفت (یدشلاژ ةراضخللا یالخ ة وادب او ةوادبلا ۱

 | لهاب هبشت اذا لجرلا یداب لا ردهنسانعم كغك هه داب لها هدننزو لعافت (یداس لار ةيدابلاب ماقا اذا

 | ید و یدب موق لاق روند هرانیشن هداب هکردبراعج كنسهلک یداب هدننزو ی (یدبلالو هدننزو یده
 ۱ | هدناحیا یداول ایت ود اولزت لا روند نات ود هنسیکیا روند هنسییق ر كنهردهدننز و ماچ (ةودبلا نوداب یا

 روند هنر قان واو لا نالوا هدنندب كمدآ ناسنالا اد و روند هتساح ناقبج ندر د هدننز و اصع (دباو

 | مود )وهدننزویض ریدبلایدا و ون زویضر ىدبلا )هلبغف كنءزمه رولک اد ایعج هنسانعملصف

 ۱ كلا راهظاتوادءندقبحا هدننز وق ا داعم (ةادابلا ردعض ومر ر (نیتودةراد وا هدننزواضء(اد )و هدننزو |

 | هنوک رو هنسانعم ة (ک روند هراتنم هدنزو ةانف (ةادبلا) اهب رهاح اذا ةوادعلاب نالف یداب لاق ردهنس دانم

 | تراصاذا اان ید ضرالاتید لا رد هنسانعمقل واول راتنمرب هدننزواضر (ادبلا# روند هغاط |

 ۱ a , هدننزو هیسآ (ه داب) ةاد تاذ تراص اذا ضراا تید لاق ردهتسانعم قمل وا ولقاربط رب و ةاد تاذ

 قلا هثیشرب هلن وکس تلاد )نه كن (یدبلا) ءایلاو# رد دان )وق ىلع رد هيام ردا نالبغا
 | یضر هلا هج لاذ (ۍذبلا) #وا ولا تدتای A BASSE یشلاب تید لوقت ر ردهتسانعم

 | (اذبلا)شحافیا یا هآرما و ۍ دب لجر لاق ردهبذط یوم روند هسکربف زیلدنابزد ولزوس شخ هدننزو

 ةءاذب و ءاذب لجرلا وذ لا رد هنسانعم قالوا نابز دب و یوکدب هسک ر هدننزو هباصم (یءاذبلاژو هدننزو باص

 سس مالکلاب یا ایل لاق ورد هوس می و شد هدننزو باصم (ءاذ لو ایذب ناک اذا سمانا بابلان 1

 | تمکت یا والا بابلا نما وڏن مهیلع توش لوقت ردهسانعم كوس شود دمدآ رب هدنن ز و ود ( ودبل 01

 | كحاوسوا هدننز و هر (هوذب ا توذ نعم تیذا لوقت ردهنسانعم ودب هل رب كند واو شاب

 مسر هدنناونع و ییهدام ال وا یدلیا طلغ مشیکیا هد یکیدلیا داهشنسا و هدنو یرهوح ردا یسرف

 | ها ررخف ییفاک كنظفل لانلظ ناق عقاو هدنب و رد حاوس وا هکیدلیا تبسن هحارس وا ابا ردزساه هکیدلبا

 | نسحو ر ن یدع نا هدننزو یز (یذبا) یدلبا تا زساب ی 9 قو ا هکیدلدا ا ۱

 روند هلال هننزو هب هلیمط كلاب (ةربلا) # واولا ۶ ردض ایعناهدننز و هيلع ( ذیل ردندحم یذابن دی نا

 هلن ورپ كنهودو لانتخ یا ةراهلج رین و تئاح لات هللرسمک كنابر واک نب رب ولیعصر اب ر واک ن رب و تار یعجب ۱

  هفنل فتح یه وةر للا فنا اب لعج لاق ز روا ولار O هقلحنالب ر وک هنا كنور دوخا |

 ۱ ۱ ةر لا هنمو ردهنسانعم كمزود قله نور هدنزوورس6وربلا) یکه ورع رده ورب یلصا كنو و هفنا ام وا
 [ بنر وکیل دستور دنت ورب كنه ود وقلخیا اور هوري هللا ەر لاق ردهنسانعم كلا قلخ و ةل ومعم یا ة ةورم |

 ات تورب لوقت ردهنسانعم قو ییسهلوقم فو جاغاوة ةر E تلعح۔ اذا لبالاتور لوقت رد هنسانعم | 1

 جدو هل رک كن هزم (ءارالا) روند هذاتما ناب قلهسن ور هدننزو دادش (مآربلا ال اهتحن اذا لاو دوعلاو |

 | هنور هلص ,SND اهفنا ق تلعجاذاةفانلا تير | لوقت رد هنسانعم كمر وک قل هسف ورب هننور كنه ود د

 (یلهنور)

 3 هلی كناب (یدبلاا اهب اورهاح اذا ةژادملاب اودابت لاش ردهنمانعمكلا توادع راهلا هترب یر و ةيدابلا

2 



 -ِ ۷۰۵ زس

 کی ناکلم ك نا نا صح تقاضا هدرفمنابه E RRS وبلس و و * 0

 E ثكشذو ک 4 نمک الف e) اب الا یدایا ل 7 هلا نومدقنام ةا یروک ذم رعش و هعتواتلا

 ی (E راب كمدآ رب هدنز و یا (یاتلارو هدننز و لعافت )ی ا ا ردم وس س هدنسەدام هتل فورح رود

 is "یات یانو هتد عل و دصصت تدصق اذا هتسات و هتښات لوقت ردهنسانعم قات هجوتو دص دنصحخم

 لاق رد هنتسانعم كلا یاتو قفرو هيلع ثبلت اذا a یا لاق ردهنسانعم كلنا فق ون و ثکم هدلج رب

 ۱ ریش ویاءالکلا "أم عض وم لاق رون دهر نال وا نمارب هراوطیانابهدنز و "یام € یا ینات اذا مالا یات

 | هدیکرت رونلوا لاّوس ندربغ و ندلوقعلا یوذ هاکنا ردماهفتسا فرح هد دشت كنا و یصق كندزمه (یا)

 | یا ورد هنسن هنءدیکز و تسا رب هچمهدیسراف ىش یا الثم رونل واریبعت ها مادک و ەچ هدیس اف هما یفتق و ه نی
  یبیغنق ندنوتاخ یکیا وش اما و یسیغنق ندمدآ یکیا وش املا و مدآ ین هدیکرتو د رع مادک هدیسراف لجر

 ارس ترظنت + هلوقکر ول وا ففحاښضعب و ردینبم یسهلکیا و رد رصتحم “یش یا یرالوق شيا كرابرع و ردکمد
 هددعرشکت بول وا لخ ادفاک هنس هلک یا وبشا هکر ول وا هاکو * هرطاوم ۳7 ثیغلا نم "لع × املا نیک یا و

 نییکو (۲)هدننز ونیعکناک (۱)ردیر راج تغل شب هدنو ور ونل وا ےس ر هدنلکش نون ولید , ونت وهنسانعم هربخېک ر ول وا لقن

 هد تیقل الجر ناک لوقت و هدننزو م e )هدنن ز وى رى f )هدنن زونعاک ن ۳(5 ۳)هالادبا هاب ید ا

 رعم رول وا سا یأ و رول وا لخاد هّراح نم یتعی تبقل لج رنم نیاک لوقت و رول وا بوصنم هرز وا تیریپ#
 هلتفاضا یتسهلکءاه نالوا هرس : فرح هنسیدنک لغم وا ھم درفم ےسا ینعب رونل وا لصوت هلکنا هبادانم نالواماللاب

 هکرول وا هاکو ردع وف رهو ردتفص اوا او لح را اهر اا لاق ر ونل وا طیسوت هنن : یدانم هلا ادن فرح |

 ءادن لوا ردلم ت٥ هرز وا هجو یکیا هدنزو یک یار لبقا لج رلااهیا اب لاق رول وا بوصنم هزوک ذم تفص ۱ ۱
 كنءزمه یار بهذیادصمم یدنعوح رول وا نوجا هرابع وریسفت یناث لبقا دز یا وحن رول وا نوجا بیرق

 ۱ لادا هاه یسهزمهکرول وا هاکو هللا و یا لاقت رول وا لصتم هنیع وردنا وج فرح هکردهنسانعم ېن هلدم و مک
 یسهلک ایه ردندا دل ف ورح هلیففخ كناب و یحۀ كن هزم (ایا)ردندنیئدح هدننزو اب ر یا ناز رار د یه بونلوا |
 |( وابلا]لو هلن وکسكنهزمه و یصق ك ناب( و بلا وا ولاو# چ ءابلا لصف تر ونل واادندیعب و بی رق هلکنا یک

 یآبلج رلایآب لاق رد هنسانعم كما با رستو یدن تو 9 ِ

 هادو اهب رطف و اهر یا نیم یأب لاه و زن فاذا اواو ا لرجال ر وصف امدکو أب یابو هل فک

 تدهج اذا ةقانلاتأب لا ردهنسانعم قلوا یلاعو بلاغ و قباس ندنررباس دا ا دهج و دج كب هدکیترکس

 هلک وألا ینةغل اا نادا تاب لوقت ردا د روک دھو هدننز ویمر (یابلاژ وعءابلا# تلاعت و تماس و اه ودع ق ق

 ۴ وا ول اد ه ماقااذا | وت وتس ناکللب ات لاق رد هنسانعمقلوا معقم هدرپ رب هلی :وکسكنانو یحصفكناب 6 وا رو وا ول اوج

 هدننز و ىلا 6یئبلال رددآعضومرب لوق ىلع ردهءاش یدرفم روند ه هلهم ضراهدننز واصع هلا هثلشیان( بلا |
 دیدشت ( شیلا )یدنل وا فذح وا و یداهثلو یصاكنو ول اهروسکمیاب رد هش یدرفمهنسانعم دامر روند هلوک

 دلا تکا یاب روھ لاق روند هک مشخارشکو رونی همدآنالواردناثوحدم اعاد ی سان هدننز و "لع هلا |

 (ةواحص )4 ءایلا 4 قرعاذااوش وشب لج رلااث لاق رد هنسانعمكلرتهدننز و وت (وُبلا )شما ارٹکلااذکو سانا

 تایواح قون ردا روهظ راهقان العا هدنا ردیعما تاکو زنرا كن سهقناط هو ا ا

 (هیګ ) رددا هد رب هدب رغم هل سسک كناب (هاحص ) ی ءدلبا مه و هلکطاربسفت هلا هل بقرب یرهوج رد وسنم هاروا ۱

 دلاتا ور یلاعتلا تباخ نددنکو بودا ثیدح a ندای ی وف انار هدننزو هيس
 (وڪلا رو واولاډ تعطمنایاییاد لع تح الوقت رد هنسانعمعاطقناهدنتزوأر | هما هم + یاح اصلا )لو ها |

 یدرفم روند هرلام رخ وکو وخ ر فا وخ “یش لاھ روند هد وااو فاش وک لو كناخ و یحف كنب | د

 اوخم وب هبضغاخم لاق هنسانعم قلوا نک اس بوک قلنغراطو هکیوا رول وا ردصموخ و یکه رګرد» وا

 ۱ هل وکس تلاد و یصق ك ناب (ودبل )۴# واولا ٩۴ ن هکساذا اخ وب يق غاب لاق رد هم انعموب خد خوده تزف و نکس اذآ |

anakلاش ردهنسانعم قلوا رهاظ هنسن هدننزو هاشم (ةءادیلالو هدننزو باح (ءادبلاژ و  

 كمدآ رب هدننعف هدامرب هءادب و ءاد و هرعف كناب و دو رهظااذا ةءادو ءاد و اود واود ودب مالا یدن

 | یأر همش لاشن ا ءا دن و ءاد و او مالا ق لاد لاش ردهن سانعم قلا ادب هظحالم و یأررب هدننهد

 ب ءابلا لصف س
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 لا 6ینالال روند هتعاسو تقورب نددصک هکردهنسانعم ینا هدرانو هل وکسكنون و یرسک ك ن هزم (ینالا)و |
 رواکیا و هل رسک كن و و یعص كن ەز ر واک یاو هل دم كەر ر واک ءان !یعج ود هنع و زدن وک ةدنز و |

 | هدندروب هو هددندم هل رک كنهددشهنون د وحاب هدننزو تح دوخاد هدننزوانه (نا) هلبرمسک كنەزم ۱

 هلددشتال واوو یعض كنءزمه (2وال) * واولا # رد دآیدا ورب هدنل و رصم جاچ هدننز وانهاناورددآویقرب [

 كناب ویرسک2ل واوویمسکو یعض كن هزم( یوالا) #ءایلا # هدننز ود رص رواکو وایعج روند هب هیهاد و تفآ ۱
 هتنکسو هتلزن یا یناثلا بابلا نم ایوا هیلا و یلزنم تیوا لوقت ردهنسانعم قل وا نک اس بونوف هدرو هد دشت |

 مزال هنسانعم "یوا دو هدننزو هدأت (ةيوأتلا) هتل زنا یا هیلاویل نم هت وا لوفت رول وا یدعتم هدانعم و و |
 ول رق ءدرو دون هدننز ویأت (یوآتلا)هتلزا ادا هیلاوینمهت واو لا و یلنمتب وا لوقت زاولوایدعتم و [
 | ربطلا توات لا ردهنسانعم تامکیر هما رارب راشوقو تیوایتعم هیلا و یلرفم تیوات لوقت ردهنسانعم كل ما رآ ۱
 ردهنسانعم قلوا نک اس بولوف هدرو هدرلنو هدزوآ نضا (ءاوتالا) و هک دو ناجا ار ثمیک اذا ۱

 لاق ررلهعتسم دنسانعم تا تفر و حر تونجا همدا 7 ءاوتاو تب وا ییعع تب وتاو لرم تیوا لوقت

 هت وآلوقت رد هنسانعمكمردتا مارآ بوردنوف هدروبیمدآرب هل رسکكنءهزمه (ءاو الا )یئرو هل قر اذا هیوا

 روند هدرو هدننزو ةامرم (ةاوآلارلو هلک واو (یوآلا)ل و هلبصف كوا ووكيم(یوآلا)هنزنا ادا ىلا

 | کبیر هنارا ر راتشوق خدو هدنزو لعافن (یوأتلا) ابناکم یا اهناوآمو اب وأمو ج واحلا ی وأم وه لاقت
 |21 رام یا رابط لار ون 3 صو ل و مدنز زور ( یوالا ) ثعمح اداریطلاتوأت لاش ردهنسانعم
 | هدننزو هلزم (فب والا و هلد دشت كنابو یرسمک كنءزمه (ةیالا) و هلبنوکس لواوو یصق كنمزمه (دیوالا)
 ۱ ار ا یوا لاشه هاف الا شقر و جو توبجآ دولا كمدآ رهدتنزو هام (ةوألا) و
 | رولى وآ تان یعج ردیسهنک كروناح نانلوا ریبعتلاقج «یوآنا) یئرو هل قر اذا یناثلا بابلا نم ةاوأم 71

 اردا رهش ر هدنن رق یر هدننزو هواس (هوآ ) زد هلا یعج یک نوبل ناو سرع ناو رد هدننزو لضفا و و |

  اتلطمیک و اوو نوجا ماماو نوا رییخت و نوجا كش ردندهفطاع فورح هلیصف كن هزم (وا))رار د ځد هآ
 عدو وا لسا یردا ام كاوقک رول وا نوجا بیرقتو ردا تلالد هنسانعم ےسقتو رونلوا لامتسا نوجا عج

 اعومک ترسک * موق هانقتزع اذا تنک و » هلوقکر ول وا بوصنم هلبا هبصان نا ردقم عراضملعف نالواروک ذم

 شاع نا یا تام وا شاع هنرضال وڪ هنسانعم نا رولک قرهلوا هیطرشو مقتست نا الا یا + ایعتس وا |

 | نوجا بارسضا و # یراص وا ادوه اونوک اولاقو  یلاعت ل وقک رول وا هنسانعم ضيعت و تامناو برضلادعب

 موقت وا كنرمطال وك رواک هنسانعم یتحو نودزب لب یا 6 نودزب وا ۶# یلاعت هلوتک هنسانعملب رولوا
 | ایناج والا عد لاق رونلق ددشم یوا و هدقدنلق مسا یمهلک وا و هلرصف كنهزمه رول وا هنسانعم ناو موقت یحی ا

 | روثل وا دارا همدآ نایلی وس هللاقحا ود اذک وا اذک وا اذک لعفا مالک و و قارب هفرط رب ییسیدرفال وا وش یتعپ

 دزا یادیز ا! لاق رونلوا ادن هب رق هلارصق و هدیعب هللا دم رونل وارصقو دم ردفرح ر نداصهفورح((۱۲)

 | رد هنسانعم كل وکلا ههقهق هلی وکسكناه و ی صف كن هزم (یهالا) و۶ ءایلا 4۴ ردهدن اب هيل ف ورح یلیصفت هلران و |

 رد هنسانعمناشن و تمالع هدش زو هلاح (ةب الا و۶ ءابلا × هکصض ین هقهفاذایناثلا بابلانم ابهالح زا یها لاق
 كنو و هصعش یا لا ار لوقت ن اود هنبلاقو صحت كن هنس رب وا هتمالع یا اذک يآ هب لاس

 یج یدل والئاز یعال یدا هآ یلصا کرد هلعاف د وخاب هلتاصق رد هل عف دوخاب یدا ه وا یلصا هکرد هلعفینز و
 رولک یآ یجب كنوب رولک هنسانعم تربع هآ و رواکء ایا عجبا عجو هلاب رولکیانآ و زساه رولک یاو تایآ
 لاق ردنرابع ندّیفک و لاح و “یش ندا هدافا نیش بودا تلالد 4 هنن ر هکر دهنسانعم هراما و زساه

 هکردق هنعاطقنا رونل وا قالطا هغ رش مالک عملا لصتم ندع رک باتک نآرقلاةیآو هتراما نم یا هتآ نم هتفرع

 هلا انعم هدافا هکردهفناط لوش ندمالک و فورح هینأرق تیا هکیدید هدراصب فلؤم + رولوا هدنلازنم هلج
 ۱ هلغلوا هن رلانعم تربع و تعاج و بو تراس لصالا ف تیاو هل وا طوب رم و لصتم ردقهکل وا درفنم و حطقنم

 | رد راقم هنسانعم تقو یمانعمارب ز ردنداعما نالوا فاضم هلاعفا یسهلک تیآ و *یهننا رده یذخا ندنر ره

 ردنامز ءاعسا یرب رولوا عقاو فاضم هلک زکس ه هلج هرزوا یغیدلوا موس هدبیبلایتفم هکر دربقح مجرم
 یلعف و و ردهنسانعم تیرا 99 تیا یر و رد:سب هک ثیح یر و نوسل وا ءاسا دلرک و فورظ 37



 تاوم وما ىج هدشز و هرم قا ةوما دری رایت ىدا ةوما ۳ كنظفل هما و رک رل یا زعم ما دما هل لا

 كەز رواکن اوما و هدنن ز ولعفا یدا ومآ ی صا لابو سطر کما او هدر زار ا هلناصف ر واک

 تل هماو رد نالت ترضح ۳4 یس رافلاتش هماو هف.لخ تل دما و دلاخ تن هما و هلس کی كم و یال تاکرح

 اتا اذا تا نوا یا لاق رد هنسانعم كدا هر ۳ "ات یعاتلا) رد را هیاصص م کلا یا

 رسا هدننزو هير ماا 2 هما ذحا اذا افت یاتسا لا ردهن انعم كعدا 4 راح یدو 7 يسال ا

 | هذدننزو هوخا (ة ومالا ]ل ةما اهلعح اذا ةي راخا یما لاش. رد هنسانعم قل هب راح یری یمیدلو دوخاب یکیدلیا

 عیار او یناثلا بابلا نم ةوما تمرکک توما و تمعک تیما و ترک وا اتما لاق ودا واو |
 تحاص اذا ءاما ومأت رونسلا تما لاق ردهنسانعمقل وام یدک هدننز و باتک (ءامالا) ةماتراض اذا سماقنا و

 هداتیسل ردب رغصم كنم هک دما دیما ردهلببقرپ ندشیرف هلبصف كنهددشم یاب و كم و یعص كنم (هیماون#و

 ۳ نوجا فیش لے كو و كندز روند یوما و ردهرز وا سابق هک لف كعم و 15 كنەزمھ روند یوما

 | رد هناکرح هک ناب ومالا | عیبس نب كالام و دبع ن لع هل لضعب و هلا ارجا هنسارح یریف و یلیقع روند ییما و

 ۱ 2 و كنهزمه ما ردرلب وسنم هنن : رادج مان هما ار ز ردهف روظنم مالک یرلکدبد ردرلب وسنم هب هدا مان هوما

 توبكمالک نال وا درا و هدندعبام 2 هل نفت كعم و یک ك نە زمه (امار) یدنل وارک د هد م لد دشت

 ح ورشم هده وک بتک هک يلوا ینخ فلا یٰلع لقاع هنا یا لقاع از نا اما لاق ردا ا هنتفح و |

 هد زماس رسا دام توو و قة كندعبأم هکردنوګا هش ردحاتفتسا فرح لا یسلک اما هرز وا یعیدلوا ق

 ایزی یکیایذلا واما » هلوقکر رد وانامنسا و را دیش یدک او روتر ریبعت هلکم دل وا هک 1 |

 د عو مه بول وافذح یرلفلا اضعبو روند اعو ام هللادا هذیع دوخای هاه یسهزمم عسقلا لبق هکرول وا ق

 لفل وا یزارفا ماهقتنا رح کرولوا دی اس اجا مما اک یمن وندا
 ندنظفل ءام هللا هزم لوق ىلعو ردعوضوم هنسانعم اقح ضعبلا دنع و رول وا كعد ردعقاوو ردت او تسار أ

 هذ كفا هرزوا وکم دو نیپ بفطعت اما ی رونلوالابتسا نوجا ین و رد ها ٨
 رصت باهش هکهتن رداحان یملنا طیلفت ینلوق تج رخ تلعف مه هدهّرد كن ر رح هللوا غیا یلامعتسا

 تكنهزمش (ونالا) ± واولا ګ تالام ثیدح ثیدحا اذه مه ج | ات و :یرانمل ےک ف عقوام هنمو ردشطا

 | هلی وکس كنون ویصف كنءهزمش « ینالا ال × ءایلا ۴ ماسال الا نمونایضملاش روند هتعاسر ندهصک هل ےک |
 ۳ ی یشلایا لا ردهنسانعم قءاج بواک یتف و كن هنسذرب هدننز و باح (ءانالاو و هدننز واز اال او

 لاق ردص وصح هن لزیسق ت تانا لوف ىلع رد هنس انعم كشن بولو ی هن تد ر و ناح اذا اواو

 هّرح ینا اذا ما ینالاقب ردهنسانعم قلوا نیعرق هدهجرد تيان وص و تامللاب صاخ وا ردا اذا ای

 | فصا ات رب نهو یاو ینا ینعم : عبارلا ب تابلانم اینا اوا لاق رد ةنسانعم كلتا یأت فاو

 E 4 ضد ی قو نجات 4 ر یر ها ةو رک تای ۱ ماد وید اوف دیک اط لوو اط ردع ع

 بوکص" و هنقو ناح یا ینا وه لاق روند ه هنسنشهاج بولکی فو هدننزو "یتغ ( ی الا) هلبا بم ر ۲ |
 :بولو نلاک كنهنسذر و هم اب ی ی ردا رو باح” (ءان الا روند ديش نال وا رخ اتم

 9 هک اردا و ههطن و | هتافیا هاناو هانا "یشلا اذه غلب هنمو ردتغل هد هل رسک نه زمه روند هنس ۱

 هدننزو هبناز رولک هبا جج یک هساکو نکل و هرصت و ساط و نڪ روند هعاحاق هاق هکر دف ورد 1

 .هّرح یهننایانآرمج لاق رونید ه وص نال وا نیغزقهد هج رد تیاهن هدننز ویناز (ین ال )روک ارا یا عجوا
 .قفرو لح هدننزو ىلع (ینالا ژو هدننز و ةانق 62 ةان الا ) را ریثک یا نآ لاق ر روند همدآ یناتمو قیفرو ملحو |

 هاد روتفو لسكن دنر هشیارب هکد وند هن وتاخ ل وش ناو راقوو احیا اول هنا لاق رد ەنسانەم نيكو راقوو

 ا و هلحم دنا رال و وهدننزو ات (یناتلا) مایقلا دنع روتف امف یا ةانا ةأ ما لاش هلوا راقلاق

 ۱ یتقو كشيا هک ایوک هلغلوا ندنسهدام ینا نالوا هنسانعم تق و رد هنسانعم قعوط هلنیکت و تاب ب ویلا |

 فالو هدننزو ج هلبعص كنهزمه 4 یاو دف تش ادا قاب ماو الاف یا لاق نا تشایم هک 1

 ۳ ووا اذا عبازلا و ىناثلا بابلأن مانا یا و انا لجرلاینا لا ردهنمانعمكفلوریک بوکصک هدننزو یضو

 | كنءهزمه (ءانالا) ین نعم ةينات لجرلا ىا لاق رد هنسانعم كل رکن کصک یجد و هدننزو هی رت (دبتلا)

 هدنزو از (انالاو هترخا و ه اا اذا ءانبا همین 1 لوقت رد هنسانعم كلبا ربخات بورد یار هلی رمسک

 اعم



۱ 

 چک ۸۲ جی

 لاعتفا (ءالت الا) رد هششخ و هبطع ولا و هتکرتام یااولاو اولا “ىلا ثولاام لوقت رد هثسانعم كاتا لب

 ردهنسانعم كلنا نیع و أطباو رصق اذاهيف لما لاق ردهنسانعكلتا یصم و یاو هدص وصخ ر یدو هد زو

 یورو لک تیلساالو تیرداللیکن و ی تی دح هنم و رد هنتسانعم قلتوا ردتقم و ما اذا لحرلا لسا لاه

 ۱ الت هر وک کو كلبا تلتا ال یادچ تیلتاالو تیر دال یو ر ور ولو ا عاب هنس هلک تی رد تیل اهر وکه کو چ تیل اال و

 ردعماهدنزو هيل (ةلالا )و ردکعد نوسلواولشود ولل ود بوبهروآ هل مود رول وا ادد هکر دلاعفا ن دنس هدام

 مننا ىا ةيلاالف ةيظح الا * لثلاهنمو رد هلعافیبعع روسد هن واخ هرصقم هکرول واهلصف و اح غب رد وریصعت

 هذه ةلاحا نعي ردهدنرب دقت ةيلا نوک | الف ةیظح نوک ال ناو و هيف یسفن دهجاو ثكلذ بلطا لازا الف ظحا

 یعس ده هوب بویلتا ریصقت و روتف الصا هدنبلط قلو رابتعاو ردق سیا لکد ییحاص رابتعاو ردق ن

 نالوا یرامتعا و ردق هدناب کوز هلخح هزوا یعیدنل وا ناب واتس ته کرد جرم « ردکعد مردا تو

 قبال و مزال هنسیدنک نوتاخلواو بودا ح وز نوناخر هسکرب هکردو یلصارون د هءرصقمهیلا و روند هلوتاخ
 جوز نکیغو یناربصقنو نواهت الصا هدنامدخ و روما قج هلوا تمرح و ردق بجوم هدنناب جاوزا و بول وا
 ردهدن رب دقن لالا هادنع هبظح كتالنا هکیدلیا دارا یزررو نع مالک هنج وز یک هلغلوا ت نع :e هلی دیع

 هلبصز یترا هلکهبلا و هبظح یحاص لاثمالاممج و رول وا هدنکبس هبظخح اربع دح وت ال نا هل وا دات هدارو ناک

 نوحا قل وا لئا هب ولطم و ضغ ندقلخ رول وا هدن رب دوت هيلا نک االف ان هبلظح نک اال نا دنکلا طیص

 یال ت رج كنهزمش ولالا ر واکه نسانعم نع و دن آ هبلاو رول وا برص هد اب كلما هلماعم نسح و ةارادم

 لاق ردهنسانعم نبع ودنآ هدرانو ردهیلا یلصا هکهلددشت كناب و یف كنهزمه (ایلالالو هلبنوکس كمالو
 ےقا اذا ءالیایلآ لاق ردهنسانعم كالا نیم هل رمسک كنهزمه (ءالبالا) نبع یا الا و ةولا و اذکیف بلا هيلع

 |ىاحاو تابفک هکهت یدل وا صوصخح نيم نالوا هح وز عاج عنام هدعرمش فی ءالبا هدعب هکر د ح راش

 | راص اذا ناكملا ىلا لاق ردهنسانعم قلوا یغلغیف یو نوبق لحر ءالیاو ردح او رشم هدهیقف بثک

 ] كندز (ةولالا 2 مقا اذا لجرلا یلات لاقب ردهنسانعم كلا نیم دوب هدننزو لعفت ( یلاتلا  متغلا رعباذ

 [ روند هسهافرو تعسو ةولغیا ةولا اب لا روند هفاسم یمآ قوا هکردیفدا مو هدننزو هولغ هلیصف
 ]2 الا)ه رطب یذلادوعلا یا ةولالاب رمجتسا لاقت رونل وا رهن وریت هکروند هنجاخا دوعو هنسانعم هغبس
 هدننزو هیفائا رده والایرامج روند هنجاغادوعهد ران و هلند رسک (ةبلالاو هلا وا وددشت و هلیتع (یلالا) و

 كنابنا هکر د هتسانعءیحمر ون د هرس ون كناو.حو ناسنا لینوکس كم الو یف كن زمه (ةيلالا مایل اب

 | مه نالوا بک اتم هدرو زم لح لوق ىلع رولوا یسیرفصكناویح راسو یقیر وق كنوبقو یغانیقو یجق
 مرا مع نمزحگلا بکرام ىه وا ةربح یا ةيظع ةيلااهل لاق رواک بالا و رواك ت ابلا یعجج ردترابع ندمل و

 ب رك كمال ویضف كنهزمه (یلالا)ل رددآوصر هيلاو ءابلا ددشت و ماللارسکی ةیلال و ةزمهارسکی ةيلالقتال و
 | تمظع اذا عیار ا بابلام الا ةرلاو شیکلا یلا لافت ردهنسانعم قلوا كوب یفبریوق و ىق كناویح و ناسنا
 | یدم كنءزمش(یل الو هدننز و لاء( ىل الا وهدننز و اصع( یلالاال وهلتاصف و هدننز و ناشطع (نابلالا) هتل

 ۱ لج ركلذک هدننز و یشطع رولک ایلاو هنابلا یینومروند هجوق ولقر وق لوب ردهدننز ولعفا هک هل صف كفلاو

 | ىج ةلالاةيظع یاایلا و ةنابلا ةأرماو ةعنو ىلآولآوالاو نابلا لجرو شیک لاقن رول وا فصو ههأرمو
 ]۰ اورولک بالا ورولک تانایلا یجب كن هنابلا و ردیلا ید یعج-كث قم و هلرنوکس كمال و یعض كنءهزمه رولک ی ا
 | هب هیکلب هدند كفمرپ شاب هبلا و ردشلبا شیوشن فلؤم + ردیعجب كنس اک ىلا نالواروصقمو و هلا دم رواک
 | قاسلا ةاج ردیتا قلاب نالوا هدردلاب هکروند هننآ ردلابو ردهدنل زنم یغیربوق هکروند هزکحنا نالوا یرغ وط
 ((نیال) رددا وصر هدهبدایو روند هنسهچ اب یعاب جاو هنسانعم هعاح روند هغلحآ هبلا و هتسانعم

 هکر دهنسانعم من هلدم كنءهزمه (مالالا) هبناح و هلبقنم یا هيلا نم ءاج لاق ردهنسسانعم اکی هللرسسک كنهزمه

 ! ردولا و هلن وکس كمالو ىح كنهزمه ردیلاو هلینوکس كمالو هلبسک كنهزمه رد ىلا یدرفم ردیعجب كنم
 ی غ )الا منلا یا ءالالا ةرشک لاق هدننز و اعم هل رسک كنهزمه ردیلاو هدننزو یر ردیلاو هدننزو ولد

 ا هدلب یکیا هدیرفم هدننزو هفرغ (هیلا) ناعالا رثکلا یا "لا لجر لاق روند همدآ ندا نیم قوچ هدننزو

 ۱ رد دآ عض ومرب هدننز و هیلاع( هبل )رد دآرابیکیا هد ما بعوح هلیس هيب هشت و ی صف كنهزمه 6 ناتىلا ردع ا

 || رووا ریبعت قفرق هدیکر لصاو ه راج هدزمااسل و لینک ه دیس راف هکر وند هبهکولع هلنیتف (تمالا لو وا ولی

 ( لا )

ِ 



۷۰۱ F- 

 هکر د د حراش نخی ةا یهلاشروند هل وناخی یلس ویر اوسلا و اعدلا یایم او زا هجا ارد ین ۱

 تخا هاو ردپسهس رع یم وه ترمضح کردید وز كن وعرف جا رم تا هسا و ردیلغا قلوا یواوو

 قموقیلا یسهبش تا ةصاخ همدآرب هلی وکس كنيسو یصف كنهزمه (یسالا)ل رد هند یسدقلا ءایضلا ظفاخا
 هدکدروچ وک یهناخ هدننزو ینغ (یمالا) ةصاخ هلتیها اذا ايسا محلانم هلتیسا لوقت ردهنسانعم
 اد زوس نالپ هلبن وکس كن هم نیش ویص# كنم زمه 6 یشالا )ا ۱۱4 روند هنس هلوقم ترموترخ نالقهدنرب

 لاق ردهنسانعم قلوا راجان و رطضمو هقلتخا اذا یناثلا بابلانم ايشا مالکلا یشا لاق رد هنسانعم كل

 روند هنن رتجاغا ام رخ هدرخ هدم كفلاو یصق كنهزمه (ءاشالا] هللا رطضا اذا ميا رلا بابلا نم ايشا هيلا یشا |

 كعاطرب هدننز و تاتک (ءاشا)) یدیشطنا مهوت ییرهوج هدنب اپ مر فل ّوم × ردهءاشا یدرفم ردماع لوفلع

 ردعض ومر هلرعف كندز (ناشالا یداو ) رد ور هد رغم هدننزو "ىع" ( "یشا یداو ردب دآ

 هضاس نالوا هدنسهمج كن يک تا هلن وکس كنیش و یھ كنءزبه (یشالا) ردعض ومر هد ز و یا (یئآ)

 هل رسک كندز (ءاشيالا] ردیدآ دن ابط ر هدنلیا توم ضح هدننزو هباحص* (یءاشا) هنسانعم هغ روند |

 هلرصق كفلاو ىّدم كن هزم < یشآ) هآربا اذا مظعلا ءا ودلا یا لاق ردهنسانعم ققلک وا یکیک شلریق هدندب |
 نت یاب و هروکسم "هزمش هدراصب تلوم ردا یرارد كن رترمضح مالسلا هيلع و انس نلعرم هد د واد ۱

 یراکدلبا تیتر ندام ر خال راب یهدننز و هیصان (فیصالا# ءا يلا رول وا فلاح هارو هلک لی ادسقت هلا ةن انس

 هنلفسا ل رداح یزد تماس او قزل ایم .صا دیه ادلاه روند ه هیهاد نابل وا كفنم و روند هنش 1 خالوا ۱

 رصابا ردیعچب هرزوا ی دید ید ج را کا قرض زا زاق درد دا هصق ی |

 یکلز وم” بویلغاب غاب تاق تاق یکروا كنءهود هلو ج اداص و ی ےف كەز و تب اذا مات

 دزو یصاع ( یصآ نبا ) ده رها_ظت اذا عبارلا بابلا نم ايصا مان سلا یصا لاق ردهنسانعم كمرولب |

 هلی و 1 هلداص و یصف ڭنەزمھ e واولا ۶ ردشوق قلیحهرو : ۲ هیاس .كحراش ۷# ردیسهنک شوقر

 وغ واولاوع كو لصتا اذااوصا وصأب تبنلا یصا لاق رد هنسانعم قملاقص ا هنر یرب بولاغوج توا |

e e 9لس  eی یخ روند هک وک نالکر ابولکن دز و  

 هدنرشاب ی و ۱

 هن راهچر اب دولب هدا وه هدننزو اصع ( الا هبلاهع روند هکدکو هر كجم رب ویلاص وص هدن راشاب هت كناتسب و | ۳ 9

 یک ءاصع ردةافا ید رفع نوسل وا نیلاق و هقفوب كرك وكچوکو لو ك رکی دد نوساوآ هسرولوا همسر هنو

 ن (یفآ) ردعضومر هدننز و "نخ ( "فا روند ید هدولب ندیک بولیکج هتعسر هلغلاشو یرولو |

۱ 

 كفاقو یصف كنزمه (یالا) 3 ءابلا# رک ذیساک یدا ف وا یبصا یتعپ ردهنسانعم یوا ردیضام لعف هک هم |

 تابلانم اقا وا لجراقا لاق e كسر E و ھا a الف ی ۱

 و
 جد با 3 دره نم یاس 3 بل

 هاب e کار زمه (ولالا) هر < یا e a و

 هدماعش و و الص ی الا وهدنز و قع ( لالا )و هدنزو "ولع (ولالالو

 ردهنسانعم كيا غامد و ربکو اب او رصف اذا لاوایلا و اولا و اولا ولأي ىلا لاق رد هنسانعم كما ریصق و غی رد |

 هدننز و ولع ولاو ولا و ظا ام ىا هت ولاا لوقت زدن انعم قل وا ردّعقم هب هنسن رب و کت اذا لج لا یلا لاق | ی 3



 یک ۰
 تافاکم دز ندا هدنلیاقم ناتسحاو هلیج ییدتا ایه فک كمدارب و هدهجحا اذا ءادب ۱ ۳ لاش

 و ر هبلع فعصا عب ۳ اذا هعزص ىلع یزآ لاق e "زا ران ت كلی ۱

 | ءاراح اذا اب الف یا لاق ركنا كلا i ی دا هلا ا و دام اذا *یشلا ىل لاش تب

 ۳ مرکم (یزژلالو رول وا هرزوا سایفربغسپ ردل وعقم عما ندنس هدام یزا دوو طرف (یزأل 91
 | لاقر وند هل وکی سا كىەدننزو یزاغ (یز الا) روش دهمدآ شل واباتس هلغغل وا راتفزک هتقشم ردن دنسهدام ءاز

 ۱ دا لو نیقناچ بوئلیقیص هنر یرب سان هدننزو لعافت (یزآنلاو "را ددش یزآ مو

 3 ۱ سولطاب صاخوا اونادناذا مولا یزات لا ردهنسانعم قعرون زا قشان و قیص هکر دص وچ هنتلاخ سولح

 هتنالواببس هنتعسو وهافر وهدابز تاتشیعمد وخاب روم هیشنالوا بیس هب یاکدنز و شيع هل مسک ك نەز € ازالاو

 نال وا تبا و ےقم هدکنج ترطاءازاو هلو و هدعرنم بیام وهوا هبلسقیا شيعلاء !زاق لاتح لاق زوج

 دنده و تباعر یک یکرک نع“ یشاومو باود لالا ءازا و اهعتمیا ترطا ءا زا وه لاق روډ همدا هاد ره |

 كض وح یراکدک ود تبوک ی د وص هلا ویق و اهسیاسیا لالاءا زاوه لاق وند همدآ ندهزو کت وروک هلماقما ۱

 ۱ شاطنانل واعض و هن غا نوجا ق ماقا وص كض وح لوف یلعروند زنم و تم لاو نال واهدننا كنهروف وا

 ۱ د رفعهدنو روندهنساتمه وۇفكڭ دار ءازاو روندەلغڭكاج هلی کود وض هضوحدوخای هنس هل وقم سالبابیکتس واب ۱
۱ 

 اهر اش یاعهروند هنلباقم و هنجاع كن هنسفرب | زا لصا هکر ردح راش ٭ مہنارقایا م ھ وا زا مهلاه ردن واسمعج و
 | لاق ردلدبم ندهزمه واو ردهنسانعم كلا تا راح و همواقم همدآ رب هدنزو هلعافم (ازاولل ردبعثنم ندنون ۱
 ۱ هناشن قوا و کن اذا منع زا لاقن رد هنسانعم كغ ود بویلنټ ندهنسفر هدننز و یان (یزاتلا) هاراجاذاءازاو |

 هضوح و اهف هاف ةیمرلا باصا اذا حدقلا یزان لاش ردهنسانعم قمروط دره رد دی وا نکل تونلیاص |

 ۱ قلثءازا هض وح یدو هدنن ز وهدا فی زاتلا) ءازا هل لعجاذا ضو ا یزان لا ردهنسانعمقع اب زوکذمءازا

 | 6اسالا) و هلن وکس كنيسو یصق كنءزمه (وسالا) + واولا + ءا زا هل لعجاذا وا ىزا لاقت رد هنسانعم
 | حالصا ینیبامسان و ها واداذا یما وا وسا !وسابحرطا یسا لاقت ردهنسانعم كارا و جالع هءهراب هدننزو اه

 | هدننزو ءازا (ءاسالالو هدنزو ودع (وسالا) مها اذا موقلا نيب یما لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا
 | هجا رج وبیبطهدننز ویماق (یسالا )یک داعو دع رولکه یسآ ی عج رون د ده مو ءا ودقج هنل وا جالع ه هاب |
 1 نانل وا راعت هدننز و ىلع (یمالا) یکءابظ هل رسک كنز زولکءاسا و یک ةاضف و یضاق رواک ةاسا یجب روند |

 ن رونیدهمدآنالوایدنقم وا ۆ شلي عح و ی رسک ك نە زم (ة و سالا )ر ذل وعفم نعم : لیعف هکهتسانعم وسامر ون دهه رايا

 ندندردهکرونب دهن راسکعن و رای كمدآربورهتودقیا موقلاةوسا وهلاش
 !یونعمبیبطر ولو افشتسا و تیلست هلکن

 یمذآ نالوا كانع هدنزو ه دات (فیسأتلا ) هل رصق كملاو یعض و یرسک كنهزمش رواک ی سا یعج ردهدنماقع |

 یزعتف ها نع یا یسآتفءاسا لقب اف هتل هم اع رو و ۱۷ (یسالا) رد هنسانعم كلیاداشرا هربص هللا ۱

 ةوسا هلعج اذا هب ا:یمشا لا ردهتسانعم قع وا کا تولبق ادتقم هنسیدنک یمدآرب هدننز و لاعتفا (اسنالا)

 (ةاساولا) 2 0 ا وسا لۇقتىن ماس قلقا قم ماهر ىدا رب هل رسک ك نە زمه (اونالا)

 | كمدآ رب عي ردصاخ هنص وصخ فافکل وق یلع ردهنسانعم كالا قل راسکم هلا هیلام دادما همدآرب هدننز و هلعافم

 هسخ و ردص وصحم هکلیا دادما ندلامل وا هنهسک نالوا هد هقناضم نکیا رادقم كج هشت هنسددنک قحا یلام ۱

 |ةوسا هيف هلعجو هنم هلانا اذا ةاساوم هلاع هاسا لاقت زل وا قالطا ةاساوم هدادمآ ندلام نالوا هلضف ندفافک

 | كلیا تاساوم هن ربیرب هدننز و لعافت (یماتلا ال ةاساوع سولف هلضف نم ناک ناف فافک نمالا كلذ نوکیالوا
 عفد لاق ردهنتسانعم هساتو نزح هدننزو اه د (یساا) اضعب مهضعب ی ر ینآ اذا موقلا افشا لا زد هتساتعم

 كره (ةواسالا )نزح یا نا وسا وه لاقت روند هنیکغ ون زحهدنن ز و نارا کس (ناوسالار ه زخیاهاسا ۱

 دلا رددآ هدلبرر هدنلیا دیعص هدننز وناغک (ناوسا) بطلا یا ةواس الا فرعب وه لاق روند هغلبدب 5

 9 ۳۳ ها نارا بالا ن مابا هلع تیما لوقت رد هنسانعم قمل وا ن وزح هژب مصق كفلا و یف كن ور# (یسالا)

 قا یرلمج ردهنایسا ودیسآ یرلثن ومرون دهمدآ هلانع ون وزح هدننز وناوسا (نابسالا) و هدنن ز و یصاع )یس ۱

 ۱ راوتسا و رکج هیسا و هلبا هح وتفم یاب وین وکس نیس و یحۀ كنهزمه رولکت اییسا ونوباسا وایاساو تانایساونونایسا
 | ىج روند هل شن نانل وا ریبن قایاو هکر دو هنایط و مکحیا ةیسامان لاق رانا دخالت دا نالوا



 هرا ها دعام ندهن وب ردقل وا هل رابع دن ذاو ةاذاو يدا هرحاص یذااو هدنلیذ كنو و رد روع#* قرصت

 رد ۱ ییظفل ءا دنا راد 2 دالکلنا دقت هل دف ردصم مس هلاک هدر اصب یجد فل ومو * هی وا تافتلا اعطق ۴

۳3 

 | هشل زا ردضوع ندان ءاههلغمل وا ی را یصاهدننز وهدع (ترالا )۴# ءایلا Ee ةدلخ لب ضمالو عج والبناکم ف رقتال یا ۰

 سوگ ۷۵۹ زوم

 یک وص لص و عا ماا ردرینکلاا كنو و راشطا دارا هدنعف وم ردصم یرلهغیص نانل وا رک ذ و هدنعق وم

 و عبطلابةقلخ نکیغو یط رمو he هکر ون د هب هقان لوقهدنزومح ف (ةيذالا)|

 ذاريعب ودیذا هان لاق هدننز و فتک رون دیذا هدر رک ذم هل وا ردا با رطصا و تکرح ماد بويا رارقو مارآ

 روند ه همردصت و روند هن ولع نالوا هلن دش كشن اد وخاب ردقج هل وا قاح وا هکروند هنعض وم شت 11 دوخاب روند

 اودو جالعو روند هنر وادج و غا نالوا هدننص كن هاد هکردهنسانعم رقتعمو ادیدق یا ةرا انمعطا لاقب

 نورا یعج راردا رفسداز هکروند هب همردصت شلدانیق هلا هکرسو یونان ىق غآ قجنل وا |

 هدناکشیرد هایس بونا یید ندقلزس وص كماعط نانل وا حج هدورحتهدننز و یرج (یرالا) یکن وزعرولک |

 اکقارتحالایمءادوسلا ةدللطا هبش اهلغساپ قزل اذا یناثلا بابلامایرا ردقلا ترا لاقت ردهنسانعم قلاق بوش |
 | ةبادلا ترا لاق ردهنسانعم كللا تمزالم هنراروخآ یدنک راوطو عبارلا تابلانم ایرا ردقلا تیرا لاق | ۱ ا

 ترا لاق ردهنسانعم كکود بورواص بورس یرومیو ییوص هلفع راچ بوسا لیو هتمزل اذا اه |
 هیزآ هدیکرت هکرید مجم * لسعلا تاع اذا لحلا ترا لاق ردهنسانعم قعاب لاب یزآ و هتبص اذا ءالا خرا 1
 رد همدآراو رول وا لعافسا هکردع الم قلوا انعمر یکذ وخأم ندیع هجانعموب ارهاظ قالطا یرآ ۱
 یز رنرا وط و عبارلا بابلا نم هردص یرا لاش و طاتعا یا "لع هردص یرا لوقت ردهنسانعم قلاب توادعو |

 تفلا و تعا اذا ةبادلا ىلا ةبادلا ترا لاق ردهنسانعم كم فلع هدروخآرب بوشقوج ندرب هلفع [ هن ر |

 وه وای را انم دا لوقت روش آرت یاب تان رج ونو تاک شا هند كلموچ یرا و ادخا و اعم اهم ٠

 عضو هناوق بوروتکه دن راف وج ب ول اند راک كنعسق یرآ دوخاب هنسانعم لسع روند هل وردقلا لغسابقزاام |

 یرالاک هربخ س اسالا یف لاق روند هنغشالیب لاب ناشیاب هنفارطا خوک دوخاب روند نوا لاب یراکدلبا م

 دولب كراکز ور ځرلا یراو روند هنسکود روغي لدولب هباصسلا یراو لظنلا و لسعلاک یا یرشلاکرتشو ۱
 رشود هرزوا راصثاو تابن هکروند هت وطر نانلواریبعت منبشو هچ یراو ردنرابع ندنسلنا قوسو ثادحا

 اذا لصلاتّرات لاق رد هنسانعمقعای لاب یرآ ځد و هدننز وی رګ (یزراتلال روند هنعشالپ ماعط نانلوا لکاو ۷ 4

 رد هنسانعم قلاق بونلک | بولیتوط هدر ر و فلخ اذا هنع یّرات لاقت رد هنسانعم كلنا فالتو لسعلا تلع |

 (یازئالا 2 ا اذا "یفلایّرات لاق رددنسانعم كليا ىر و بلطیال وا قدالو سبتحا اذا ناکلاب یرات لاق 7

 قلق بونلکا هدر رب و لسع 1 تلع اذا لعلا ترا لاق ردهنسانعم قعاب لاب یرآ دو هدننزو لاعتفا |

 ایزو بوردشل آ دن ر یر رازاوط هل رپک كنوز مارو ,الال سبتحا اذا ناکلاب یر | لقب ردهتسانم

1 

 ا
 ها

 ال لخوا انفرو اهتهظع اذا ا لوقت ام كما و ا هشنآ 0 o أ

۹۹ 

 هلا دنف یمدآرب هوو یبوجیزاو جلقاخا عیار بابلانم ایزا یزا و رو زلا بابلانم ایزا لظلا یزا لاق ّ

 یدآربو هل همچو نما زا هل یزا لاقب رد هام كلک ندتج نالوا تا در

۹ 
1 

9 

 هدننز و یرام ( یر لا یرأتاتلمجاذا هر ادا تیرآلوقتردهنسنعم قلقردبا لکا فلع هرزوا جازما |

 هدأت (دیراتلا) هدننزو لوعاف ىدا یورا یلبصا هلانعم هبخآ نود میس وط تا ردتغل هل دن دشت دشت كنو

 یک کرک, نهنشونوتقی رآراهلت تلعح اذا ةبادللو ةبادلا تيرا لوقت ردهنسانعم كمز ود هلوط هرات اهدا

 یک کرک بودو وا یشنآو هتنکمو ها | اذا "یشلا تیرا لوقت ردهنسانعم قلق رادناب و تباث توردشل رب

 صاف اذااوزا وزأب للشلا یزا لاه ر هاش قلاصف راکت ا هارو

 بواک هبارارب هنس رب هدننز و “ع هلاهموجضم* هرم یزالاروهلب وکسكیاز و ی كنءزمه(یزالا) + ءایلا + |[

 قلقمضنم بوردشانب هنن رب یرب و ےضنا اذا اتزاو ایزا یزاب هیلآ یزا لاق ر ردەنسانعم قلوا ضنم هنر یر

 ردهنسانعم قلاصق بولیکچ هکل وک دننزو یدج یزاو هدننزو ۍټع ۍزاو هعخ اذا هی هازا لاقت ردهنسانعم ق

 لاق ردهنسانعم كقلسكإ | یلامو هدهحا ادا اب زا ها زا لاق ردهنسانعم كما باتي توداغوا هب دهظع تقشم

 ردهنسانعم كملنا باس بوداغوا هتقشم یمدآر ی دوب هل رسک كنهزمش ازالا) نه طب هاب ىزا



 1 ورک تناوفا یج یا هودالصا كنوب و روئلوا ریبمت قلناداوا کې کف نوجما تباتکو فیس نوجما كنج

 | لاقت ردهنسانعم قفلقارب بودنا ذاا تال آهدننزو لعافت (یدآ اتلا) هنلآیا هتادا برحل ذخا لاق هلتاصق

 ۱ | لاقت رد هتسانعم قمرشبط هن رب یهنسنر هدننزو هلعفت (ةيدأتلا) ل ءاملا ع هنادارهدلل ذخا یا لجرا ىدا

 یهنسلرب ردعا هدنزو باخت (ءادالاو هاصف یا هاذا لام ردهنسأنعم كمهد وا و هيلا هلص وا اذا هلع یا هادا

 ندا ادااعاد یتناما هلت هربغ رد هدننز و لضفا هکدلیدم كعلا (یدالا) روند هکمهدوا و دعم رشط هلع

 أ ادا نالوا ردصم ےسا ردلیضفتلعفا هکیسهک یدآ وبشا هکر د ح راش » هربغ نم ةنامالل یدآ وهلاق روند همدآ

 1 ۱ تولبوق هلغغلاج دغو دوس هدنزو تع هل رسک ٹ لاد و یم كنەزمھ ( یدالا) ردب غ هلغلوا ا

 | "یشلایدا لا رد هنسانعم قلاغوچ هنسن رب و ب وريل ژخاذا یناثلا بابلانم ایدانیللا یدالاش ردهنسانعم قع وا

 ۱2 لا ی دا دهن قلوا لبا هفملاج دوس هدنحما نوجما قمراقیچ ینغاب بول وا قیای مولوط و کا ذا

 تناعا و تیوقت هدنص وصخ كمدآ نروک متسو روج نیک هل رسک كنهزمه (مادنالال ضخ" نکما اذا
 لج را یدآ لاش رد هنسانعم قلوا ۍوقو هناعا و هادعا یا نالف یلع ءادا هادآ لاق رد هنسانعم كليا

 بصخ بولو تژتکهدلحمرب سان و بهت اذارفسلل لجرلا یدآ لا رد هنسانعم قلوا هدامآ نوجا رفس و یوقاذا
 | ی هل هرون بو هروا re اوژک اذامولایدآلاه ردهنسانعمقلواهرز وا نارع و

 كن هکر هکردیفدا رم و هدنن ز و ءادعتسا دیلغف هيلع ژک اذا هبحاصلاملا یدآ لاق ردهنسانعم قعصاپ

 هرداصم ی لام كمدآ رو یدعتسا اذا هیلع یداتسا لاق ر تب تم تا اا ندید ر یشان ندنس و ۳

 1 هدننزو یتفم «یدّولا# هنم هذخا و هرداص اذا الام ان الف یدأتسا لاق سان هلیقرط هم رج ی عد كلتا

 ا هدنزو "یضر( "یدالا# یوقیا ص الا اذه یلعدوموهلاق رد هنسانعم اناوت و "یوق ردلعافسا ندرو ذم ءادبا

 ۱ سس ؛ رون د همدآد م ریش و الاچو تسج و روند هال وا هج هنر وا لوق ىلع رون د همولوط كچ کو46 كچوک

 ید یدب کهن روند هسابل شیککو لیلق یا "یدا لام لاش روند هلام هج زا و رعشم فیفخ یا "یدا لحر

 1 | هار کرد د حراش + هد ېا هب دا هللا عطق لاشه هنمو یدا ودا یبصا ردتغل هدنآو هدننزو دن (دالا) روند

 : 8 | هل تبدا لوقتیک و دا ردهنسانعم قلات ودناكنر همدارب هلن وکس كلاد و کک كنەزم (یدالا) ردلدیم

 7 ] هتیضق یا هفح نم هل تدان لوقترد هنسانعم كمهد وا هدننزو ین (یدانلا) ردهیایو هوا و سپ هتلتخاذا ادا

 1 دیس (ه دا) ردیعسا یدح كن راتضح هنع هللا یضر لبج ن داغ هدنز و یعم هلا ور صم یه (یداو

 | ردندنیعپات هل رسک كن هددشم لادو یحصف كنهزمه یا ن كلامو رد عاش هبدا نب ةورع ردنداعا هدننزو |

 1 یذا لاخ 0 وا یبمت كف | کر ددنسانسقل واهدرزآ هج رادقم رپ هدننز و افص هلا هم لاذ (یدالا و ءایل ۴

 ۱ ردهنسانعم كجا یدو هدننزو ی ات (یتانلا) ریسیلا ءورکلاهیلا لص وا اذا عبا رلا بابلا نم یذا ه لجرلا

 1 | | ود ەم وركم رەزا هدننز و ةادا 62 اذالا هدننز و هیلب (ذی ذالا) یذا ینعم هیذان لاق

 | ردتغل هلیفیفص كنايو هدننزو غ ( "یذالا) رسد هورکم یا ةاذا و ةب ذا هنم هلا لص و لاش رونل وا ریبعت را او

 ۱ا | ردت رابع ند هسکنال وا رونا كى ند هن سن هجا و ندهن سرش روند همدآ نال وا یذاتلا لی لس رول وا ل وعفم ییعع

 ۱ رول وا دض هلکع د 4 : هک نال واردبا هدر بودا كن د لح رول وا لعاف ییعع و یداتلا دن دشیا یداوه لاق

 | اداهایرد باکر رووا قالطا 4 هل اط هل دبد شی كناب ویدمكنهزمه 6 "یدالا) ءا لب الا دی دش یا "یدا لحر لاق

 ا روتا يح اش » هج ومیار ملا یذآ مطتلا لاقب رول وا كعد یذالا لعاف یذآ سپ نا ندنکیدلیا شک رو

 یدلوا اع هدجوم هدعب یدیا یوذآ هدننز و لوعاف لصالا یف
 ر | بغار اعقاو رواکیذاوا عج هلغبفختو دیدشت

 | (ىدالا) ردشطا م رصنیتغیدل وا لعاف مما هل رابع رها ا باكر ایذولا جولاوه و "یدالا هنمو هدنادرفم جد

 ۱ رول وا ی د یدعتم ی ظفل یدا یدا م ندنوب ڭكفلۇم هروک هنناب كح راش+ ردهنسانعم تكقمحا یمدآرب هدننز و افص

 7 هدناونع اذالا لعف یذالا و ید فلم ءان کا رایدلیا لامعتسا هدن و راب رع هکرد روعهم ىلعف هدانعمو ن کل

 ردغلیا ماهباو زاحا هرز وا یتداع ردشمالیا لشع و منوصت د بودا دار ۸ ۱
 ۹ ۱ نسل یا روک ذمنال وا یدعتم سد

 مسا یک یذا و یدلیار ورمیلاثماهدالاب ەت لی دلیا هل رت یی ردصع لصاهدهخار تغل بود لاتا هدناب لاعفا

 ۲ دن رو تا زدی دنا هنماقم ردصم ندلاعفا ځد ینیرلکهبذا هدننزو هیلبو هان ناله م

 ن نزو یدالاو رس نالوا ما هدارو سد ءاذیا لوقتال و ةیذا و ةاذاو یذا هبحاص یذاا لاق رد هنسانعم

 : هرزوا روکذ م هجو نک زدند وا باب لص لا یف یمن رد هلب رسک كناف لعف هکردقل وا هدنناونع اذالا لعف افقلا

5. 1 ۳9 

 رو



 - ۷۵۷ زی

 هک شانس كف نت نسلک كمدآ نانلک | بوکیضک و لصفلا تدا را اذا ةقانلا تتأتسا 7 هو هست
 ندنعفا وم 29 دو مداوم هاچ <X دشدا هدنز و یا (فاا) ناي ا هلانوماظن ۹ اذ اب الف دیزاقاتپ ۱ لاق | |

 ردهنسانعم قل وا هدا بولو تفاق دنس رز و هنهجح نم یا و نت ادا نم یا لاق رد هنسانعم كملبإ توا

 لب هفت هکهلماب یدنا یتأت یلصا هکهللا هدحا و ءاب (یتاتلا)ل و هدننزو هدأت (ةیتاتلا) بهت اذا رعالا یتا لاق

 E ادا | اس او بنات ءالا تانا لا رد ءدسانعم قلت لیهست و حالنا یه رط كج هلک كن هدسذ رب ردوءدن ز و

am 

 ةاشملا تح ىا ةاشملا یتا جاحاءاح لاق ردلدبم 4 هزمهءاح افیفحت عی ردتغل هدنآو هدننزو یتح ( یار هلببس أ

 تیاعس و زن هناطلس وریما یمدآرب هدننز و هنانک (ة وان الا و هلن وکس كن ههلثم ءا وصف كن همش( والا لو وا ولو

 لوالا بابلا نم ة واتا و اولا لج راب هيدا تن لقب رد هنسانعم كالا قا زامن اقلطم لوق ىلع رد هنسانعم كما

 هدننزو هباتک (فیانالا)لو هلی وکس كنا و یصف كنهزمه (یالا) ۶ ءابلا 4 اقلطم وا ناطلسدنع ه تیشو یا

 هال تاک رح كن هزم ( هالا )اولا تولا یعع ةيائا وابا هيلع و ه تیا لوقت رد هیاب و هن وا و هکر د هنسانعمه وانا وو

 | هدنرزوا هکر دیعتا ویقرب هدنرق لح مان جرع لوق ىلع ردرا و یوبن دج هدنآ هکردیدآ عضوم رب نیم را نیب
 | تاّوم لجر لاقب وند هاىى هدنابلیچ و شموطخ ازى ازم ا ل ا دجم|
 هلکللا لک | ماعط قوج هکرون د هصخ لوک | لوش هدننزو یشن رم ( تؤم اال ردندنسانعم زغو یشو مصاخیا |

 ىف نیم( لا ) هنسانعم هراچ روند هراشاط هل رسک كنءزمه (ءانالا) هل وا زمناق الصا و بویصوص ق وچ |
۶ 

۱ 

 اغلا یا دا ان هب ا نالف 2 ام لاق رد هنسانعم باع زغ هدننز و اب ام ان ایا 3 و هل رهف 4 9|

۱ 
 رد هاب هلغل وا جای لصا كنو و ردندنا وصا قاچ یس نوبق یشید هلک ردن (اجااحا) 3 ءابلا و |

 ۱ هکر وند هند اهل وط قج هیلغایر اوط هل رفيف كناباضعب و هل دم كن هزم وهدننر وهيا هلبا هم یاځ(ةيخالا ٤#) واول ۴ |

 ۱ هرب ییفرط یکیابویلغاب بیا نوزوار کا توفاق تی دوخاب بوقاق قیزاق ییعب جاغار هراولد

 ۱ هبلب هبخا و رواک "جاوا و یک ایاطخ و هیطخ ۳ رار دنا اھ !داک | توليف هد زرط دقلح جوار | |

 او < یا هجا هدیع هل لاق رر)یعتسم هبسانعم تمد و تمرح و تا بنط رود هناا رداچ هدننزو | 2
۱ 
1 

 , تیخا لوقت رد هنسانعم قعاب یبا هلل وط هبا ود هدننز و هدأت (فیخ لا هدننزو هلوعاف رده وخآ یلصا كنوبو |

 5 ردلد ناخ وذح وا و هکهباخد دشت( خالا و هل نفخ كناخ وف كنهزمه ED) دبخا اهل تلع اذا ةبادلل ۱

 یخ كن ەزھ( وخالا)و ردهرزوایبصا هکهدننز وولد 6 وخالا)ل وردلمعتسم یکی ظفلافق کها رصق (اخالا) وا

 هش دص یا هوخا وهلا رونل وا قالطا هندص وراب كمدار وروند ردارب هدیسراف روند هنشاد رف هلع كناخ و ۱

 هلیعض كنهزمه رولک ناوخا و هل رسک كنءهزمه رواکناوخا و هدننزومابآر ولک ءاخآ و رولک ن وخا یراهچ هبحاص و ۱

 هوم وو هلنیتعص رولک وخا و هّوخاو هلص كنهزمه رولک هوخا و هلی رسک ك نهزهر ولکه وخا و ۱
 نوچ دل وا ثا تمالع ردلد ندواو ردلکد نوجا ثدنات ءا یهدنو روند هشادنرف زق هلص كنهزمه |

 اعا ىق كنلاثما وكانو و كنتهلک خاو نوا یا ت تا دونارذ رز و ین تارا و یدنل وا ضي وعت | ۱

 دنا هجا نارا کاخ نیسان خ ابویشل و ودر ار نا یو ت لب رج هدبفاک حورش
 ۱ نظف رشرلردا دا میس انعم “ سل رار د ریطنا خاب A راب ع و هلناصف رولک تاوخا عج كتخا ردذوخأم|

 سیل نال كلاخا ال نولوه و ر ونل واریبعت ریخهد رب كج هد قو هد زجالطصا مز ۶ نوجما قماللآ هناسل ر

 اخاترص ی اة وخا توحا دل هاجت ام لوقت ردهنسانعمقلْسادن رق هل د دشت هل واوو ةانیتص 62 وخ الا خاب | ۱

 5 هل تسخات و تبخآ لوقت ردهنسانعم قل وا ش دو رد هد راد 1 es ف سا ی اتو هدننز و ءاشا ) اصالاو |

 هم ل اذا یشلا تیخات لوقت ردهنسانعم كلنا یرح و بلط یتنال وا قال كنەنسنرب ی اتواخا لر ۲

 انا ه وعد وا هتذحا یا اخا هتخاب لوقت ردهنسانعم ا ود شادنرف دوخاب كمن دا شادن رق دارو

 !قلشادنا رق هلا هسک ر هدننز وحاشو (ءاحولا) وهلرسک كراهزمش (ةواخالا) و (اخالا) وهدننز وةافاکم (ةاخاولا )ا ۱

 ذصم (نایخا و هنیخات ییعم ةفيعض ةغل هاخا و مهلوقو ءاخ وو ةواخا و ءاخا و ةاخاوم هاخآ لاقت ردهنسانعم كلا | ۱

 0 هل رسک كنهزمه (یوادالا رز و# وا ولا # ردیعما كخاط یکیا لصتم ھن رب یرهدنزو نابلع هلیس هی | ۱

 هلنرتمص ((ودالا ةرهطمیاة وادا هدب و ءاج لاق هدننز و تا رواک ی وادا یعج ردیاق وص فورعم هکروند |

 لبق كنهزمش ¢ ودالا] تحصن و تعنا اذا اودا ودا ةا تدا لاق ردهنسانعم قلوا شع هدننزو |
| 
 | ردهثسانعم تلا هلرصف كنهزمه »۰ ادال دتلتخ اذا اودا ودآ هلت ودا لوقت رد هنسانعم قعادلآ بودا دف دمدآ ر |



- ۷۵۰ j= 

 | كرد دوخاب رولوا كعد ۲ رول وا لسا نیا م اهب هکلب زلگ ندنبلص نابسنا صح یکك نس رونلوا دارا
 | دوخاب نسمدآ یک هتشرفجراخ ند رب نسزونا واداربا ید هدننعک حدم و رول وا كعد نسما رح دل و ردمولعمان

 | ستل هدکر وما یدنکه کرونل وا لامعتسا هدنماقم ارغا و تحو رول وا كم د نسلکد جاتح هب اکو  نیعم هدکر وما

 | ءأرلاوبارابرعو رول وا كم دردق و لر واب وراب یعاس هک اصم تیافکو روما ماوق یکرد كنسلیق ماقها و یعس

 | جوز با | دو مب د هلاکت کرد ح راشم رول وا زاحم ندنمانعم هی رت O RS زود
 | زرولوا ردصمیسا هلیاه (ة ةوالاوو هیت )نالوا زام روک اک لغ وام ماوس م هرز وا قملوا هنسانعم

 | ەکڕد حراش»: "ونو وبا اهب لاق رونل واریبعت هون وهوا رارونل وا لامعتسا ءر ز وا فیاضتیتعی هنسانعم قلاباب

 های ردکع د نوسلوا ادفاکس مردب هل مسک كناب «یناب) رول وا لتس ځد یرهل وا عج یب ى وچون وعو

 ردهدن رب دقت ییاپ یدفم تنا هلغل وا ما ضعبلا دنع فوذح و ردقلعتء هف وذح نهم هدفت ردرج فرح

 روند یخ داباب هلبلق هفلا بیو ردشغ وا فیفح ندلا عتسا تژکر ول وا هدن ری دقت یاب كت دف هلغل رال نالا بو

 هتاا لوقت ردند ص تارواح ادار كلا زد ۵ هی دقت ود یاب همدآرب هد ز و هم را |( هب الا ) یک یلیواب

  یرکس(یوا)و هدننز و یزج (یوا ) رددآ عض ومر چ رف نآ دو ها صف كنهزمد (اوالاو یاب هژ تلف یا

 لاق :وومد هکع رو راومش وی ضوط هلنوکس كناتویصف كن هزم ° (ونالا) + یواولا # ردن رلعما عضومرر هدننزو

 2 اط يولساو ترو ع سما اذا لجرلا انآ لاق ردهنسانعم تعرسو هيف ماقتسا اذا اوت اوتي ربسلا یف انا
 ردهنسانعم د دش ضو ردهنسانعم ءالب و هنسانعم توم روند همول وا وةددس ةع رطیا دیدسوتا ىلع وه لاق

 بونلقج روم وط یک كجاغا هدنن ز و تاتک ءانا و وتا و هنسانعم ءاطع روند ه وکر وور ۵م مظع صحو

 لا تقا لاقب ردهنسانعم قتوط شع قوچ دوخاب قلوا رهاظ یتیحالص كحجاغا لوق ىلع كمرولب یشع
 لوق ردتفل هد هاب ردهنسانعم یع كلک واو اهلج ڑکوا ا اد وا اهرم علط اذا ءانا و اوتا ةرصسا و

 جا رخرول وا مما واتا وهت وش راذا هوانا هوتالوقت رد هنسانعم كمر توش رمدننز وه اتک توان لا هتیتا یا هتوت

 | ضعبلادنع روند هلیطرب و توشرو اهجارخ یا هضرا ةواتا یدا لاق ردلام نانل ند هیجارخ ضرا هک نسانعم

 ۱: و و یکیرع و ءورع رولک یاو هدننزو یراکسرولک ی واتا یمجب ردصصخ هت وشر نالبرب و ءدننعض وص

 | وه ومرصت ءانا کلاه روند هنل وصح جاغا رول وا ےسا ویدنل وا رک ذ هکر د هنسانعم وتا هل رسک كنهزمه (ءاتالا)

 ٤ یوابالا و تم اذا ءاب | ةبش ةيشاملا تتا لاق ردهنسانعم قلو اعو وشنو عبر تونلت کر و هلاک نم حرام

 ۱ هنس های و ال تک تورا ندا تایر , هکروند هلودح لوش هلئالث تاکرح كرا هزم 6 "یتالاوو

 | بیرغو هلوا ش اک هلفغلا ىلع بول وا مولعمان بو ا وو

 | هلرىىك لازمه زمه (غنابنالالو ( نابتالا) و هلی وکس كنات و یحف كنهزمه (یتالا) + یئابلا # رونید هده هسک

 ابو ابا هت الوقت ردهنسانعم ؛یحكلک هل رک كنات و یرمکو یعط كن ەزمش 6( ینالا)و هلق ليم 62 الاول و

 E o ؟ءاجیس هلک یتا وبشا هکر د ح راش + ةنئجاذا اتا وةان امو ةنابنا و

 ۳ د دو لع یدام بیس دوخاب ااو ا ا ا نا نولوشو ناکا ٹیپ یا ه۶ یتا كثبح

 د دنسلدنک س عد "ودعلا هلع فرشا یا لوهحا ىلع نالف یتا لاش و هکلها یا رهدلا هلع یتا

 9 وو هقام اذا ءاتا "یشلا هیلا ینآ لاش ردهنسانعم كا قوس هدننزو ءافا (مات الا) یدلوا لرتسو
 ها زاح ادا اب الف E لاش رد هنسانعم كلیا ةافاکمو ضوع و هابا ءاطعا اذا ایش ان الف یت 1 لاق ردو انف

Eلا هلوا زملاق یلاخ الصا بودا ولس سکره هکروند ههارهاش قچآ تلشیا ك  

 قيرطلا عقب ىا ءاتيملایف دتفداص لاقت روند هلع یعیدل وا عج بوش واقرالو دیه و حضاو سهاصیا ءادنم قد رط

 لاش روند همدآ نالوا را تافاکمو ضوع اعاد و هن اقلت یا اتىم لاش ردلمعتسم هنسانعم لباقمو جاعو

 كيم( تانا ا)و هدنزو "رم ( أملا ءاطعم یا ءاتیم وه لاق روند همدآ لجو

 ۱ هی امنم سالا یا لاش رونل وا قالطا هننهج و تم” ثكجهدا لوخدو ثبت هشیار , ردرلناکم سا کلر

 | قاربیو كل ادا ودان شم وب درون هدننزو ءاجس کمان الا لو هدننزو "ىغا ەنمىتۇد یتلا هتهجنمیا هتان ام و

 | روند هبرغ لیس یواناو "یناو هدننزو "ینع هلی كنهزمه رولک یتاو رواک ءان آ یعج روند هنسهلوقم
 تنی هل رسک كنهددشم یانو كن هزم فی الالو هدننزو همنغ ( الا ) یدنل وا رک ذ ځد هده واو هکهت

 E o (هتتسار هنم یتأیام و هندام یا هتننا و حرطا هيا تعطق لاقت روند هننارجف و هنسهدام



f] ۵ ۷۵۰ رس _ 

 هدننازوا للع ءاعما هلغلوا هدندادع تلعوو رز ماعطل انع ا هذخا لاش روند هکیستد ندماعط

 تابا و نیآیعج روند همدا یی د| عانا وزا نامر ر ھند ین شوج هدننز و یعاد (یب ۱ الال ردشم وا غ غ وصم

 قالطا هنالسرا ییآو هدننز و نامرولکءأبا و هل دیدشت كنا و یرسک ك ناب و یعص كنم زە ر واک نا ویک ة امد رواک

 "ی الا ) یدیشل وا بقلم ندنت کی دنا لک ا تویفلش وخ ن دنع تا ردناذر ندياڪڪا "یراففلا مس یآورونلوا

 موق نم ییا لج رلاه رواکنوبایعج رونید همدآ نال وا رد عانتما و ءبا عبطلاب ندرهنسن شوخاب هدننز و نع

 | نزسقع وط ندماعط زونه هل رمصق كفلاو یرسک كن مه ( اب الا ال ردتدحم "یا نن بوتعی ن دمو نیسا

 ياع ( ناییالا ل عبش ريغ نم هنع تیهتنا اذا عبارلا بابلانم ابا ماعطلانم تببا لوقت ردهنس انعم كراج
 همدآ بانصلامع نالوا ردنا عانتما وءاپا عبطلاب ندهسیسخ و هیند لاعفا لوق یلع نالوا رون رکیا قوچ ندماهط

 كفلا و یصقف كنءهزمه (ابالا) هل رسکكنهزمه ر واک ن ایا یعج ةيندلا وا ماعطلا یی اب یا نایا لجر لا روند 5
Eیاو عبا را بابا نم ابا لیصفلا یا لاق ردهنسانعم كفساد بوقب نددوس یسیرواب هود هلرمصق  

 ردهنسانعم قلوا هتسخ هلسیس قلوقف ینلو كنسیک ناب یکو ءابا ہذخاو نلانم قنس اذا لوهحا لعا

 نم هدهنمسق نویق اضعب ردندصاوخ وب هکر د حراش * ضرف یورالا لود مث اذا زعلا یہا لاق

 اهم (ءابالا » روند ه یک نالوا هتسخ هلسبس قلوقف ینلو كنسي ناب هدنزو رجا (ءوالا)|

 قدس E ءافلخ هصاخ دوش روند هغلزاس یراکدز ودریصح نعي هدرب ا |
۱ 

 زياد r بصق رود هشماق و ردا ااو یرلندآ ل ولس هنأ هلغل وا ناقشیاب و قیص روند هنس ةف |

 هکر د یمربصلا رفعح نا هدننز و یح )یا رز یدنل وا ر 5 هدنس اب E هلغلوا زو«ټ وو ردءءانا یرادرقه |

۱ 

4 

 رهنرب هدننب لتاقم یب رصق هلا هف وکو ردیعما ويقرب هدندرو هضیرق ون هدهندمو ردئدحم هاورلا فیعض

 | داذش الا ردیعما لرهنرب هدطساو حطب تالذک یدردتنا رفح ناغماصلا ن یا ندهیطب كولم ردیدآ |
 رک هلبرسک گنهدتشم ءابو یعض كندزمه (ةیالا  ردهلس هب رغصم "ناو ردتدح کرد "یا نا هدنز وا
 وریک هرجا هم یدوس كراوط هل رسک كنهزمه ( ةيالا ) ةمظ و رکی ا ةا هب لاش ردهنسانعم تمظع و |

 روند ه باب هکردتفل هدنظفل با هلیرصق كدلا و یصق كنهزمه (ابالا ) 4 "یواولا # روند هکقک ب ولیکچ |
 ۱ E زیهرولک ابا یجب ردشفل وا فذعن او کرک یا وآ لسا فقه تاو زرد د

 3 لامعتسا یکی ملک افق یداوبا لضا جد كنظفا ابا نالوا روضقم هروک ناب كيخار هکر د حراش# رولک |
 نفی وا دل شعب روت دال ترور تیر دا اده ہزرک نت پا هه ت ت

 ۰ لوقتف رونل وا لامعتسا یکدیو مد هلغل وا مزال صقن اقلطم هد هلبلق تغلو رار د بالا وه تولوا ض وع دیدشت
 اذه لوقتفرول وا برعم هلف ورح هدقدل وا فاضمه یریغ كناب هدهروهشمتفلو هاب ترم و ها تیر و ها ینءاح |
 ا رثا نا ردلمعتسمهدنعق وم حدم بحتلاب هکی رال وق لوبا هلل رابع هکر د مجرم + هیاب تر رمو هابا تیارو هوبا |

 دلو بیع کام رم ییظعت و فرش یک للا ةقانو هللا تس ردود الا هلل كوا هزوگ ٩

 تاو رلیدلیا لیوان هلیکبس كنا اوج طرب و رول وا كعد زدقحا ریظعت و فب رقت لردب نوک: دلیا ناب |
 روهظ یدال وا كمدآرب هد دشت لوا و و هلنبتعض (ء و الا ) یکی غیدل وا هد لهنکر ول وا لامعتسا هنسانعم بحاص |

 ەدە ی ار اش » ابا ترص یا لّوالا بابلانم ةوا تبا و توبا لوقت رد هنسانعم قمل وا اباب هلاکت

 | لت رص یا ةوابا هوا لوقت ردهنسانعم قل وا قلاباب هسکرب هلفطرب هل رسک ك ن هزم (ةوابالا)ل ردهلدبم ند وا و ءاي
 ا ردهنسانعم كمدا اباب یهدآرب هدنزو ىلج ( یاتلار اس قلاباب ردعسا هل رسک كنهزمه (ءاوبالا ) ابا ۱

 ندهلکشیایءاه ی هکر دکع دییاایهلباه عفر( هباای) و هلیکق و یرسکك نا( تبا ا )و (تبااب )اباه ذختا اذا هابات لای
 ا تن ار چ ق رق ىلا دنا هب هیق وف یات ةصاخ كناب هداروب هکیدید یضر جی" د هکر د جم + ردض ۶

 ۱ هدنل وق هاب هل ااهو ردریقو و مظعت عقوم هسیا ماوباو یکی یدل وا هدنرهلک هان و همالع ردیلبم هنفدل وا لاد

 ردلهعتسهدنعقوم هیدن (ماباب)ل و (مات بال ردزت اج هد هلیعض كنهيقوفیاتو رد اج ځد فقو یک هتکسءاه و هعط ۱
 | درنو( كلباال)و(كىاالإ)و زسال (كابال) و (تالااال)و ردل با ال زنا هکهلیفذح كن زه (تلبالا)

 یراج هنسا رج لثم سپ رونل وا ه وفت ید هدنقح نایل وا و بول وا یردب رداعد هلاحمال هدانعم وربخ هدظفل یعومج
 | نودا جاتح هنتناعا راس یتسیلاعتقح هدنروص یغیدلوا اعد رول وا اعدد واعد هر وکه ناب كح راش ردشلوا

 یخ دهدنضرعم مذ و رول وا كعد نس هلاق سکی بوی وا كم دار ول وا اکو نیعم هکر وما هدنعق وماعددب و رول وا كعد |



 ها ءاهلا لصف زو

 ہک ءابلا لصق اعم

 الا واولا بابل
 نا

 د زل لصف وه

< ۷۵۶ e 

 بولیق مج و هشت آ ردنا برعم یک یا عآ فرصنمریغ و د ه وییس تیآرو هب وبیس اذه هک یک لوش و زونلق

 ماکو ه وبي ووذ هدنعجو هوبیس امهالکو هوبیساوذ هدنسهبشت نايل برعمو رد نوې ویس و نام وبس
 یدلیا قیقح هع" زو هدنسهدام هب وهار هدنسهلاسر مان هب الا ةفصم هج را هلع فل وم هکدتن ۷ رايد د 4 ویبس

 یاه (ده) نابج یا هه وه لحر لاق روند همدآ ققروق هلص كناه (دهوهلا) n ءاهلا لصف =

 . هه لاق رونلیوس نوجا كمروتک هن رطاخ كمدآرب ییهنسنر ردندناوصا هلی وکس كنه هالو ىح كنال وا

 7 ردددهتو دعو ۀک جدو هلنوکس كنها یاه (ءاهر) رونلوا لامعتسا هدنلح دیدهت و دیع و و هرک ذن یآ

 هد دشن كندا و یصفكنال وا یاه ( ههلا) هاه هاه لاقف نالف حط لاق رول وا هباکح ندنکع كکحاض و

 وروس هلضلوا زاد رم و ولربک یشاب یسزا هکردهسیک لوش هل وکس كناب و یضق كناه (هیهلا) هناسل سبتحا و
 هدننزو باح (هایه) ها سند یحب ناک ادا هبه وه لاه هل وا رون وا داعبا و عفد ه واود نوا ثب ولت

 هلا رانون یلدءات ( ناما و نامه )و هللادا ه هزم ناه (تامارزو هل صف كناه (تابه) ردندنساعسا نیطایش

 اشلثم یرخآ كن رب رهلران و و هلا را هد ودم فلا( ناب ا )و (تامآ إلو هلیسهدابز فلا ناماه و (تاماه) و

 یع وچ ال را و هلبلق هرل هزه یرلاه(تایا و وزسنونوزسان ( اما ) و هلفقو هرز وا ءاه (هامه و قر هلوا برعم و ینبم
 یراتغل یکل وازکس هکیدلاقردکع د یدل وا قارب | كب ردیضام لعف ےسا ینعپ رد هنسانعم دعب یر ره رول وا تل رب یللا ۱

 هدقدنل وابرضهح وا قرهل وا برعم كلذک رول وا لصاح ترد ی رکی هدقدنل وا تبرص هچ وا قره وا یتیم اثلثم

 جش کرد جیم » رول وا تفلرب یللا هدقدنل وا عض یجدریخا جوا رول وا زکس یرق یعومج ةلغل وا ترد یجرکب

 | رود ارود كن هدزغناسلنکل ردیضام لعفمساهجرک لصالا و ردشلنا هدایز ینتغل كاپه هلاطخ فاک یضر

 ۱ ییعبنوحا هن سذ قح هنل وا درط هکرد هلک رب هل رسک كن هينا و لوا یاه اررکم ( هبهدیه و رونل وا برض هدنعقوم

 ۱ یجدیزوسر تالذکهدرطایا هبه هبهلاقب رونل واه وفن نوجما ممایتسلنا ح رطو درط كن هسیک رب یی هنس شوخان رب

 | رغب هسلا دوهعم مالک رک | یدا ها یبصا هروک ناب كحراش* رونل وا لامعتسا نوا بلط یکلی وس هحهدایز

 ۱ رکاوروند هیه وها ال ونم هسلا دوهعمریغ رک او ردکع ده وس ځد زار ندزوس د وهعم وس رود هیه وهبآ نون

 | هل رك وی نوکسكرلاه (هابهاب زا هک ءابلالصف جم روند امه هلبصت هسرول وا دارم كعد هلا تغارف ید رقال

 1 رونل وا لامعتسا هدقد غاج هتناب ندقا رب اینا ويح رب اب یهدآرب هکر د هک رب هلی كنال وایاه (هایهاب ال ورد اج هلن ون وا

 | لوقت رونلعج و هن ه دتعل ضهبو ردندناوصا ارب ز ردریارب ثنومو رک ذم عج و درفم هدرلنو و هتسانعم لقا |

 قلا نلبق تاهایهاب عمحلل و ناتهاهب نیت و رخ الا مت ةايهاي تن و نوهايهاي ممصل و ناهاها نیل
  ورب ندا اما اه اقا لبالاب هی لاقب رد هنسانعم قم ضا هنب ود های ینا ويح راب ییهسهکر هدننزو هلراز
 | هده وک بتک یرالیصفت ردلمعتسم هرزوا قلوا لعف مما ییک و هرزوا یلصا یی ردندتاوصا داوم نانل وا رک ذ

 | ءامرکلا ءربنلاهبعص و هلا ىلعو رع ادرس ىلع هللا ىلصو ءالالاو نبلا ید هللان وعب ءاهلا ت ردط وام |

1 
 مچ ءالاو واولا باب رو ۱
 رد هنسانعم كم رکیا ب وروکهبارکی  هنسن ر هل رسک را هزمه (تابالا لو (مابال )4 ءابلا + چچ ۃزمھلا لصف روس
 | باب و ردینبم هذوذشثلاث باب هکر د ح راش + ههرک اذایناثلا و ثلاثلا بابلانم ةعابا و ءابا هی ايو های لایا لاق

 ۱ هنسانعم عانتما ءایا رایدلیا قرف یرلنو 2 تاهما وریسفت هلا ءایا یتسهدام هرک فل ومو * ردءرز وا سابق یا

۱ 
۱ 

۱ 

 هنع عنتم هتلعج اذا ها هتي لوقترد هنسانعم كم ردنا ءابا ندهنسنر یهدآرب هدننزو ءافا
 : ئا یی الرح نولوقبو

 | روا عطقنم الصا یشان ندنترف و دارم هکعردتا عانتما ندمدنک ینس هکر د رګ رب یتعب عطقتمال یا هابأت العال

 زا لاش هلوا ردبا عانتما ندکمحما هلکم کیا بویلقوق یی وص امن اد هکر وند هب ه اد لوش هدنن ز و هيتس (فیالا) ردكم د

 ۳۹ * ديالا ج۴ ةيشاعلا * لث هنم و حراشلالاقرون د هب 4ب ادنالوا زسا فلع ماشخا و ءالا فاعت تناک اذا ةا ةباد

 | كربغ راراشاب هكا تیعب هدرانآ هلکطا كیرحت و قیوشت یرانابعا لوانت ناویح ندا لوانت فلع ماشخا ینعب

 | بارض ردقنره ۰.۱ ورونل وا برض هدنقح هسک ن دبا تردابم هلع لوا ځد یدنکب ولکه تکر حو قوش ندنلع
 | كرلءود هلغل وا شوخانیفاص وا هکر وند ه وص ل وش هدننز و هلح رم (ةأب أملا )ر وند ه هقان نال وا زلاق هبکه سال وا

 | هلبص كنز (ماب الا) لبالا هابأب ناکاذا ةا أم ءام لاق رد | بون رکیا ندنآ ی تعب هل وا ثعاب هنن راغانتماو ابا



e ۷۵۳ F- 

 | لوقتردهنمانعم تعاط هدننزو عقو (هقولا روند هنکلف اسیاک هدننزو هییاصم (ةيهاق ولا )ر وند هني اسیاک

 تعاطا هدرلن و (هاقینسالا) و هل شک ك ج (هاشالارز هل ی یا سدانسلا بابلا نم اهف و دز تهف و

 تعارف بول وا یهتنم ندهنسژر هدننزو داتا (ةاقتالا) هل تعطا یا تهقنت-ا و هل تهسا لوقت رد هنسانعم

 09 ردنسانعم كلتا لاثتما و تعاطا تویلسا یدزوس كمدار و یا ادا ع هما لاش رد هنسانعم لاک

 | حس سس و هتفیش ت ودیکلقع هلسسنزح طارفا لوفیلع دح و و نزحت هازریعف (هلولاو نم یون هعاطاادا ها هقنا

 ات زح دلوع تبهذ وا نازح اذا یاثلا و عبارلا و شدانملا تابلانم اهل و هل و و لح را هل و لاه رد هنسانعم قل وا

 نارکس (اهلولا) فاخاذا هنمهلو لاقت ردهنسانعم ققروقوریحناذا لجرلا هلو لاق ردهتسانعم قلوا ریو

 9۳ شک هل و ردهرزوا تس هکددن راتز و تحاص ردلدبم ندوا و کا هزهش (هلالازو (هلا ولا) و هدنن ز و |

 نالا تسدآ هک رد دا ناطیشر ناهل و و روند ید هلا و و ههلاو و هدنز و ری رواد یه و هدن راث ؤه رود |

 دا و لاش رد هنسانعم قل وا ناریح ورم رص وهلا و هدننز و ذاحنا ۶ ال الاو و هدننز و لعفت 6 هل وتلا ) ءوض ولا ین ءال ا

 ایا دلا دهلت ۱ لاش رد هنس انعم قلق هما سس و هتفیش بودا لت ۳ ییلقع كمدآرب الو او هلو یئعم ۳۹ او لحرا | |

 هواردادجو و نزح تداعب هد وتفمد) و هکوند ها ویح او هن واح لوش هدننز و دام fo اللا هلع بهد |

 ةددشیاە هالیم شر لاش ھل رازص هکر وند هراکزور دیدش و اهدل و ىلع عزا و نزطا ةدب دش یا هال آرا لاقت ۱

 كنه مش o) لب الا ز هل وا نینح و دح و هدکدنک ندا کجا سا و تیام | ینککر ا هکروند هب هقأن لوشو ۱

 هک رواهدنز ومرکم( هلولا ) ةهلا واهلعحاذا نزلا ودحولا ةارلا هل والا رد هنسانعم قا ناربح و هلا و هل رسک |

 روند ه وص شلرویلاص هناب ځ دوب هدننز و یظعم (هڵ ولار وند ه وص شقلاص هنابب و هنسانعم توبک |

 یا هلیلایفاوها و لاق رول واقالطا هناباب و هر هدننز وربنم ( هلبلا) ءارلا یف لرم یا هوم و هلوم ءام لاق |
 هدنعف وم فلت و ها اله دبی و مال و هنری (هلولا ردن دآ عور هدننز و هتفس (همل و لاو هالفاا ۱

 هدول تول وا لبقتسم لعف لصالاق یک لاشا و الو و لالهلاق یا هلو یدا و عفو لاق هنم و ردا

 هم ولاه رددنساتعم ق وا یّسا كن هلند (همولا) ید وا ناب تاعفدلاب هدن رال هک یدل وا لہ۴ سم هر عق وم

 روت دە درو ثكحهد را توقف دیه وات اقلطم هدننژ و مرگ (فهمولا هارح دشا ادا با را بابلانم اهم و راهلا

 لامعتسا هدنلحم بت ندنفلشوخ و ندنعلب وخ گن هنس رب ردبحت هک زم ونت و هلن ونت و بص ( هلاها و )یک غاب

 هدنماقم فسا و فهلت هی دنا رب ورد و لزوک ته یعل هسطاام هلاها و لاق ردیفدا ماش وخ هدیس راف رونل وا

 "بصژکب یرفب ناطیشوهو ناهلولا نم هاب ذعتسا لوقت ردا اغا هکللا فارسا یوص بول وا طلسم ۵ هسی

| 

 مدع وردکم د ةباطتسا هک ایوک هدننروص بوت هکر د حراش » رول وا كمد قزاب هاو هاو هکرونل وا لامتسا ید

 لصالاق تالک هلوقمو و رول وا فیرعت لع کر ورک مع نوتسپ ردکعد ةباطتسالا هک ایوک هدن روک ۲

 هکرول وا هاکو رونل وا ربدقت لعف هرز وا یرلانعم یدنک و رارول وا اق هنماقم ردصم هدعب بول وا تاوصا ءاعما

 یمدقكیوک هدننز و هزاز (هه وه ول یکه او وقاغ و "فا رول وا لمعتس قرهلوا توص بول وا لقت هردصم

 هل تهج تعغُشهدنس ر وچ كنسيشید كشا ثاکرا و هددرف عزج اذا بلکلا هوه و لاق ردهنسانعم قمول وا قاب قذای

 رد هنسانعم قمرقیح هدنتلاح نزحو دحو نوناخ و ةقفُش هنا لوح ت وص اذا ربعلا ةوهو لا ردهنسانعم لقلسس ۱

 هکر وند هت وص نداد درت هدنزاغوب هدن وص یسغشک كنعسق تآ هه وه و ونزطای افا هأرلا تهوه و لاق ۱

 سرق لاقى رون د هت رطاش ولقوش و قان وا هدنزو اتر (هاوهولا و هدننز و دفدف (هوه ولا )ر ونل واریبعت یدر ېه
 روند ه روعنالوا رر د رد ردندنغلن وغل وط ید هلیس هی لعافیسا (ةه وه ولا ددح طش یا ها وهو و هوهو |

 هکر د هنسانعمدج وو نزح هلی د دشت كناه و یھ هل وا و( ولا ءالتمالا نم دعر تناک اذا ةهوه وم دا ما لاق

 یهنسنر هکرول وا راذقتسا و هرکت هلک یکی س هلک فاو رول وا كد هاو رونل وا لامصتسا هدنعقوم قیجآ ه هنسنر |
 كناه و كنابو ىح كواو (4 وال "فا "فا ل ہو اذھنم ءو لاق رونلیوس ہدکدلیا هارکتسا تونس راد رھ |

 لوا ریت ردندنا وصا هکر وال وا لامعتسا هدنماقم ضیرحت و ارغا هلن ونت و بصن (اهولالو هلسنک ك ناهو هلن وک |
 بکر ت هنر خا كنارخا هلک یس هلک هب و هکروا وا هاکورونل وا دا ربا هوم و رک ذمو همج و دزفردکعد لوا كاچ و |

 7 یدلیا ر ورم هدنسهدام تیس تاعل ندا نایرج هدران و یک هوطفن و هب وبیس رونلق ریست دمدآر تونل وا 0

 سانک ی رخآ هدقدنلق دحا و ما تبیکلا دعب ردندنا وصا هکی س هلک هب و هدرانو ىدا یادصت اکا هدار وا فلم

 نون درک تلاخ و ردفا رکا شع ٍدسجو و نوه زا هاش و یب هدزوا قا ىا



< ۷۰۲ e~ 

 را رول ول الا دانسهدقدلواروسکمر ا روی اچ ریدر و یف رجب شعلا
 | كيلا تهج و لاق رولک هنسانعم هجو كلثو هتعس رب هبح وت و ردشفل وا فیرعت فلاخم هغل وم لوق ا

 | دهج و ىلع سالار د يا 4 در ادم وب لاله و وون كنز وج هتم رب تا

 | بولامتلا یشاطهکر دن اطخ همدا آ ندا انربک راک لبا شاط لصالا یفردکعدرب ر وچ هتهجرب ندنرلتهج یشاط یتعی ۱

 | فداصم هنتهج بسانمر , هتبلارب وچ هنب هسزع وارک ار ر وچ یشاطهکر ریداک | زلک قفاوم نکل ردبا عضو هن و هر رک |
 و هد زدن ات ندتهج یر هد روض فید وا ن هرکی دن ندتهج ر ٥ص ارب لثمو نسرولوا

 ۱ هدن ر دقت دهجو هلف یعفر و ردهرز وا تیفرظ یبصنرد ورم هد هلعف ر رد وصنم یس هلک ةهجهدم وق رم مالکو وونلزاا
 | ردهنسانعم قلف ی حاص تهاح وو فرش یهدآرب ی دو هل رسک كنهزم* o) احم الا رد هیماهما یسهلک ءام ورول و 1

 | اج لا )ارجو هقداصاذا انالف دج وا لاق رد هنسانعم قلو فیرشو هیج و یمدآرب وهفمشاذاربمالا ههجوا لا |

 ۱ كاهاجت و كهاح و تدعق لوقت روند هنجاع و هنسوشرف كنهنسنرب هلیالث تاکرح كناتو كل وا و ( ءاصلا) و 7
 | اتم ةهحاولا ) و هدنزو لاتف ( هاحولا ) ردهلدبم ند وا و ءا هرز وا یاب كحراش + كهج و ءاقلت یا |

 دهج و هلق اذا ههجاو لا و ههج و لباق یا ةهجاوم و اهاحو هبقل لا رد هنسانعم قلوا هزوب زوب هدنزو
 وشرق هدننزو لعافت ( هجاوتلا ) هؤاهز یا فلا هاجو مه لاقب رونل وا قالطا هنرادقم كنهنسسنرب هاجوو
 لا روند دمدآ یبحاص تمرح و هاج هدنزو میظعم هحولا رلیامنادا اهحاوت لاق ردهنسانعم قمل وأ هب , وشرف

 هدنسسکو کو نیهج ولا وذ یا هج وم ءاسک لاقت رونید هنس هلوقم ملک و لزو یکیا و هاطاوذ یا هجوموه
  ةمج ولا ) هردص فو هرهظیف ناتدح هل یا هجوم بدحا لاق روند هرومنق نالوا یسیرک و هدنس هق را و

 | یدنل وا زکذ هکهتن و درهم یراکدد هيج وو روند هنسهلوقم ملک ولزو یکیا دو هدننزو هنفس

 | هجوت لاش ردهنیسانعم كلو یرغوط هب هنسنرب هدننزو لعفت ( هّجوتلا ال رددآ نطبرب ( ههجوون )
 | هجوت لاق ردهنسانعم قلوا یتفریپ كن و مزهنا اذا شیلا هجوت لا رد هنسانعمیلزوب رکسع ولبقا اذا هيلا

 | احلا ) يجو یا هجو لجر لاقب روند همدآ فیرشو هیجو هدننزوسدن (هجولا)ربکو یل واذا جا

 كلوب تهجوت یتعع اهابنا هحا كيلا تهحما لوقت ردهنسانعم كتو هل رسک كنهددشم ءان و كنهزمه

 ۱ زوم ردرفصم ندنظفل هجوا هلي كنهزمه ( هج والا )اه تهح یئالثلاب لا و یدا هحنوا یلصا

 | فرص و در ندشیارب یمدآرب هلینوکس كلاد و ىح واو ( هدولا إل ءوس هج واب یا اورظن لا هنمو ردکعد
 | هرلهود هیرمسک كنمزمه ( هادالا ) هدصاذا یناثلا بابلانم اهد و مالا نع ههد و لاق ردهنتسانعم كما |

 ۱۳ام تولوا قآ یک نس ياب هدننزو ءارچ (هاهدولا ال ام حاصاذا لبالاب هدوا لاج زد هنهانعم سا

 | بوتلپ وط رامود ( هادیتسالا ) ضای یف نوللا ةن ا یا ءاهدو ةا ما لاق روند 4 هب وبحم اقلشوخ و فیطل |

 | ردهنسانعم قلوا داقنمو بولغم نکشدو تفاسناو تعغجا اذا لیالا تهدبتسا لام رد هنسانعم كئروسا

 | تسار بوریک هنلوپ شیار و هوا وو هبا یا اممش هدوتسا لاق اک بلغ و داقنا اذا مصطنا هدیتسا لاق

 | لاق ردهنسسانعم كلا راقسا و فرفخت یمدآر و "ی التا اذا یعالا هدیتسا لاش ردهنسانعم قلوا تسرد و

 ۱ | قجذا بار ابابلانم اهرو لج را هرو لاق ردهنسانعم قل وا قجحا هلنیتصتف (هرولا هفت اذا انالف هدیتسا

 | ردهنسانعم قلوا ولتّوق و زوم تب نرناهو اب ویهرزک ادا جزا تهر و لاق ردهنسانعم كعما قوجراکز ورو

 |ءارچ(ءاهرولا) روندهمدآ قجا ۳ ژکاذا سداسلا بابل نماهرو ةأر 1!تهر و لا

 ۱ | خر لا روند هل نسا هج ولد زسماظن و هطبارو رک ذیساک روند هدولب قوچ یرومغلو رد شوم هدننزو

 ]هوا ولتوفوزوج یم دوکه دننزو هح رف ( ههرولا) ردیعما كغا رممفر و ةفرحتاهم وبهیف تناك اذا ءاهرو

 یارس عساو( ةهراولار) ر طلا ةرشک ی ا ءاهروو ةهرو ٌهیاصم لاقت یکءاهرو رون دهد ولب ناوا رفیر وعل دو روند

 | نزشبا .میظتنمان هن وک یچ یشیارب هدننز و لعفت ( ءولا ال ذعسا و یا ةهراوراد لاق روند هه واو هناخو

 (هفاولالروند هل روع نقشاشهدنن زو هلح رفس (فهره رول قذح هيف نکی ملاذا هلع یف ه روت لاق ردهنسانغم

 | هعسلامق یا هفاو یتارصتلاش روند هد ہک نالوا ےق هدنزتسانم و هدنناساک ی راصن جوا هل

 | (فیهفولا لر ون دهنکلیق اسیلک هدننزو هاتک(تهافولا) روند هصخت نالوا رومایادضنکا ینعب م کو یزید

 ۱ | لا ردهنسانعم قل وا یھت اسدلک ینارصذ هدننز وهفر (هفولا روند هتسهباب کلی سیل ها كف ا

 | ءدول و هدنزو بار (ماقولا )و هدنازو هفاو هد اق (هقا ولا)) اهفا وراصاذا ثلاثلا بابلا نماهفو ینارصلاهفو

۱ 
۱ 

| 
۱ 
۱ 

۱ ۱ 
۱ 



 | هکردیفدا مو هدننزو هحا و (ةها روند هکلیا ماعط نوک ار داف رد دف هکرد بکه بجو هدننز و آ

 كان هکر د هنسانعم ح وذ هدننزو رکم س( ونلا ) هحا وذ یا ةها ون یه لاق روند هروع نالوا یا تب ۱

Êنالوا عیفرو دنلب هدننزو بحاص  هبانلا ) رد هدلبرپ هدننیب نیارفسا هلبا ناتسهم هدننز و لین( هی هال ردیعج  

 امتهان *یشلا هان لاقب ردهنسانعم قلوا كسکو هلیصف كنون (هسلا) عيف ر فرمشم یا هان یش لا روند هثیش

 | زا کم نت هلاح هان !۱) بحا اذا "یشلا هان لاق ردهنسانعم قلوا بیت هنسنرب و عفترا ادامپارا بابلانم

 *؛یثلانع ةهان سفن لاق روند هیناسنا سفت ندا تغارف ندهنسنرب ردشف وا فذح هزمه بلقلادعب رد همان

 | لاش ردهنسانعم تنطف و مهف هلنوکس كنابو ىح كواو ( هولا ) هى واولا لصف وب دیهتنم یا

 ردهنسانعم قمراقو ریکت اذا هله و لاق رد هنسانعم كل عاربکو نطفاذا عبارلا و ثلاثلا بابلا نم ابو هب و و لو

 نطفاذا هل ه وا لاق ردهنسانعم كيا كردو مهف دو هل رسک كنءهزمش (هاب الا ه لاب ال یا هب وهله ونال وه لاقت

Êهوجو و هج وا یعجرون د هئیش نالوا هدنس وش رقو نالک هنسوشرق كن هن ہنرههلبوکس كيجو یعتقلواو (هجولا)  
 هدیسرافردع وص وم هزو یظفل هجو هروکه ناهد ر اصب كفل ؤم × رد هلدبم ندواو هک ه لدم كنم زم رولکهوحاو

 | هدعب هلشبسانم قل وا فرشا ندهراس ءاضعاو هلبسهقالع یکیداکهنسوشرف لرظان ادا هدند رهاظ روند یور

 ید تاذ هلا هجو اضعب ویدنلوا لامعتسا هدنآدبم و هدنفشا كئيشرهو هد هنسڏ نالک هنسومرقاقلطم كناسنا ۱

 روند يزور هجو هکر دموس رع هلبناونع*یش لک لبقتسمو فورعم یا م هج ولا هدنس هن كحراشو +رونل وا هدارا
Êیشلاهج و لاق رونلوا ق والطا هتناذ وسفن كن هنسنر هجو و رول وا كمدرون دهنالوا هدنسوشرف كن هنسذ ره و  

 رس مالک جو ردشم نالوا رهاظ یغوط هرظا ملا هجوو ردکعد رهذلا لوا رهدلا هجو و هسفنیا |

 ردن رابع ندنراناشیذ و نیعتمموقلاهج و و هنم دوصقلالیبسلا یا همالک هح و تدح ولوقت ر دن رابع ندمالکد وصقم ۱

 ردي ولقم هج وهاجر ا هاحو تمرح هج و و منا داسو مایع یاموملاهوج و مه لاق ر رواک هوجو عج | ۱

 ای ضعبلا دنع تهجو یک دعا دعو یدا هجو یبصا كنظفل تهحورد هننانعم تهجو تو | ۱

 هد هلنیتصفهدنو روند ه وص هج زآ هج وو رونلوالامعتسا ید قرهلواردصمو روند هناکمو تع"قج هنلواهجوت
 | ىناثلا بابلانم اهجو ههجو لا هنسانعم قمروا هزو رول وا ردصمو الیلقیا ءالانماهج و اندج و لاقت ردتغل |
 ترض یا كهجاسانلادنع كتهحو لوقت ردهنسانعمقمل وا بلاغ هدتفارش و تهاحو همذآر و ههح و برسّطاذا |

 هکرددا قحتو رو هالا وذ یا هيج ووه لاق روند همآ یحاص تلنمو ردقو هاج اقلطمو مهدیس یا مولا ق

 ولتهاحو هدیهاشدزن رارروسهن رازوبینارلهسک ندا لوخد هنیط لس روضح هکر د حراش» ردف ورعم برعلا نیب ۱

 فورعم یکیا هیجوو هلواشلتا ج ورخ هج رار یرللایکیا نکض وط هکر ون د هننولوق تآلوش هبجو و نوچ ا قلوا

 هلال تاکرح كيج ( ةهلا )روند هغجنوب نانلوا رکذ دوب هدننزو هنیفس ( ةمجولا ) ردیعما كراقا ق

 هج وت لا ر واک ت اهج یعج رونلوا هجوت هکرد هنسانعم هیحانو تعسو بناح هلی و یرسک ك واو (ةهجولا) و ق
 ردصمیدا هج و یرالصا ردرلعما ههجو و ةهجوبشا هکر د جرم + ةيحان و بناح یلایا اذک ةهج وو اذک ة هج

 رونلوا اقا ید یواو اضعب هلربسح قلوا مسا و یدنل وا ضیوعت ءاتو فذح یواو هلسابق هنسهلک دعو نالوا |
 (هوجولا) رونل وا لج هتدح و ینات هلغل وا عج هنع ضوعم هلا ضوع نکل نوچلا هسبنت هناصا یکه دل وو هدل ۱ ِ

 هدننز و لیعفت (هیحوتلا) ردهنسانعم هج ولا بورضم ردل و عفمیسا ندنسانعم هج ولا یف برض هدننزو دوج وم

 دهجولاق رد هنسانعم قلق ناشیذو دیجویمدآرب وهلسرا اذاهجاح ی ههجو لاق رد هنسانعم كمردن وکه تمس ر یعدآرب |

 ةرطلا تهج و لاق رد هنسانعم ق عاب هلیهج و قم وقر یر وقرب هندناوج و ءازجا هما لر رومی و هفرتشاذا ریمالا 1 :

 بوکیدقرهلوا لئامهنف رطلاعش ی رانادفو ادحا و ادرف ضرالاةرطملا تکرت لاق اکا دحاو اهج واہت ریصاذا ض رالاا ۱

 لامألا لبق اهلاماف اهسغاذا لامثلا ةللا تهج و لاش ردلمعتسم هنسانعم ققل غوط ىرانا لاعشداب هدعب |
 رکدهکهنرونید هیج و هنول قوا هکرد هنسانعم قغ وط ك ر هديا ج ورخ هج هل یرللایکیا ین ول وق تآ و لاعشا اېتماقا |

 یرلقلارا یراقنرط بول وا قیص یناتص نعپ بیرق كي هنرب رب یراقلیوا هکر دسبک فدص ما وقلا هیج وتو یدنل وا
 | یراکدید نایناحت هدن زوج ا كنب رللاكتآ هیج وت لوق یلع ردنرابع ندقلوا یوتلموقوروب یراکلب قرهلواولنادیم |

 یللاتیاها 1 هنوکل وا هکردنرابعندقل وا قورو هفرط هرشط یرلکلب قرهلوانیش هنر یرپ یراقنرط ویراریکس
 | دنع رونلوا قالطا هفرح نالوا مدقم ندنفرح یورعقاو هدهدیقم هيفا هدنفرع نویض ورع هیج وتو رونل واریبعت ۱

 | هیج ووهلاههدننز و ءا ما رولک ءاهجو یج رون دهنناشیذودیس كموقرب ید و هدنز وربما ( هيج ول از كنم هح وا ۱

 مگ وا والا لصف ]2

 اط



 1 ۳ نم دشت هدراس توی یتسیشاومو لامو یتاقلعتمو یتسفن بوچوک بون وق هج زکلاب هکروند همدآ
 | سفللا هزان و قلمخاهزن لج ر لاق یک باعص و بحاص رواکه ازا و روک ن وهز و هدننز و ءامرک رواکءاهزن یعجب
 1 | ةدنز و مارک ةها بلال و هدننز و دح ( هلا ) هلامالو هسفن تومبلا طلاخ ال و هدح و لح مرکتم فیفع یا

 ودر ولو فیش داومو باود رول واردصم هز و رد راع “ا ندنراانعم سفنلا هزانو قلطنا هزت نانلوا ر 3

 ندحابق یتسفن هسکرب هدننزو لیعفت ( هیت 1 ءایلا نع امت دعاب اذا اهزن لبا تهز لوقت ردهنسانعم كما

 | € هفانلا ) و هدنزو روفنم 6« هوفنلا إل اها ادا بها نع هسفن هزن لاقب ردهنسانعم كلا فرطرب و دیعپ

 ۱ | (هوقنا ) نابج دا وفا فبعض یا هفان و هوفنم لج ر لاه روند همدآ بلقلا فبعض و ققروق هدننز و بحاص

 2 | شکرسو ثلاثلا بابلان م اه وفن هفنق اهفات ناکام لاق رد هنس انعم قلوا هرهز ی و قق روف هدننز و دوعف

 ۱ د كنار یصق كن (هفلالفب وعصدعب لذ اذا لیلا هفت لاق ردهنسانعمقل والولذ و مار بویشاو نکیا

 ا( افنالا) تلک و تیعا اذا عبارلا تابلانم اه ۳ رز توهع : لاقت ردهنسانعم قل وا هدنامرد و زحاص تولیرو

 | رد هنسانعم كا باتب بور وب جد و هدننزو لیعفت ( هیفنتلا)هنم هل لفا یا هلامنم هل هفنا لا رد هنسانعم كمر و
 ۱ ۱ (دقنلار حارسا اذا لجرلا هفنتسا لا ردهنسانعم قمل وا تحار بونلکد (هافتتسالا]) هفنایعم هتقان هفن لاقت

 | حنا وتا و هجفیعض زونه نکل بول وب تصع ههکب ندکل هتسخ هدننزو دوعق (موقناا) و هلبصقف كفاق و كنون

 | اهوقنو اهقن هقنو هضرم نم ضب رلا هقن لاق ردهنتسانعم قل وب تقافا یلک لوق ىلع ردهنسانعم قلوا
 | ( هقانل اچ همه اذا ید ا هقن لاق ردهنسانعم كما مهفو قافا وا فعص هيف و ۳ انا ثلاثلاو بارلا بابلانم

 : ۱ لا تالتتس زونه هدناضع) و قورغ هکر وند همدآ شل وب تقافا زونه ندکل هتسخ هدنن زو بحاص

 د روند همدآ مهف و نظف یدو هدننزو فتک ( هقنلا) روند همدآ لاقتنالا عیمسو مهفو هدننزو عکر رولکه قن

 ۲ ۱ یرمخ و 0 هدننز و لاعتفا (هاقت الا درهف اذا تیدطا دنا لاش رد + اش كلا مهف 6م اقتتس الا

 3 (هکنلا) تیفتشا یا ثیدطا نم تهقتا لوقت ردهنسانعم قلت سا افت یا اکیا مھ یک: یک

 ۱121 ادن ره بوغا نشت نوجا ماعا یتسهحصا ریزغا هننورپ كنهسکرب مدارب هل وک ناو صق کنون

 اأ تت اذا تلاثلا و نالا بابلانم اهکت هیلع و هل هکن لاق رد هنسانعم كل جارخا یرغوط هنوز كنا یتسفل
 "دتشا اذا سعشا تهکن لا ردهنسانعم قلوا "دتشم یترارح كشن وکو  رخنآ فنا یا هسفن جرخا وا هفنا ىلع
  هخ ځد مش دث ادا تلاملا و را بی و اهکن ههکنو دهکیت لاق ردهنسانعم قلقوق ینرغا كمدآ ر و اه رح

 5 as کس (هکنلا) هف غیر مش ث ادا دهکنتسا لاقت ردهنسانعم قاقوق ضا یجد و ( اکنتسالا)

 | لا ردقل وا جم دارم هکردتلاحرب دیس هل ريخ ی ار هک لبالامس روداد هرهود شلوا هدنام رد

 | ان الف هنن لاق ردهنسانعم كتا عنمو رجز هدننزو هلزاز (ةهنلا ةريحا هبش وه و عبا رلا بابلا نم اهن لج را هم
 ۱ و۶ واطم هدنن ز ولزازت (هنېنتلا)یدنل والادنا ه ون یتاطس و ءاهیدب | هم یصاكنو و هرحزوهفک اذا نالا ع

 هج هقف و هدنن ز ودفدف ( هېل فکف هفک یا هنینتفان الف هنېن لامبرد هتشامقمزوط وریک ندهننن یدل وا ع ونک

 اهون هوس "یشلا هاب لاق رد هنسانعم كمل سک وب هدننز وموت )° هونلا )مچ لا قبق را یاهنهن بوث لاش روند هز شفق وط

 ۱ 2 فا اهمآز تضقاو اذا هماهلا تها لاق ردهنتسانعم كم وا بوردلاق یرفو یتشاب شوهاب و عفنرا اذا

 ۰ ا نامو ۳9و ین مه لاق 330 لا نر وچ یک دهم و

 ۱ ۱ ءا ۱ هلیفط و یصقكنون ا اهدعاذا ا ورا ا2لات ىد ەنساد مم قو وط

 | یدآ رب هدنزو لیعفت ( هبونتلا) ءان دا یا هنم هو هلام لاق ردت رابع ندتغارف اهلا لوبق ئپ ندهنسن رب ردعما

 | 39م مودم یداریو توصلا عفر یعل ءاعد اذا هب هو و هه ون لاق ردهنسانعم قم ضاج هلبا زا وآ دنلب

 ور 17(۲ لنا و في رتلاب نمی r اذا اب الف هو لاق ردهتسانعم كلا و و دنلب هل اریهشت

۱ 

۱ 



e V5 زبس 

 كن نورت وبقو دعا و ته ذلا | ءاع ءال اذا ام ج فلا 2 لا ردهنسانعم قلزدلاب ندر هلرضف

 4 هشلا ) هک نونلالصف و هوع تهام ی ها دیک هلك زا وا لاق ردهنسانعم قلافوح وص

 ردصم هدانعمو و ردعما هکر وند هغعاب وا ندوه وا و ةنطف یا هب هلام لاق ردهنسانعم اکذ و تنطف هلبعص كنو

 ردهنسانعم قمردناب وا ندوه وا هل رسک كنءهزمه ( بالا )دنه ما انا مارا توت هم ول نم هبن لا رول وا

 تلس یز ۵ امس اذا دتحاح هبنا لاقت ودادنسانعم قوا ینتجاح كمدآرب و هنم هماق اذا مونلا مان الف هینا لاش

 مانک و لماخ و هماقا یا همون نم ههن لاق رد هنسانعم قمردناب وا یدو هدننز و لیعف شتا رژ ردنوڪا

 هدننزو لعفت ( هبنتلا ) هب هون یا هعماپ هبن لا ردهنسانعم كلا رادمان و زب نع هلکمرب و ترهش و ناش هب هسک

 (خهنلا) ظقیتسا یا هبتناو هبنتف هنو همنا لاق ردهنسانعم قعای وا رد راع واطم هدننز و لاعتفا (هابتنالا#) و

 هب رعشم یا اذک یلع 2 دنم اذه لاق روند ا نوا ثعاب هکلئا ها آ هیسرپ یعدآرب هدننز و هلح ره و

 وا ىا نالفل ةهسنم وه لاق رون د شیش نال وا ثعاپ هفلق اع ین بقنم سانل ا نیب هلبا راعشا فاش و دف گه و

 كلا لا رادا و مهف هلتعرس هلنیتعف (هنلا) ردهلعفم ندتهابن مک ها نوئ هروک هل وا هل لعمو هردقل

 لوش هبنو یدنلوا رک ذ هکهتن هلیعض كنون رد هب مسا ندن وب نطفام یا عبارلا بابلانم اهن هل هبنام لاقم رد هنسانعم |

 ه هنسف د وج وم الاح و ةلفغ ىلع تدج و ةلاض یا هبنهدب وءاج لاق هل وا شغل وب هلفغلا ىلع هکروند هبهدرکک و هک

 روند همدآ یحاص ناشوفرش و روهشم یا هم" یش لاق روند ههنسا فراعتءو روهشم و رول وا “رض هلک د

 فرش یا هب موق وهب لج ر لاق رد ربا ر یعج ود رفم هلغل وا ردصم لصالا یف د وخاب رول وا عج ےسا هد

 یحاص ترهشو ناش و فرش هدننز و همارک (قهاشلا 2 روند ه هنر وهشم ځد و هدننز و لج (هنلا )ءافرمش و

 نبا باب ثیلثت وبشا و فرش اذا سمانا و مبازلاو لوالا بابلا نم ةهابنهن و بن و لج را هب لاقت رد هنساتعم قل وا ]
 هبانو ردیلباقملماخ هکر ون د هم دا ر ادمان و فب رش هدننز و ریما ( هیبنلا )و هدنن ز و بحاص ( هال ال ر دیتنا و ر فی رط |

 ۱ همدآ نالوا رادمات یتعیردکع د ےسالا ف ورعم (یسالاهویشلا رز ےظع یا همان ما لاش ۱ روند aw نالوا لیلج و ےظع ۱

 | ردل وعفم مسا نهاد روم رکم هرز وا ی نل راش (فهسن 1 هفورعم یا سال هوبنم لر لاق روتد أ

 هدننزو باح (مانلا ةيسنم ىا ةمنم ةجاح لاق ردطلغ ى ر سڏ نوک دارو سد روندەتجاحشلدون وا |

 بحاص ( هبان)ل ردیعما یردپ كتعاج رب هدننز و نالس (ناهبن یا هابن نع و ءا لاقت روند ه هتسن عیفر و دنلپ
 “یاسا هدننزو نسج 4 هبنم و هدنن ز وربما ) هیدن 1 و هدنز و فاد دم 3 و هدننزوریب ز ( هيدا و هدنز و /

 هژباقم هلمالک هب روط و ه رک یغیدغلش وخ یب هسک نالک همدآرب هدننعک تجاحرب هدننزو دح ( هلال ردندسات

 ثلاثلا بابلا نم اهح ههج لا رد هنسانعم كا در هلهح وا زسا و نیک رچ كى لوق ىلع كلیا "در ییتحاح بودا ۱

 هڪ لاق ردهنسانعم لک هقیج ییاهک ات هرز وا هسکر و درلا ما وه وا هتحاحنع هدرو هرکی ام هلبقتسا اذا

 اذک لپ هت لاق ردهنسانعم كلک عالمان هنعبط بویفلوخ ندن آ بوراو هضراو رهشر و علط اذا مولا ىلع ق

 ( ریطلا هل هه یتعع الالف هت لاق ردفدا مع هدل "وا یانعم هلا هک هدننز و لعفت ( هتل هه رکف هلخد اذا |

 قردهرقیح یی ود هلی وکس ثالاد و یصف كنون (هدنلا) ردیدآ عض ومر هدننايم هت ضرا هلا صمهدننزورینا هجو

 یرله ود نقی وطم هایصلا هدرط و هرحز اذا 8 | بابل ا نم اهدن ریعبلا هدن لاه رد هنسانعم كجا درظو راذآ ۰

 هچقاو رادقمزوب ندهودو یعرکی ندنویق لوق ىلع روند 4 یشاومو "باود قوح هلرعص و یصف كنون ( ةهدنلا)ل

 قلضوط بورک هنلوب شیارب ( هادنتسالا رژ وهدشزو لاعتفا ٤ هادتالا ژ روند هرادق كي ندنس هل وقم

 رد هنسانعم قعشلفاربا هدنز و لعفت هلن هع یاز (هرتلا ژ ب الا اذا هدنتسا و سالا مدنا لا رد دنا ۱

 لامعتسا هدنسانعم قمتیچ نوجا جرفت هندناسب و هجابو غاب یتسهلک هزت كقلخ و دعاب ادا هنع هزت لاق |

 تواسف ینرابع هرس انح رخ نکل ردشل وا عبا هتنکسلا نا اف ۇم هدلوق و هکر د حراش * ردحبق طلغ یرلیا ٠

 ردعما هدننزو هفض ( فه رلا رژ ردلاس ندطاغ موق مر بعت هلکع د قدقبح هراز هرس و عاب نوجا دعا ندرهش |

 هلاکم لوس هدننز وربما 4 هب رلا 2 و هدننزو فتک (هرلا) رشا ا یو فلوم * رد هنسانعم دع قلقارا 1

 دیعب ندتماخ وو اوهداسفو ندنتب وطر زکد و ندراکنیس یسهمزال كالنش و ندرارب لپچ و جرم یغات وص هکروند
 دیعب یا همزن و ةهزن ضراو هز و هز ناکم لاق رده زو ههزنیینوم رول وا بجوتسم یابو رارب هلو قعود دکل وا

 هدننزوهیهارک (تیهازلاوهدنزو مارک تهالا)یوهلا داش ورهل دمو یرقلا نادرا اقع و تر ١

 ها نونلا لصف چ



 عج فیفخ فرح یکیا یدنل وا بلق هفلا وا و یدنا هوم یبصا كنس هلک ءام هروک هنناب كحابصم هکر د حراش

 | هعفد یکیا دحا و فرح ارز یدف وا لادا لوا ندنفیدنل وا لالعا امدقم فلا یدنلوا لادا هب هزمش ءاه هلغم وا ۱

 ۱ تلق هواو یهزمشراربد یوامو "نام هدنسسا و هلا هزم راربد یچد ءا وما یک یراکدد ها وما هدنعج وزفل وا لالعا |

 ۱ هدیس رافو و ةأر یا ةد وام هلو تعءاح لاق رد یوام یجب رونل وا قالطا هب تینا هل اب دد شد واما هلا ۱

 ۱ هب وامو ردندمارغ یمحوت و لح دنسانعم ثروعنسلک دارم لحاعص مجرم * ردنبک یراکدید هنیکبآ هجاجز

 |(ذهالا) و دننز و دوعق (موولا) و هلن وکس كنايو ی كم (هیلا) و هدننز و ج وم (هوم ا ردیعما نوتاخرب
 | هوم و هام هکر لا تهاملاس ردهنسانعم قل وا ولوص قوحر یسهلوقم همزابا و هغشاو وبق هلیصف كم (ةملا) و |

 قفلوص هلکمریکوص + یکو اه ؤام رنک اذایناثلا و لوالاو عبا رلا بابلا نم ةو ةهام واه وومو اهم و اه وم هی و

 | ادا اه وم هوع "یلاب "یثلا هام لاق ردهنسانعم قمردشراق هوم وءالا اهلخد اذا ةنفسلا تهام لاه ردهنسانعم

 ءال هتیقسیا لوالانم اهصب و عبارلا بابلانم معلا سسکب لجرلا تهم لوقت ردهنسانعم كمر وا وص و هب هطلخ

 أ هدننز و اع (ةهالاو ءالا ةرشک یا دهم ةکر لاش روند هوقو در روم قوح یوص هد زو هسیک (ةيملا)ل

 ۱ هد ز و لضصفا (هومالا) و (هیمالا» یردح یا ّدهام هدب رهظ لاق روند هنسهض راه كجو رد دنسانعم یر ۱

 | (فهام الا ءامنک اتناک امهوماو هیما بکرا هذه لا روند ه هنسن نالواژک یی وص ندرباسرد راایضفت لعفا |
۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۱ فال ؤم »ءام اغلب یا هوماو هامافیبلارفح لاش رد هتسانعم كعئربا هب وص هسک نازقویق هل مک راهزمه (هاومالالو
 | رارکت دیو فل وم » اهوقسیا مهما ود | وهاما لاق ردهنسانعمقمراوص ههاما و ردشطارارکت هعفد یکیاین و

 | قمراوص یتسولمان قاچ و حلقو ءال ا هیفا ومج اذا مهض وحاوهاما لاق رد هنسانعم كمردکیرب وص هضوحو ردشلنا

 | دولب و هطلخاذا "یشلا هاما لاقم رد هنسانعم قم ردش راقو نیکسلا یهما لاقناک هاق-اذا نیکسلا هاما لاق رد هتسانعم

 | ڭغا هفطن ء اقلا هنجر كنيشيد ثاکرا و اربثک ءام تلاسا اذا ءاعسلا تهاما لاق رد هنسانعم كکو د رومغب قوچ ۱

 | رد هنسانعم قلواولوصو یلیدن ربص هلکلنا جشروص هدرب و یتنالا مجرى هلام قلا اذا لعملا هاما لاقب رد هنسانعم |

 | اذا ةاودلا هاما لا رد هنسانعم ققوص ه هقح نوحا قیقرت هلغلوا ظبلغ بک رعو تزن اذا ضرالا تهاما لاق
 قوچ 4 هنسن رب و ءاماذ راصاذا عض ولاهّوم لاق ردهنسانعمقل وا ولوص ر هدننز و لیعفت (4ب وقلا) هال امف بص |

 كلا رابخا رخ فلا هنلاوس + هکر و اهءام کا اذا ردقلا هوم لا رد هنسانعم كلتا ولوص هلفموقوص |

 رد هنسانعم قلزدلاب یتسهلوقم رومدو رقابو هلأسام فالخ هربخا اذا هيلع ریا هوم لاق ردلمعتسم ردهنسانعم
 ۱ رونل وا قالطا همدآ ققروق (داؤفلا «یهام) و( داؤفلا هام بهذوا ةّصف هالط اذا دیدلنا وا ساحل هوم لا |

 :یکوص هکایوک رونلواقالطا همدآ نهذ دنکودیلب لوقیلع رول وا لانهزرل من اد هلغل وا هرجا وص یکروب هک ای وک

 او لاق رد صتخ هام هام و زد ولقم نام یظفل *یهامهداروب ردهداسو اض ندک اردا شقنیلق
 لاق ردهنسانعم تفاطل و قثورو بات هلیعص كرام” ( ةهاوملا) و( ةهولا إل دیلب وا نابج ىا داّوفلا یهام و

 حیا هتهاومو دتفوم تا لومت رد هتنانعم لاچ و نحو هفنور وه وامیا هتها ومو ههج و ةهوم ننام
 | ههج وف ءاماقرفرت و هنسحیا هتهاوم و ههج و ةهوم نسحا ام لاق روند هبات و بآ نال وا هدنسهرهچ كیوبحم و

 دن وابن هللا روند هلیس هين هشت (ناهافلا)ل هتبصق یا دلبلاهام لاق روند هنس ههصق كتايارب هدنزو لاح (مالا)

 | ه هدلب و رهش هدنناسل یول هام هکوا مولعم ردهرصبلا هام یرب و هفوکلا هام یرب هکرونل وا قالطا هراهدلب من

 | سصتحم كب دن واهن نامز لوا یداکه نب رهش دن واهن ندنا بودیا ریو حف یتبالو نادم هفیذح هکاتقو روند

 دن واهن یهاپس ءرصب و بودیک هروند رهش یرکسع هفوک یدلیا را ندنکیدلنا هطاحا یرکسع هلغل وا رهش
 | برعلا نیب هیلع ءاتب رلیدد هرصب هام هدنوابن و هفوک هام هرونند هلفغل وا قالطا هام هرهش هکنوچ یدلاق هرجا

 | رو نمظفل و ردیعسا لجررپ ناهام و رددآ هدلب یکیا راند هام و هامو رونلوا قالطا ناهام هدنواهنو روند

 هرز وانیع كمالرول وا نافعل یزو هج ر دقتوب رول وا ذوخ ام ندنراهدامیه دوخاب موه هدتر وص یغیدل وا یبع
 | ندنسهدام یم دوخاب هلعدقن هرز وا نیع ییافرول وا ناعفل یزو هلغل وا ذ وخ ام ندنسهدام مهو دوخاب هلءع دقت

 | ندنسهدام مهم دوخاب رول وانالفعیزو هلغل وا ذوخأم ندنسهدام هم دوخاب رول وا نافلع ینز و هلغل وا دوام

 : | ندنسهدام هنم د وخاب رول وا لافاعینزو هلغلوا ذوخ ام ندنسهدام نم دوخاب رول وافامال یزو هلغل وا ذوخ ام

 ۱ كعم (هبلاز ردنالعف یزو ضعبلادنع و رول وا فالاع یزو هلغلوا ندنسدام a دوخاب رولوا عالاف هلغل وا



 ی

 (هرلا) هدنز و مکر رواکه دم یجب ردیفدا مو هدننز و حدام (هداملا) حد اذا لج را هدع لا ردیفدا مو

 كنجما ندکلزس همرس دوغا قم وا هابتو دساف زوک هلکم لا لر یی هم رس لوق ىلع قلاق زسهمرس ,زوک هلنیتصف

 اوا کرل تدسفوا لیکل نم تلحاذا عبارلا بابا نهاهرم هدبع تهم لاق ردهنسانعمقمراغا یسهروج

 هفغ (ههرلا) رده ه یثک نالواهرز واروک ذم فص و یزوکهدن زورجا («سصالا) اهقیلاج

 هریغ هطلاخ ال ضایب یا ةهرم هب لاق یکه بن و راق هلوا شماعثراقرخآ كن رالصا 61 هکرون د هغلقآ لوش هدنز و

 ردیعما كن رد نطب رب هه رهو روند هر یسهل وقم روقج و هعنسحم نالوار ولیک را یی وصر ومع وه رها با رس هنمو

 یکم رو هدننزو لج (هرلا) ردیسهدلا و هلسقر هدننز و هنیهج ( هم رمال رددآ نوتاځر هدننزو همام (هها م
 غالو كعشرا هکردیفدا رمو هدننز و هح زاغ (فهز املا هیت یا داؤفلا همملج ر لا رونلواقالطا همدآ ولد رد

 كلا هفیطل و غال همدآر هکردیفدا و هدننز و حرم (مزلال هحزام اذا ههزام لاقب رد هنسانعم كعشدنا هفیطل و

 نماهطم ضرالا یف هطم لاق ردهنسانعم كقک همسر د طس (هطلا) هح نم اذا هه نم لاق ردهنسانعم

 4 ىف كفاق و كيم ( دقلا) 'ردکمد حدم ا هد هدننز و مظعم (هطما ) امف بهذ اذا لوالا تابلا

 زو نر نفس وب یسهم رس کرد هتسانعم مه ىش مات یا هقم ه لا ردمومذم نول زز هغلقآ لیک وک

 ردش وم ءاهقم ردفص و ندر وک ذم یانعم هدنن زو رجا ( هقمالا) ردن رابع ندقلق یک قلقآ نیک زج تایمر وا

 لاقب روند هر ريق نایل وا تبان یعسق جاغآو توا الصا هدنغاربط و دیعب یا هقما ناکم لاق رد هنسانعم قاراو

 یراهرو و یرارانک هلغل وا زاك یراکپرک كنبزوک هکر وند همدآ لوشو رجشال و تدن هيف تی الا هقما ناکم
 هکر دبفدا یو هاب زو ام ( هبللا » بادهالا ةلق نم نوفا و قأملا ها یا هقما لجر لاش را

 رد هنسانعم كلتا رذع دارا هلیهجو هغلابم هل رسک كن هزم (هالمالا) ا یا هیلم مالغ لاق ردکعد لز وک |

 لقعلا هلت# لجر لاق روند همدآ لقعلا لئاز هلیس هینب لعاف مسا ( هلتملا و تغلاب و ترذعا یا تهلما لر

 اهم لبالا هم لاق ردهنسانعم قوق هلل وهس و قفر یراهود هلد دشن كناه و یصق كيم (لا) هبهاذ یا |
 بابلا نم اههم "یشلا ههم لاق ردهنسانعم قلوا مالمو قشمو هلنیتف ( ههلا) ام قفر اذا لوالا بابلا نما

 یک ههاهم و هاهم روند هش نالو اریسد و لهسو روند هشاورو هڪ اب ی نتو تورن ا

 الهم یا اههم هنم ذخا لاق رد هنسانعم لهم و ءاځر یا دهم هیف ام لاقت رد هنسانعم ءاحرو لماو رک ذیساک |

 نسحو نسح و ةوارط یا هاهم ه لا رد هنسانعم تارا طول یو نسح هدننزو تاج ( هاهلا)

 هاهم و ههم ریس لا روند هشیورو ولتلوهس و قفرو نسح یا هاهم “یش لاق روند ه هنسن اب ز ولقنورو |
 ات او ربسم و دادی هاهم و ههم سالا یف ناک و ل لاق و رد هنسانعم هات رو دیفاو قیفر یا ۱

 لهس ریس یا ٭ نهرک ذ و ءاسلا الخام دهان او یخ "یش لک + لثلا هنمو روند ېچ د ههاهم روند هّثیش

 هکردو لوا لاقحا ردقلعتم هنسهع؛ذ یسب رب و هنس هش دم كنا وسن یتیکبا ردرا و لاقح ا چ وا هدنم وهفم شو ۱

 یثان ندنتیج هتاک قلعتم هنمرح نکل ردا لی هنسلچ هلغل وا ناسآ و لهس هنسنره هدنناب كمدآ نالوا درم

 لیعتسم هنسانعم هد وهب و لطاب و ربقح هدارو یر هک هاهم و دهم یناث ردلکد نکع كلا لمك و مضه هلهج و رپ

 لهس دو ردکعد ردافص و ذذلت بج وم كلتا رک د ییعسق ناوسن ن کل رد ەد وهي E هلغلوا ق

 ردذوخأم ندنسانعم قن ورو نسح هکهلغلوا لوم هنسانعم داشر و دصق هاهمو ههم ثلا ر دن دنسانعم ریسب و

 ول ردرب هنادرم كلبا یدصت هنن رک ذ ناوسن نکل بولوا دودعم ندحالف و دشر كلیا یدصت و ض مت هتیشره

 ردندنلسق همرکو دز نبا لوق نهرکذ و ءاسنلاو رد وصنم هرز وا انتسا یسهلک ءاسنلا ردکعد ردلکد ازس ق

 ةزاف» یا دهم و اهم اوعطق لاق روند هناباب و ه رب قاربا یررانک هلیعف كرايم ( دهم ) و همها ق

 مین هلینوکس كناه و یک كم ( هم رولک هماهم یراعجب روند هضرا اهنتو یلاخ نایلوا نادابآ و نشو ةديعب | ۱
 رجزو و ردیفدا رم نکم هدیسراف ردکعد لیق تغارف ندنوب و هاو ها ینو هکر دهنسانعم ففک | ارد ما لعف |

 هدننن كلغا لر یشیارب هدننز و هلزاز (نهمعلا ) رد هم هم ها زارکت هدقدنل وا.دنک ات ول وس هدنعهوم ١

 | رداع هنر سانعم عنم اقلطم و ففک | یا هم هم هل لاق ادا اب الف همهم لاق رد هنس انعم كم د هم هم همدآرب

 هيه لاق رذهنسانعم قلف تغارف هد تواک زاو ند هنس رب هدننزو لزلزت (هیهقلا) دعنم ادارا رم دهم لاق

 رددحاو کز واچ لوو هاج (هاملا) و هدننز و لاح هلبا همه (ءالا) عدتراو فک اذا هنع

 رد هلن صف هکهدننا ونعام یقسا نان ع ضصعب و نت نداه ىسەز« ۵ كنه ءامو هنسانعم بآ زود جک یو



 چ ماللا لصف قو

e ۷:۷ زی 

 ب ندنتوص یر ده كنەود شما ریعبلا ةهکھکو ترہصخ اذا اہف سفت اذا هدب یف رورقلا هکهک لا

 | هرهز ینالوارکر وا ب ونلتې يه ند هن ذره هد ز و هراب رپ ° 86ا3 نزول وارذصم هدانفموم وهد انعمیکت واو

  (هوکلا) نبع” یا ةهاکهک ةيراج لاقب روند هزیق زوم“ ولناج ولتا و بیبتم یا ةهاکهک ل جر لاقب رونید همدآ
 كمدآر هدننزو لعفت (موکتلا) ريح اذا عبارلا بابلا نم اهوک لجرلا هوک لا ردهنسانعم قمل وا ريم هلنیتعف

 تهوکت لاق هیلیا هطاحا یتسیدنک ندفرطره هک رد هنسانعم قلوا قنغاط ندنتعسو تژنک یلغاشمو روما
 ردهنتسانعم قلقوق ینیزغا كمدارب هلوکس لوا و و ىت كفاك «(هوکلا» تعسقاو تق رفت اذا هروما هيلع
 رادم هدنتص و صوصخ هکر وند ا لوح هاب و دست دکل ) هتهکتتسا ادا. اه وگ ههوک | .دنهک لوق

 دیک لجر لا هیلوا یفصتمو ر دم دوخاب هلوا رصاق و زجاع بويل وا سّرسد هنج وا قیرطو هلیحرب قج هل وا
 | لوقت رد هنسانعم قلق وق یییزغآ ك مدار یکم وکه لح كفاک (هیکلال هل فرتصتمال نموا هل هج وتنال هتلی مربیا
 كچ وک نالوا هدزاغوب هدننز و باح هلا هیقوف یاد (مانللا) چچ م اللا لصف ]چ هتهکنتسا اذااهکه بک | هتهک ۱

 قمروا هلیسانا لا هلن وکسكناط و یصق كمال (هطالا) ردلقش قلوابولقم هکردحراش» هنسانعم ةاهلرون دهلد

 هل ددشت كناه و یحة كمال «"هللا) هفک نطاب هه رض اذا یتاثلا بابلا نم اهطل االف هطل لا ردهنسانعم

 ۳ هتقر اذا لوألا بابلا نم اهل رعشلا هل لاق ردهنسانعم كلتا افشوخ بور و مادنا هلا تخادرب یچاص

 | هلهلتلا ) هلهله یا بوثلا هلهل لا ردهنسانعم قموقوط یرازاب و كشوک یزب هالج هدنزو هلزاز (ذهلهلا)
  هدننز و هذفنق (تهلهلا) هلیلق عت "اذا الکلا هلهلت لاق داپ دشا را یس هج زا كرب اچ هدننزو لزازت

 تل ىج رن وا ریمت مو یلمشلیا هدنکرت هلوا ردبا ناحل بارس اباد هدنا هکروند هه وا عسا و لوش

 روند هنسما ردلیا بارس هلع كمال (ةهوللا) بارسلا امف درطب یتلا ةعساولا ضرالا یه و ةهلهللا انعطق
 بواش وا بارس هدهبداب هلناصف (ناهوللاآ) و هدنزو حول (هوللا) هشر یا بارسلا ةهول یبا لوقت

 لاق رد هنسسانعم قعاریو قر و برطضا اذا اناهولو اهول هولي بارسلا هال لاق ردهنسانعم قماردلیا

 | بارسا ولت لاق رد هنسانعم قماردلیا بوباش وا بارس یخ دو هدننز و لعفت (ءّولتلا) مهقلخیا قلنا هللا هال
 | هلاح (فهاللا روند هنشیا ردلیا بواتوا كيارمس ردعما هدشزو هموع (ذهووللاژ قرب و برطضا اذا

 29 هکر دندنو یسدیعس ها تال.دنص یراکدید ف نولو راضعب هنسانعم هیح روند هلالي هدننزو

 | ست اذا اهل هیلب لجرا ءال لاق ردهنسانعم كلعا رست هلبصق كمال (ديلا) یدنلوا فذح ءاه یدنا ههال
 *یشلا هاللاق ردهنسانعم قلوا یلاع و دنلب و یدلیا زب وج یقاقتشا ندهداموب كن هلالج ٌهظفل هج رلا هیلع هب وبیس

 ندنع مالک رک | هلبا هم وصم یاه (توهال) ردندانعموب قالطا هولآ مد نو دا ی

 هروک هننای بهذلا زارط هکر د جزم + ردذوخأم ندنسهدام هال نانلوا رکذ یک ت وبغر هدننز و تولعف هيا

 [رایدلیا ملکت و ذخا د بص هدعب ردکعد نیا تون صضا که ردکعد هللا ردیناربع یظفل توهال وبشا

 ا ۱ ور توهال اش و ردهنسانعم قولح توسان و ردهنسانعم قلاخ ردیناربع هن ضعبلا دنعو

 هببستو-ان و هببس توهالو رونل وا قالطا هب یفس ماع توسان و «یولع ماع توهال اضعب و رونلوا قالطا
 هلا توسان و فئاطل قلطءاضمب هلاتوهال هرز وایلقت ندیدنه نیدلاسعث نالوا یش یدنکو رونل واقالطا

 هنس هلق فیقت هدننز و تاذ (تاللا# ردلماش هنعومچ كنهروک ذم تاقالطا ریبعت و و رول وادا رم فئانک قلطم

 یانو یعق كيم (هلا) چ ملا لصف زس یدنلوا نایب هدنسهدام تتل هکهتن ردیعما كفص رب صوصخم
 اهم اذا ثلاثلا باسبلا نم اهتم ولدلا هتم لا ردهنسانعم كمکجوص هلا هغوق ندوبق هلینوکس كن هیقوف
 هکردیف دارو هدننزو حد (هنقلا) اودعابت اذا اوهتام لاق ردهنمانعم قعشلقارا هدنزو لعافت (هتاقلا)
 قلوا ردیا بلط انلو حدم نوجا یدنک ندقلخ هر هد وهب و حدمت اذا لجرلا هتمت لاق ردهنسانعم كمنو کوا

 هتم لاق ردهنسانعم كلثا راهظا ثاليلاباالو نوحمو هيف سيلا ءانثلا بلطي ىا هت نالف لاق ردهنسانعم

 قلوا ریشه ردقلوا هدنناونع قمح نالوا باوص ردطلغ یره نجت هکر د حراش + ن اذا لجرلا
 تلاطب و غلاب اذا هیف هتمت لاقب ردهنسانعم كلعا هغلابمو طارفا هدهنسنرب و ريح اذا لجرلا هتمت لاق ردهنسانعم
 | هتاوغو تلاطب یخدوب هلنیتصف (هتلا) ةياوغلاو ةلاطبلا ىا هنقلا اذهام لاق ردهنسانعم كعشرود هتاوغ و
 | هدنزو حدم (هدلا) ةياوغلاو ةلاطبلا خاع اذا عبارلا بابلا نم اهتم لجرلا هتم لاقب ردهنسانعم كعشرود
 | هدنزوحقع (مدقلا) , هحدم ییعع ثلاثلا بابلا نم اهدم انالف هدم لاق رد هتسیاتمم كکوا هکردیف دامو

 ) ردیفدا مو )



 رد هنسانعم كم روتس < یلنعر 0

 یدلشیا یکاروز قرهیفلشوخ و كرهیموس یشیا لوا یتمی ءرکت یلع هلعف لاق و هست اذا ههزکت لاق
 هربص اذا هيلا هه رک لا ردهنسانعم كمروتسو ه رک بویمردوس هب هکر دنر هدننزز و لىعفت (ه رکتا) ۱

 هورکم یا ه رکو هرک و هزک ما لا ردهنسانعم هورکم هدننزو ریما (هبرکلا) و هدننزو لجن (هرکلا) اہک ۱
 ! بضفت نا نیهارک كتبنا لوقت ردتغل هدنظفل دیهارک هلع كفاك (نیهارکلا) رونل وا قالطا هنالسرا ه زکو |

 | لاق روند هر كن هدنزو هحرف (ةهرکلا) مدلک اکس وید نسهیلزاط هلغل وا شوخان هدمدنع كعلراط یتمی |

 لاقت روت هندش نالوا دکي رش ةلاتق و كنج مدنزو هم پرد ار هبه د نا سا
 زا ینا یس زک مهملع تان لاقب رونلوا قالطا هب هلزان و تبیصمو بر |یف ةدشلا وا برا یا ةمرکلا تدهش
 دنم هک لا هت رداب یا هتمیرک لاش رول وا ضراع یتلاح قلهارک | هسفن ندنا هکروند هب هرداب و هج لوش و

 دمرکلا ید هترض لوقت هیلاوا نادرکو و ند هنسفرب اعطق وون د دملق نیکسک العا یرومد (تبمرکلا وذ) |

۱ 
۱ 

 افق ردتفل هلرصق كفلا و ىع كفاكو هدننز و ءارصع ( ءاهرکلا ) *یشنع وبال یذلا مراصلا فيسلاب یا ۱
 لجر لاق ردلمعتسم هنسانعم تدش (فهورکلا) روند هزو هج هلی هلشاب و روند هناي تسوا كن روقچ |

 هراکت ىلع هلعف لا ردهنسانعم كمر کیا بویفلشوخ ندهن ر هدننز و لعافت (ه راکتلا) دش یا ةه ورکم وذ

 تبصغ یا لوهحا ىلع ةنالف تهرکتسا لاق ردهنسانعم كلشبا هلها رکا وربج یشیارب (هارکتسالا) اهراکتمو |

 اهه رک ىنعم ةيفاقلاء کتسا لاق ردهنسانعم كمر وک ه رک ی هنسرب و ید وا انز ةروبح نوتاخنالف ییعیاهسفت ۱

 هل ود لاق رونل وا قالطاهنادش و نح ردیعج كه ورکم (ءراکلا) ردیعج كن همرک هد ز و مارک «هبارکلا) |

 رکسعلا نشر یا هفاک وه لاش روند ۳ تحاص  هفاکلا ]ل هدنادش یا هه راکم و رهدلا هبا رک ۱

 بابلا نم اهک لج را هک لاق ردهنسانعم قل وا روک اقلطم لوق یلع قلوا روک هغو ندانا هلند( ۱
 | لجرلا هک لاق ردت رابع ندقلوا نمروکه هک بوروکز دن وک هکر د هنسانعم قلوا روکبش و ماعوا یعاذا عبارلا 0
 كشن وکو هيلع سط هلظ هتنعااذاءهرمصپ هک لاش رد هنسانعم قمل وا ولنام ود بوک و ج نام ود هز وکو یشعا راصاذا |

 كمدآرب و ةربغ ةسعش ىف تضرعا اذا راہنلا هک لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا زسرف بوئلسیس ندراخ یعاعش |
 ردلهعتسم هنسانعم قلوا لئاز لقع كمدار و هن ول ربغت اذا نالف هک لاق ردلعتس هتنانعم یل وا ربغتم ین ول ۱

 یرازوک هغوط نداناهدن ز و مظعم (هکلا) رد دآقلا سنجر هلرعط تفاک عهمکلا) هلقع لا زاذا نالف هک لا |

  بحاص ( هماکلا) هانیع عتفتت۸ یا نینیملا همکم وه لاقب رول وا نینیعلا حوسم هکروند همدآ نالوا قفاپق |
 ناک اذا هماک وه لاق هبل یتکیدتک هدنف و ا ا ند هلز وك تولا نشاب هکروند همدآ لوش هو وا

 بکر زا ایکو اک چرس لاق رد هنسانعم هماک هلس هی لعافمسا (رکتلا» هجوت نا یردال و ها بکر ب |

 یہک هلا تبهذ لاق روند هکل دن دنات هکر دیف دامو هدش ز و ی (یپمکلا هجوت نا یردالو وا

 هکر ول وا قالطا هغالتوا و هغ راځ لوشو روند همدآ ناغوط زسزوک ندانا هدنزو رجا هک الا) ی یا |
 ( هنکلا) هتزکل هلدج وش نا یرد ال رشک ی هک | الکل اق هیلوامولعم یغج هنلوا هج وت هنف رهن هلغلوا نا وارف كب
 هتفیتح و هره وج نع یا مالا هنک نع هل لاق روند هنتقیقح و رهوج گكنهنسارپ اا وک كنون و یعص كفا |

 لطف لاق روند هنزادقمو ردق كئيشر و هتاف یا هتک یرعیال لاق روند دنماخناو تباغو رک ا

۱ 
1 
| 

 هنف و ربغ یف یا هبنکرغ یف هتننا لوقت روند هنماکته و تفو كنهنسنرب و هقافصسا ردق یا هقاقحسا هنک قوف |

 مارک ا (ءانک الا لو هدننزو لاعتفا (هانتکالال ههج و ین یا هبنکین وه لاق روند هنهجو و تم كنه روا
 هک غلب اذا هنک او *یشلا هنتکا لاق ردهنسانعم قلوا غلاب هنا دوخاب هننقیقح و لصا كن هنسر هدننزو 0

 هکردندنس هصاخ رولوا هیبش هنقرو یحافا زقاس هدندح و نول رو هکردنابنرب هدننزو ناعنک (ناهنکلا)
 كفاک (تهکلا) ردنضسم یند و یغامدو لاعط و دبک لکا یتقرو رول وا دورطم یمسف برقع ندلحم یقیدلوآ |
 روند هب هقان ولشاب و روند ه یراق هحوقو روند هب هقان ناجوق ولشاب یربا یسهدوک هلیضف كنهددشم ءاه و |

 بابلا نماه وهک ل ج را هک اه ردهنسانعم قماحوف كب هدننز و دوعف (هوهکلا)نوسل وا زوم رکو قبرآ كرک |
 نارکسلا هک لاقت تم کا د هوه وات زو كمدار هلل د دشت كناهویصف كفاك( "هلا ) م رهاذایناثلا

 نالسرا دسالا ةهکهکو  ردهنسانعم ترارح هدننزو هلزاز (ةهکهکلا) سفت یا كهج وف "هکف ةكنتسا اذااهك |
 ردهنسانعم قله وهینجوآ نوجا قفصا هسک شموشواو هتوص یادسالا ةکهک ت مع لوقت ردهناکح ینیزاوآ |

 (۹:) * تل +
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 ةع رس یا هاق هل لاق روند هنتلاح باتشوتعرس هدتاحا هدقدنلوا توعد هنلک | ماعطوهاح یا هاق نالفدنع هل لاق |
 | هرز واهافر و تعسوهاقو ردشل وا بلقنم هفلا ءا یدا هبق یلصا ر دياب فوجایتعب رد های هدامو و لک الا ین ةباجا

 ۱ رونید همدآ یحاص لانمو لامو لاح هافر هلبا هددشم یاب 6 یهاقلا) هبقر یا هاق شيع لهنا لاقروندەكلرد نالوا

 هدنآ نکل بولوا ریغتم هجرادقمرب هکر وند هدوس لوش هلا همومهم فاق ( ةهوقلا)) بصخم یا یهاقوه لاق
 هدننز و یه وک( یه وقلا )ی دنلوا رک د هکر د هبانعم ون ځد هه وف هلا اف هکر د ح راش»هل وا شلاق یت والحد وس هزات ز ونه

 ردي دا تیالور هدنندب تاره هلا ر وياسون هلا هم وعم فاق ( ناتسه وق )ل ر دب وسنم هناتسهوقردیعما بو ضای دیشچرر

 ۍهوق بو ردبدآ هدلب رب هدنبرق تفریج هدنتلیا نام رکو ردیعما عضومرب و ردرهدلب مان سبط و ناق یتا
 | «دهسیا زفلوا جس هدنآ ردقنره رونلوا قالطا ینهوق هو نالوا هیبش هروبزم بوث اقلطمدوخای رد وسنم اکا
 قمرقیح هل زاوآ دنلب هدننزو لیعفت (ه وقتال ردرصتخحم ندنآ ناتسهقو ردیبټعم ناتسه وکو رد اغا

 راردا لر هیلسس هکر د هنسانعم قمالل وق ب وروس هنتعم قازود یراکشو خرص اذا لجرلاهّوق لاق رد هنسانعم
 كعلیب قرەضاج هنرب یر هسک یکیا هدننزو لعافت (مواقنلا) ناکم ىلا هشاح اذا دیصلا اصلا وق لاش

 نافراعتیف ناخ رصد یاناه واقت امه لاق رار وشیلب بوش غاچ هلا زا وآ نالوا تمالع هدن رانی هک ای وکر د هنسانعم
 هاا هه وقتسا لاه رد هنسانعم كمهتسيا ناف نزد دین (هاوقتسالا) اب راما وه توصب ناجي ای

 هعاطا اذا هقبتسا و انالف هقنا لاقت ردهنسانعم كلتا تعاطا (ماقیتسالالو هللرسک كنهزمه (ماشالا)ثلذ هلّأس یا
 كل وکلا رارکت و عیجرت هدننزو هلزاز (ةهتهقلا)) ردشفآ وا دقت هرز وا فاقهای رد ولقم یسهلک هقیتسا وبشا
 هکصض دتشا وا هکصض یف عجر اذا لجرلا هقهق لا ردکلوکه لا زاوآ و د هق هقدا رم هکر د هنسانعم كلوک ك بل وق یل

 ردلق قلوا بولقم هدنوب هکر د حراش + قهقه ینعع ریسلا ین هقهق لاق ردهنسانعم كم روب هلتدشو شالت كنو
 ردکلوک و د هقه کر لوق لع ردکل وکه رز وا روک ذم هج و هکر د هنسانعم ههقهق هل دب دشت كناه و یصق كفاق )ا(
 هقهقر رک اذاو دقهکصض یف لاق اذا هق لاش وا هقهق نعم لجرلا هق لاق روند ههقهق هسردا رارکتو عیجرت

 تدشو دج تیاغبهدننز و رار (هاقهقلا) عضو دمسیفیا "هقو هر ین وه لاق ر ولوا یم" کل وکلا ههقهق هقو
 | ٹلادو یصف كفاک (هدکلا) 4ک فاکلا لصف عو "داح یا هاقمف برق لاق روند ههود نرو هرزوا ۱

 یعجچ رونید هرثا یسهلوقم قریص و هرایو هر نالوا ضراع ندنسفقوط هلتدش هنسن راسو شاط هدندب هلیوکس |
 | اهدکه هدک لاق رول وا ردصم هدانعموب واد دش ارثا هوح و رج نم كص یا هدک هب لاق هلبعص كفاک رولکه ودک
 ۱ ۳ ا یار لتا هریک ادا لا هک لاقت نددتساضم قنابق و هکص ادا تلاثلابابلا نم

 هروناج یحربو هبلغ اذا هیلع هدک لا ردهنسانعم قلوا بلافو طشلاب هقّرف اذا هرعش هدک لاق ردهنسانعم |
 روند هتوصلوا هکرول وا سا هدانعموب و رج زالاهناص اذا عابسلا هدک لاقت ردهنسانعم قمضاب هلا رازآو رجز ۱
 هدننز و لعفت (مدکتلا) هدک نعم هدک لاش رد هنن انعم هدک هدننز و لیعفت (هدکتلا) ردتغل هد هلبع كفاک

 هودکم وه لاقب رد هنسانعم كانه ودناو م وغم (مودکلال سمکت یا هدکتف طقس لاق ردهنتسانعم قلریق
 ل ردیتسیا یتعب یکیدلیا عانتما و ءابا هسفن هکردهنسانعم تقشمو هابا هلیعط و یصق كفاك (هرکلا) مومن یا

 یلعیاهرک و هرکی لع ماقلاش رونل وا ریبعت کار وز هکردترابعندنتشمو جر نالوا ضراع ندجراخ قرهیفلثوخ
 ه هنسن یغیدل وا لټ قرهیفلشوخ هلها رکا وربج یتسفن یدنکه سکرب هلیعض كفاک هدندنع راضعب و ةقشم و ءابا
 كتقشم و هباهدناهما ضعب هکر د ح راش *ر وند ه هنن یغیدل وا لم هلبربج و فیلکت ءلریغ هلیتف كفاکو روند
 هروک هتنايب هدر اصب كفل قمو+ ردقلو اانعهرب یسیکیا یلوصانکل بونلوانایب هرز وا قمل وا انعم صوصخت یر ره |
 ردقماغلشوخ عمشلا ثیحنم د وخاب لقعلا ثیح نم یسیرب و قماش وخ عبطلا ثیحنم یسیرب ردعون یکیا هر ۱
 الثمنکل ردابلط و دارا ینآ لک وک ینعی رول وا جک كعد ههرک او هدرا ینا هدنصوصخ دحا و یش اذهلف
 وه و لاتقلا مکیلع بک یلاعت هلوق و ردکع د م ردنا عانتما و ءابا بویغش وخ ندا عرمشلا ثیحنم وا لقعلا ثیحنم

 (یهارکلا )و هدنن زو هما رک ةها رکلا )و هلرعضو حق كفاك( رکلا ) یهننا عبطلا ثیح نم هنوه رکت یا مکلهرک ۱
 بویفلوخ هلفل و اعالما و شوخان عبط هنن ر ردتغل هدننز وهمرکم وهدننز و هلح رم (ةهرکملا )و هلص كفاک

 | هل كفاکهرکو عبا را بابلا نمةهرکم و ةهرکم و ةيهارکو و ههارک واهرکو اهرک هه رک لاق رد هنسانعم كم رکیا

 شوخان و هب رکن د هرکص هنسنرپ هها رکو د دش یا هرکل جب لاقر وند هه ودكم یشاب ورک ذیساکر دهنسانقم هورکم |
 بور وکه ب رکی هنسا ر هدننز و لعفت(هرکنتلا )سمانا بابلانم ةها رک هرکف اعرک ناکام لاقت ردهنسانعم قلوا ۱

۱ 
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 الا ماصقا بوبللا فق وت نام كسيا رولو هدزغطو ردق یزغآ هنکشا اکا یتعب قیرط یدا یا شرک اف

 لثمو كف ةیهادلاغ دالا لعح یا كرفلاهاف لاش و یدلیا نارذک جد را شرک لثمو و ردکمد

 ارجا هنسارحم رداصمنال وا رحم یلاعفا رداکدنونم ردعجار هب هیهاد یربعص اهافرونل وا دارا هدنعفوم اعددب

 عا اهها وفالع هلا نالف ی قس لا و ردکعد نوسل وا لباقم و نیرق اکس اعاد هیهاد و هیلب دارم ردشه لوا

 | کج + وص ند وبق هدن راق داشاب هک ا نەی بولا راضحا وص هدض وح امدقم هراه ود نعد برسشت یهو ءالا

 هکر یااههاوفآ ىلع هلا نالفرج لا و راردا یتنوشوا هاقو ه هغوق نالوا هدنلا هدنقول وا هکیدلیا تردابم

 | هدنران :زوهلعافم ( ةه و اغلا و(یاهافلا )رب دل وا رات وا بوزک هن راشابیدنک هلکابیسمیراه ود ییعبریسآ ویع رب

 ةاهافم هاهاف لاش ردقعراب هدزوس دارم هکرد هنسانعم كلتا هثحابم و هرخافم هدناب لاقمو قطن برمض

 هزوس نانلیوس هدنفح هسکو هدننز و هرف (فه وفلا ) رده ولقم یلوا ٌهغیص هرخافو هقطان اذا ةه وافم هه وافو
 بوج توک او لصق لب درب یرب مالسا لها و ةلاَلا یا دیدش هه وفا در "نا لاق هنم و رول وا قالطا

 لوشو ةسغلاب اضعب ميهضعب عیطقت یا ده "وفلا | نیس بلال لاق رول وا قالطا رو للخ هن راس وما

 كنس هلوقم هرد وقاقوس و لو و هل وا شلاق یت والحد وس هزات هل یف زونه نکل بولی رول یم مط هکر وند هد وس

 یااهه وفو یداولاو قبرطلاو ةكسلا هه وف لاق هلیعص كنا روند ید ههوف E رونل وا قالطا هن رضا

 رد هنسانعم كعشای وس هدننز و لعافت (موافتلا) رولکه اوف و تاه وف یعج رونل وا قالطا هنل وا كن هنسنر و اهخ

 هصخ ر وخر و لوک ا هدننزو دیفتسم (هیفتسلا لو یدنل ب کد هکهدنز و دیس( هیفلا]) اومکت اذا اوهوافت لاق |
 دارد ندا رده لیکن رز وا دنا ریز کس هلال لوک | یا هیفتسمو هيف لجر لاق روند |

 هنن رای ضا لبو هچلاقو ًاسنلا قرعو لاحط و دیک رارونللوق رتیجایو رار د لوک لزقو ه وب لزق هدیکرت روئایو |
 هلا وف هدنرانزو مظعم (یوفلاژو و9 ردلی رم نتلع صر الط ینو كروز تیاش أ

 هدنناپ لتعم هکر دینبم هنل و ل ا هغرص هب غیص یا یوفمو هاوفم بوت لاق روند هبهنسن شهایو |

 هدنز و هزاز (تهفهفلا رز و هدنزو ههارک (تهاهفلا) و لف ڭكلەددشم یاهو كن ( دل م ید | ۱

 هطقس و هلز ههف هکرد د جیم * ی یا ةهفهفو ههاسهف و ةهف هب لاقت روند هکل هدنام ورف و هکلزع ردرلا

 | زحام هلنرتصف ( ههل ا) ةطقسو ةل ز یا ةهف دمتم ارام لوقت ردبمزال كر هکرونلوا لامصتسا ءد هنسانعم |

 ههف لاق ردهنسانعم قع واو یع اذا عبارلا ب بابلانم امهف لجرلا ههف لاق ردهنسانعم قمل وا هدنام ورف و |

 هللا ههفا لاقت ردهنسانعم قق نام هد و لیعفت :(دیهفنا) و هل رسک كنه رم (هاهفالا) هبسن اذا اإ

 زجام هدننز و دف دف (هفهفلا )و هدنز و ریما ( هیهفلا لو هل د دشت كناهو یصف كناف ( ملا ایع هلعج یا همهف و |

 لزوک یی شا ومو "باود هدننزو راثرت (مافهفلا ) یع یا هفهف و هیهف و هفوه لاق روند هبهدنام ورفو 1

 (مرقلا) مچ[ فاقلا لصف ه مايقلا نسح یا لالا ىلع هافهفوه لاقب روند همدآ ندا تیاعرو دیقتو راج |
 كنارفص رول وا هدنز رطمل نالواضرامهراشیدهکروند هنسهض راعكل ول ر ین اش ناتو سوا هند هل رتصف ۱

 عپا را بابلانم اهرقلج رلا هرو لاق ونان الا ن ملل اکو ھو هرقهدسح لاق ردناتثشن ندقلناب هند :یراضابقیقر |

 مولی وا یک یرارب كچچ ا جاج ندتژک كنسهضراع کرم یسیرد ا نانسالاف لاک هباصا اذآ

 بول هرب یثات ند رض روش ند و ءابوقلاة رنک نم هدلح بق اذا هن دن هرق لاه ردهنتسانعم قملوا مولي وا |

 هدننز ورجا (هرقالاو برضلا ءدُشنم سشقتوا دوسا اذا هد هرق لا ردهنسان ہد قل رص ی رای رد دوخایكمرکوک

 هلنیتعف ( هلقلا ل ردش وم ءاهرف رف روند همدآشلنا روهظ هضرام یک ینلیراص شید هدنندب ردفص و ندل وا یانعم |

 (ایهاق )ر ددآ عضومرب بیرف 4 هندمهدننز ویرکس دوخاب یزجب(یهلق) ردیفدارم هدنرانعم عیج و هدننز ورق ۱

 ینا ندعس هل رسک كنهددشم مالو كفاق روند جد یهلق کاو ہدننزو ایدرب و ایح رم هلا هددشم یاب و هلناصف

 راداک او نورو ىد هدنس هعف وناغګ ترضح ردیسا ملرب ص وصح هن رات رطح هنع لا یضر صاقو |

 ( همتا ردهدلب رب هدناع رګ لحاس هلیصف كفاق (عاهلف رایدلیااوزنا و افتخا هدنآ نوجما كماقشیا مالکر
 ۱ هتم ر هدنزو ر ہم ( دل 3 ماعطلا ةوهش ل یا هق موبلا هيف لاش رد هنسانعم قلوا زا اهتشا هماعط هلنیتصف |

 هدننز و بحااص زد رقم ةماق روتند هرا هودندیک ندر بوتوطیرفو ین ب راشابلوق یلع هرلء ودنال وا بهاذ یغوط |

 یرد ال یا همتی نالف ج رخ لاق ردهنسان تك و هرز وا هج وكمال ینکیدنکه دنقهدننز و لمف( همقتلال

 رد هنسانعم aw ةعاطیا ماق لها وه لاق ردهنسان همیرینامرف و تعاط هدننز ولاح((هاقلا) هجتوت نا | ۱

 سوق فاقلا لصف ریس
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 سا کرد ءهدرطمو یدلاق اف تونل وا بلق هفلا نوجخبد) وا ح وتفم یلبقام و عقا و هدف رط قرهلوا هل رم واو

 ۱ نالوادلح و لک اشم هتسزدنک هبلع ءان ردلکد ج قلوا ترابع ندقرح یکبا قروه وا نون اههدحا یسهدام

 | ها نکردا ادا هببس هن دادتما هل وا و هدنفرجت م همدل ندنغیدل وا ندهبهفش هدا ارز یدنل وا لادا هک"

 | رایدد ید نابف و ناوفو ناف هدنسهش و ردبسانمو عالم هوا و ندنفیدلوا رهاظیتلاح دادتما هصشو رب یرغوط |
 ءایسا ردیظع هدام رب هده و بتکی س هدام غ وبشا هکر د ربقح جرم * ردراذاش هربخا دعرص یکیا نکل ۱

 رد هدننز و موق هکیم هک هوف هکردوب ی دن زا نوت ما ىنا جش ام وقود فاو هدنشش هتش |

 وا و ویدلاق وف هلغغل وا فذحیکتلع فرح نوجبدلوا یخ بویلوا توص تدش هد ودنکءاه نال وا هدنرخآ

 کا یکی راهلک احرواصع هدنروص و یدلکمزالقْ وا ب بلق هفلا هتبلا هلغغ واكب رع نوک دل وا بارعا فرح

 فرح برعم مما هلکنا باما یفذح كفلا نوجما نينكاس عاقجا سپ رول وا یطنقم قلوا قان ولا

 هج" نالوا دلج فرح لمح هتاکرح لاقثتسا ربغ نمو بول وا یوفش یکی دنک هیلع ءان رولاق هرزوا دحاو

 یکه اوفا هلاه رد هوف یدرفم كماغا هتبقلا یف نکل رایدد ماغا هدنعجب راضعب ارظن هنظفل رایدد مغ هللادبا
 خدام اوت ید تبایسول# كفلومو × ردردا هکر دشلکنابغ و ناو ها

 یتعجا رم هلکلیا لیصفتو قیقحت یضر حس هدناب و و ردهلک نیع ییاعا ارب ز ردینہم هنن راتعا ثالث لاوحا

 هلص رشک نا هکر د هص وقح *هدام یصوصخ یربعص “هلص كنس هلک هاف هددعر هروسو ردنعضت

 یزغا قرلوا نوزوا یراشید كوا لوق ىلع قلوا كوبب یزغا كمدآرب هلنیتصق ( ءوملا) رظنیلف ردشمتا
 نانسالا جرخنا وا ملا ةعس یهو هوف ه لاق ردهنسانعم قلوا راقیچ هرشط ندقاد ود هلغل وا نا وابا

 ءاھوف ەدشۇؤم روند هب یشک نالوا هرز وا یک فف فص و هدنزو رجا (هوفالا) اهل وط عم نیتفشلا نم

 یاهوفلا) رد عاش ر ندنسهلسف دزا هوفاو ءاهوف یهو هوفا وهف عبارلا بابلانماهوف لجرلا هوف لاق زود

 | قالطا هم رب لوشو ملا ةعساو یا ءاهوف رب لاق رونید هب ویق لوب یرخاو ردش و كهوفا هدنز و ء اا

 | هنسهراب قارزم ناوباب یزغاو هلوا ولنادیم یراقل هراو نوزوا یراجوا كترکن الوا هدنزرط شید هکرونلوا
 | قلف شيكك ى نب نغآ كمدآرب هدننزو لیعفت 64 وفتلا) ةعساو یا ءاهوف ةنعطو ءاهوفةلاحم لا رول وا فصو
 اذا اهوف هوش هاف لاقت رددتسانعم كه وس زوس هدننزو زوف (ءوفلا) ءوفا هلعج یا هما ده وف لاق ردهنسانعمآ
 كمرک هن نغا كناکمرب و قطف اذا ةملکب هّوفت لاق رد هنسانعم كلغ وس زوس دوب هدننز و لعفت (ه وغلا قطن
 (هیفلا )و هدننزو مظعم (ه هّوفلا) هتهوف ىف لخداذا ناکلا هّوفت لاق یبک كمريک هننغا كنهرد الثم رد هنسانعم

 | هصن لک الا دیدش و لوک | زت قم وط لوق ىلع رونید همدآ ماکنم و ج ةزادرپ هقطان رولیب زوسهدننزو سیک |

 | هبط شم وا بیطم كم هلغلناق ءاوفا یت 1یرک ذ هوفم و لک الا دبدش مهنوا قیطنم یا هيف و هّوفم لجر لاق روند
1 

 | قیطنم لاق اذک و بیطم یا هّوفم بارش لاش هنمو رول وا فص و ه هنس بیطم اقلطم هلا هقالع وب هلکع د

 | نکیا ترشلا لبلق د وخان لک الا لبلق ترش دکر (مافتسالا )لو (هافتم الال بپ ط خیلب یا .قشقلتمو نم

 لاق ردهنسانعم كلا نیکسنت یتغازسوص هلکمحما تبرش دوخاب وص لوف لع قلوا هرزوا تژنکهر

 | كنءهزمه (هاوفالا ول تریشلاب هشطع نکسوا ةآفدعب هب سش وا دلک | "دنا اذا اها ساو ههافتسا لحرلا اس

 | بیط و هنسانعم لئاو روند هر هنسن یمهلوقم نوک و لفلف یرلقدناق نوجا تذل هماعط ردیعج ی آءوف هلیصف

 | لا رارد زارفا بیط هدیسراف ردنرابع ندرلهنسن كجهدنا شوخ نس هحنار هلغمتاق هہیط هکرونید هنسیقتنق |

 هناولا یا روا اوفا هدب و ءاج لاق رونلوا قالطا هرلهف وکشنوک ان نکرد نیاز وندا و تنطلا هاوفا هدنع |

 | هفانصا یا لغبلا هاوفا نم لالا باصادق لاش رونل وا قالطا هانصا مون تره اس هب ورضو

 | دنا وارکذ هاوفا ور ولکه وا یعمسا مچ و هدننز و قوس هادا كناف رد »وف یدرفم كننفلءاوفاو هعاونا و

 | کهتترونل وا قالطا هنلئا وا كنهنسنرپ هلتبسانمو ردکع د رلزغآ هکر دیمچچ كنظفل ءوف نالوا هنسانعم خآ هرز وا |

 | رلبرعو هرخاوا یا هلجرا نما وج رخو هلا وا یا دلبلا ءاوفاین | ولخد لاق هنمو رونل واقالطا هنرخا وا لخرا

 ۱ تیلاح ردکعد هفت "ضفال زرد هوف "ضفال هدنماقم امد هسلپ وس رعش هتسجرب رب دوخاب مالک ش هم

 [ سرم ا نوسلپ وسرازوس تسرد هملب و اماد نوسلوآ زاد هنخر یراشید ییمب هلبس هفالع تبلحم و

 ey ههج ول یا هیفل طقس لاه و ههجول یا هیفل تام برعلا لوقتو رداعد هن رع لوط

 ۳ | هيلا تدجوول لاقو رولوا تیاکو تب وزج هقالع سپ یدشود بونابق هرزوا یزوب ینعی هرزوا یرعآ

 (شرک اف



 هیچ ۷۵۱ =

 هقفو لجرلاهقف لاق ردهنسانعم قلوا ملام هتعی رش لع ینعی قلوا هیقف هلنیتصف (هقفلا)و هدننز و همارک
 لاقال و كال دهشا ال كتهاقف فيك دهاشلل لاو اهیقف ناك اذا عبارلاو سامنا بابلا نم اهقفو ةهاقف

 | ردرافص و ندراروک ذم باب هدنزو سدن ( هقفلا) و هدننزوربما (هبقفلا) یرشخع زا رک د ایف لا وا ءربغ یف

 | لوش هیقفو هدننزو ضئارف رواک هنافو ءاهتف عجب ردههش و ههیق یراث زوم هدننزو هال رول ءاهقف چ
 ۱ دیتف لف لا هلوا قذاح هدکلیا ریتینالوا كنسوکب ویل وا هبکه لا نالوا هبک هکرونل وا قالطا هروغو و هرغیآ

 ۱ لاق ردهنسانعم قلک | یدو هدننزو لعفت ( هعفلا و لطاتاوذو عبضلا تواذب قذاح ییعب بارضلاب بط یا

 :(ماققالال و هدننز و لیعفت ( هیقفتلال ر ولکه د هنسانعم كلا هقف لیصحت هقفت هکر د ح راش + همه اذا یعالک هقفت
 هدننز و هلعافم (تهفافلا) هلع اذا ههتفاو *یثلا ده لاقت داس ےلعت كمترک و ا هل رک دیلرو وی

 | هبلغف لعلایف هثحاب یا هقفف ههقاف لاقب رد هنسانعم قعشیراب هدناب شنادو لع هللا هسکرپ ردلمعتسم هد هبلافم

 | ردنا دارا راهریظن ید یدنک وشراق هن رل هتفک كن هحان هکر دن واخ لوش هلیسهین لعاف مسا (نهتفتسلا) هيف

 اهب واج تاک اذا ةهقفتسم ةأرما لاق یدنل وا قالطا یشان ندنداربا باوج هاکلیا مهف یتمالک ك ن هروب نم هلوا
 | وبشاوردقلطم نوسل وا هسرول وا هن رهردشغ شاب دارم هنسانعمرم روند هشع هللا هروسکم فاک (ةهک افلا)

 | ردد ود رمو لطابلوق كران داچا رخایناّم ر و بنع وامرخ لالدتسالاب هلیسهم رک تی نامر و لڪ و ةهک افاهف |
 كخراش» هلک را یهو هک افلا اولک | لاقت مدلیا ناب اطوسبم هدعاتک مان باعلا لعملا عماللا نب قع وو |

 pA DS هلا هیفنح هدناب و و ردهکاوف یعج هروک هناي
 .اناک | لوقت روئلوا قالطا هاولح و ردیعسا لجررب و ةبحم یادهک اف ةل لاق رونل وا قالطا هنجاغا امرخ ۱

 ةهك اف عئاب یا یناهک افوه لاقب رونید هنسیناص شع شاي هلتبسن یاب 6 "یناهک افلا ) ءاولح یا ةھک اق
 (هکانلا)ل روند همدآ نالوا ردا لکا ههک اف اماد هدنزولچ (هکشلا) ردینادا بسن ریغت نون و فلا هدارو |

 هکف لاق ردهنسانعم كمر ونک ههک اف همدآرب هدننزو لیعفت (هیکفَلا) روند هنبحاص ههک اف هدنزو بحاص

 اذا مالکلا مع بابحالا هکف لا ردهنسانعم كوس رلزوس هدنآ شوخو فیطل و ةهک افلا مهاتا اذا موقلا

 یک ح ازم روند همالک هدنآ شوخو ه هفیطل هدننزو همام (ذهاکفلال و هدننزو هنیفس (فهیکفلا اهب مهفرطا

 مدار هدننزو همارک (فهاکشا)لو هلنیتصف (هکشل) ةحالم و احا نم یا ةهاکف و ةهیکف لا ىم كلذ ناك املوقت ۱

 اهکف ناك اذا عبا رلا بابلا نم ةهاکف و اهکف لج رلاهکف لا ردهنسانعم قل وا یوک هفیطا و شوشب و عبطشوخ |

 | هدنزو فتک ( هکفلا) تحت اذا هلم هکف لاش ردهتنانعم قغ بطن و دنس نوک شوک كن دا ۲
 قلخ هلا هفیطل و حازم د واب ر وند همدآ شوشب ونادنخ و عبط هداشک و شنمشوخ هدنز و بحاص (هافلالو |

 ثدح وا لوڪ سفنلا بیط یا هکاف و هکف لج ر لاق روند همدآ یوک هفرط و كم ندا كان هدنخ اعاد ق

 هکفوهلاقش رونلوا قالطا هصق نالوا رونلافصبونلق وذ هلتبیغ و لصف یسان امناد هکفو ييکصضیف دص

 زا

| 

 هدننز وهلعافم (ةهک افلا و اوحزامیا اوهک افت لاقت رد هنسانعم كعد | هفیطل و حا نم هدننز و لعافت ( هک افتلا) |

 لاق ردهنسانعم ه وا هدننز و کوا (ةهوکفال 2 هحزاماذا ههک اف لاقب ردهنسانعم كلا حا نمو غال همدآرب |
 ه هقان نال وا ویق یکدروغوب یدوس هدننز و هنسحم (ةهکغم ا )و هدننزو نسح (هکفلا) ةب وتاب یا ةه وکفاب یا |

 نوتاخ یکیا هدننزو هنیهج (تهیکف)و هدننز و هبحاص ( ههک فال نا ةرثاخ یا ةهکشو هکفم ةقان لاقب روند |
 | ( ةه وغلا )و هل رسک ناف (هیفلا ) و هلیعص كناف (ءوفلا )و هدننز و لاح (یافلا )ردن دمارکب اعضا( ههیکف و ا )ر ددا |
 یرلمجج رار د ناهد هدیسراف روند هزغآ هکردربارب یمهلجب هدننزو مد (مفلا)لو ردصخا هک هموعضم یا
 یدرفم ندنظفل و هدام ره وح نعل یدحا و كنظفل ماغا وبشا و هدنرانز و ماکاو لاوحا رولک مافا و روک ها وفا ۱

 هلغلاق وف بونل وا فذح جد ندنوب یکیغنیدنل وا فذح ءاه ندنظفل هنس هدننز و زوف ید هوف یلصااریز ردقو |



 جک ءافلا لصف حس

i 
۱ 
 | یسشخحمز کرد ر ةحعا فرعبال ناوا قیرطوا ةعزانمیف ريح اذا هعو لجرلا هع لاقب ردترابع ندقلوا |
 | ناباس و ارج هلنیتصف دعو ردص وص هئرنصب ه۴ و ماع هنربصب و رسصب ىع نکل ردسک ی ع هچرک هع هکیدید

 | بابلا نماهع ضرالا ت هع لاق رولوا لکشم قلو رانکو تمس ندنا هکر د هنسانعم قلوا زستمالع و زسهناشن |
 ۱ (هما) ه۶ع نعم لحرا هماعت لاق زد هنسانعم هعو هع هدننز و لعافت (هماعتلا) ا مالعاال تراص اذا عبا را ۱

 ۱ | یعج كيماع و رو یمج روند همدآ نال وا ددم ورڪ هدننز و تحاص e فتک |

 | هیل وا تمالع و هناش قج هلوب تم و لو دن آ هکر وند هض را لوش هدننزوءارج (ماهملا) هدنزو مکر رولک هع
 ۵ بت كرافلاو یددشت 2 زعم و نص ردع (یهیملا) و (یهملا) اب مالعا ال یا ءاهع ضرا لا

 ۱  لیعفت (میمتا) تبهذ نارد م یا یهیملا و یهملا هلا تبهذ لا هنمو رونلوا قالطا هکلددبان و دوان
 (ةهاعلا]) ةبلج ریغد هل یا هلظف تهع لوقت ردهنسانعم كما ظ هجول رک ندهدرب سد همدآر هدننزو

 كعثرا تفآ ههنسنرب هدننزو دوعق (ءووعلا) ةف الایا ةهاعلا هتاصا لاقت ردهنتسانعم تفآ هدننزو هلاح
 (ةهوبعلاژ ردغ وصم ندعبا ربات هدحایصم ةهاعلا هناصا.اذا اهووع هبعع لالا هام لاق ردهنسانعم |

 هلن ز و لعف (هوعتلا) و هدننز و هماقا (قهامالا) ةهامتاذیا هه ویعم ضرا لاق روند مر شماغوا هتقآ |
 ۱ ممیشام تب تباصااذااوه وعو موقلا اعا لا ردهنسانعم قماغ وا تفآ ا دوخاب هنسساوم كندار |

 | سبتح هدر رب و اوسع اذا اوه ّوع لاق ردهنسانعم قع وق هدرا هح ؟ یو هب وعت و ةهاعلا مهعر رزوا

 ردهنسانعمقمغاح ود هوعهوع یتسایوص کوو ناکەم ستحا اذا نالە لاق ردهنسانعمقلاق بول وا

 هنسانعم حایص روند هفمرغاج و هغمرقیح هدننزو هنا (ةاعلا) هوعهوع هلو هامد اذا شا هّوع لاق

 | ندنوص قجهغاچنوجنا قهردروطیهود ندیک هل سمک كرلاهول ربع ( هیع هیع) e ا 51
 و کلا ءابحا لیلعلا ی هع لح رلاه روند همدا ايا و راکم هل د داند كناه و یف كبع ( هعلا) ردهاکح | ۱

 ۱ یهودندیکهدننز و هلزاز (ةهعهعلا إل رده اکحندنوص قجه راد ر وط هلا را زآ یه ود ندیکه دنن ز ودف دف ( هع دع)

 ۱ ہیک ءافلا لصف سس سبتح هع هع هلوش اه رج زاذا لبالاب هعهع لاق ردهنسانعم كعد هع هع نوڪ ا قمردروط ۱

 | هدنعنص و لع رک ردهنسانعم قلوا رهامو قذاح هدنزو هیها رک 2, هارفلار) و هدننزو ههارک ( هار 2 )

 | سماینا بابلانم ةيهارفو ةهارفهرف لاق نوسل وا ناویح راس هدکلنکشا و هدکع رو رکو نوسل وا ناسنا

 ۱ همدا قذاحوزوا هدننز وبحاص (ءرافلا ردهنسانعم قدح قلزوا ردعساهدنزز و هم و (فه ورفلا) قذح ادا | ۱

 اب كحراش + هدنزو هر هس رواک هه رفو هدننز و ه ا رولک هه رف و هدننزو عکر رواکهرف ا

 | هروع یکن یو ةه ىا ةهرافةب راح لاشرونل وا قالطاه رق لز وك ( ةهرافلا ر ا بابارز ردد رداوو | ۱

aروند هن روع ند !ماعط لکا هلتدش ویدل وا ب تلاغهدعب تولوا فص و لصالاق هکر دج راش +٭ هدسانعم  | 

 | ردهتسأنع«قل وارروغ وط لودررو نیکان وا ويح هل رسک كنه زمش ۰ ۱ رفا لکا ةدب دشیا ههر راق ارا

 | ردەنسانعم كمن داراکتمدخو لوقهربج وٽ سج اقا هدتمدح وه ر “لا چ دت تب اک اذا اهفانلا ته رفالاه ۱

 | 4 هقان نالوارروغوطلودءرافهدننز و هنسحم ( ةهر لا وهدنز و نن( رفملا)اهراقامالغذخا ادانالفهرفا لا | ۱

 | قمروغ وط لود نیکشا دان جدو هدننز و لیعفت (ه4ب رفتلا ه هرفلا عج : تناک اذا هه رفم و ه رقم ةقان لاق روند |

 | رد هنسانعم قل وا روطو ندطاش و لو رس طا رفآ هلزرتصف (هرفلا)) تهرفا ی۶ ةفانلا ا رف لاش ا

 | كمردشت تویلسد رات :1 هراف و داوجكاب ی وص ۰ ارفتسالا) رطب ورا ادا عبارلا بابلان م اه رف لح رلاهرف لاق

 | ےساقلاوبا هلرعط یاب منت تو هارو یرسک كاف (هرفناژ اهمرکت یمن یا سارا الا ه رفتسد وه لاق رد هنس اذعم

 ۱ هّرف وردیمطات كن همبطاش 2 هم وطنم هدنءا رف هکر د ی هطاشلا دجان فلخن هرفن ساق لوا و ان رد اغلا

 | (ما) ردیدآ هیصق رب هدنشلابا ناتسیس هدنن ز و هبا (ههارف) روند یکی کراتو ددج اا ا

 | ةعس یا هطف هرهظف لا ردهنسانعم قلوا ولنادیمو شیکک یسهقرا كمدآ هلیصف تا درهم یاط و كناف

 | كلی بیک آ یک یکرک هلتنطفو نهد ەن رب هل رسک كناف (هقفلا ر اےھطف هرهظ و لحرلا هطف لاتنو

  نالوا فراعتم لا هو 2 هکیدلوا بلاغ م هدنعلرشو ند ۴ نوجا قدایسو فرش و دعد ردهنتسانعم

 | هللا یفنحهدابو وودلخ ادثیدح و ریتفت عورفو لوھ اة را 000د راش * ردقح هل وا تاعا

 | هاوفو ور همدم نرم هروک هنناب رثا ناو ردیعفاش فاوم و ردرا و فالتخا هدن راند سما

 | (ةهاقفلا) همه اذا عیار را باسبلانم اهقف *یشلا هقف لا رد هنسانعم مف قام هج زکلاب هقف و ردصصخ



e ۷۳۵ Be ۰ 

 3 یراکدید طجخ لوفیلع روند هحاغاول وا ك هل رسک كنیع (ةهاضعلا ) یبصلا لا اهع زانت اه سفن و تنسا

 روند هننالوا نوزواو ولوا راند وخاب یکی اغا نالیفم و جباغا هشيم رونیدهجاغا ولنکیت اقلطمد وخاب هنجاغا

 هکر ,دربهح جرم ۷ هر صف لداضص و یک تل رولکتا وضع و هل رسک راذیع ر واکن وضع ور واکه اضع 39

 ۱ تاوضع ردواو یرخآ ضعبلادنع و یدنل وا فذح ءاه یکی غیدلوا ههفش لبصا كنهفُش ردههضع ىلصا تا

  iهدنز و باع (هضعلا ردنوګارج هاف وذ اش رفع نالوا ءام )ا وذ یک نون یمالس عجج و ردم |

 نوضع یعج ردە رلانعم نوسفا و ره و ناتمو تبذک هضعو ردهنسانعم ههاضع هدننز و هبنع تیسا) را |

 یاتک (یهاضعلاو هدننز و ینع(( ی هضعلا) و هدنن ز و رع (یوضعلا) ردروک ذم هدننابلتعم هک رولک ۱

 هضام و ةهضام هفا و "یهاضعو 4 "یهضع و "ی وضع ریعب لا رون دهه وداکر ا نایلتوا رصنانل وا رک دهدننز و

 (تهضعلاژ و هدننز وهنفس((ةمضعلا ژل وهدننز و هحرف(ةهضعلا)ردینبمهروک ذمفالتخا ران ذو ةهاضعل |یع رب یا

 (ءاضعالا# دهاضعلا ۳ نک یا ههضعم و دمصع و دهصضع ضررا لاق رون دهر ق وچ یسههاضع هدننز و هرس |

 تهضعءالاق رد هنسانعمقل وا قوج یسههاضعلرب هل رسک كنم دی  eیسودكمدآرب وههضعت راصاذاص |

 نالف هضعالاَه ردهنسانعم كلیااّرفا و كفا وءهاضعلا ےھلب :اتلک ا اذا موقلا هضعا لاق ردهنسانعم قلت وا ههاضع |

  ۱و هدننز و هیات (نمضعلا) و هلصف و یوکس لداض و یصف كع (ضملا) ناتملا و كفالاب ءاحادا

 تذک ا ذا ثلاثلا بابلانم ههضع و ةع و اهصع لح را هصع لاقت رد هن سانعم كلئوس نالی رک نا

 رجش هود و 2 اذا نالف هضع لاش ردهنسانعم كليا قلبم وق و رح*اذا لجرلا هضع لاقت رد هنسانعم كلثارص*و

 ات الف هضع لاق ردهنسانعم كلیا ناتمم مدار و هاضعلا لکا اذاربعیلا هصضع لاق ردهنسانعم قمالت وا ههاضع ق

 هلنیتعف (هضعلا) اهعطق اذا هاضعلا هضع لاق ردهنسانعم كمك ءاضع رصشو نكي ملام هيف لاقو هتم اذ
 یکش اذا عبارلا بابلانم اضع ريعبلا هضع لاق ردهنسانعم قمل وا اند رد ندقمالتوا ههاضع یم هود ق

 هیضعتلا ر ناتملا و كالا ءاح ادا اهضع لجرلا هضع لاق ردهنسانعم كلنا ادم اتفاو كفا و اهاعر وا هک ق (|

  | ۱(ةهضاعل اإ و (بضاعلا# اهعطف ادا ءاضعلا هضع لاق ا یک لب رش یدو هدننز و لیعفت :

 | لتقف نوا 2۱ دهضام و هضاعةيح لاق رول وا فص و هن الی لاف ندا لاله هدنآ یغیدقوص هل رسک كراداض 0

 | وفعلا# ر حاس یا هضاع وه لاق روند ه : وداح هضاع و اهتعاسنم  (oبودا عمج ساب هدنز و دوعف لاف

(a. هافعلا 9 | وعبط ادا لإ تابلا ع نه اه وفع هفع لاق ردهنسانعم قعوط بو البق یر ره ندنت 

 لحرلا هلع لاق رد هنسانعم قماغوا دتم له هلنیتص# ( هلعلا) روند هب هست ولتماص و یرا هدنن ز و هطب رلع

  ۱عادص هر کصن دکد ک نیک هکر د هنسانعم انعم قل وا روص#: هلبح ر روو ةم اللاق عقواذا عبارلا تابلاخ نم اهلع

 ردطاغ یر وه 9 یلدا هداروب راجل ا یداق عفو ادا براتشلا هلع لاق ردن رابع یر ا

  ۱ ۲نالْو هلع لاق ردهنسانعم كجا | قلزان بول وا كهم 4 هنسلر و ءاح ادا لح.رلا لذ لاق رد هنسانعم قمتجاوا

 | یشانندارطضا و عزف و فوخ و شهدوربغاذا لجرلا هلع لاق رد هنسانعم قلواربصمو شوهدمو كما اذا

  ۱ 1كلک هطاشن و شانج هلقوشقرهلواولناب واتآو افن تبخاذا نالف هلع لاشه ردن رابع ندعالوا د ص رسو هاد ره

 همدا فصخم هل راتفص هلع نانل وا رکذ هدننز و ناش (ناهلعلا مال طش اذا سرفلا هلع ردهنسانعم

  ۱هدننزو یراکس رواکی هالع و هدننز و لاحر رواکه الغ یعج هدنز و یرکس روند یهلع هدنن وم روند هاو
 هلاع اما لاق روند هنر وع نالوا یعیط تفح هدننژ و تحاص (هلاعلا) روند هنشوق هود تارا ناهلعو ۱

 9 ظ بول وا فص وهر ENE هدهداموب روند هنْس وه ود یشیدورول وا ندنلسفصاخ فص وسا ىا

 ثراخا انب هللادبع كيلموا لات (ناهلعلا ر رد ید قل وا دارم د روم ندەماغنو قل وا لاد ه هعل ایم

 یک قوم ییسعاب هود دنعلا ارا لزب یکیا هکروند كيان هرز هدنزو ءارچ ) اهلعلا ندا كنسرف

 هلنیتحص# (دملا) ردیعا سرفرب و هناهدرزآیتدهرز کا رارک.ندنتلا هرز 5 رکصندکدکید هدن زرط همایق بورق

 قل وا دون و ددزنم هدیهارک و نابغط و لالص هلناصف (ناهملاا و هلع زا (ةه ومه ار و(ءوملا) و

 اددرم ناک اذا عبارلاو ثلاثلا بابلانم اناهعو ةهوعو اهوعو اهع هعو لجرلا هع لاق ردهنسانعم ق

 قلوا تک ناریح هدنص وصخ تالسم و قلرط یکچهدبآ كولس دوخاب هدهلداح و هعزانم و لالصل اف

 هدنام ورف وزحاع بویلوا ردتقم هتح و لبلد نابینا هنسا وعد ودام كمال تح ولبلد لوقىلع ردهنسانعم ||



۷۸ 

 لآ وک اک | یدلیا تءارق هدننز و لب راضعب دمو هکر دنا ت راش دنسهلک هطنال وا ها وا تام مر وس هط

 ۱ هدنز ام دهل یراترضح مالسلا هيلع ماعرخف ردشغل وا بلق هاه هزم ردرمضاح ما ندنظفل طو هکر دیسهلک

 | یسهلک هطدوخای ردشفل واما هدناب یرلل وا هرزوا نانیمطا بوصاب ندرب یتیرلقایا یکیا هلغلوا مت اق هرز وا قایارب |

 < هطاهطلا ) هنل وا تعجا رم هلغل وا یس هدندع هوج و كن سسفم هدنل وا یسهروس هط ردکعد لج راب هد هشبح تغل |

 اهتا وصا یا لیلا هطاهط انتشهد لوقت روند هندایرفو وغو تاوصا و هنسیتلروک ك راتآ هلص كنال وا یاط

 هنلقع كمدار هلبع كرانيع (هاتعلا) و (هتعلا) و هلبنوکس كنان و یصف كنیع € هتعلا )و -هچآ نيعلا لصف قوس
 د وقفم و ووعش و لقم لوف لف رونل وارببعت قمانوب هدیکرت رولوا نکن رپ كب ین | هکر هسانعم كل ناصقن ۱

 یاهوتعموهف اهاتع واهتع و اهتع لوهحا لع لج را هتع لا رد هنسانعم قلوا شوهدمو هم دوخاب قلوا لئاز و

 هيلع صرح و 4 علوا اذا اعلاف هتعلاق اید قلاوا نازکشوف كم هدلرنمصت عو شهدوا دف وا هلفع صفن

 ها ذابعل وا اذا نالف ف هتع لاق رد هنسانعمقل وا تالاهتم هفلق هد ر زآ ین آ هلکلعا هب اکح و لقن هسکر ه ینمالک كمدآر و

 (دسعلا) روند توترف هدیسراف رونل وا ریبعت شما و هکروند همدآ شک هتع هنلفع (هوتعلا) همالک ةاک او

 ءاهتع یعج روند همدآنالوا لغوتم هکللا هدرزآ هلا هاکحو لقن هسکره اعاد ینرازوس كمدآرب هدننزو رپما

 تاب هدحابصم نکن یک ناال ردموتسم هدننا ونع ةا لعاق ےسا مد ره یو داو رو ہدننزو ءارمارولک

 ردعتآ ندرو نه یانعم هدننزو هباصم (تهاتعلا 7 رول وا یبم کا یس ەن دنع هلغل وا موس ص د ندعبار |

 رد هنسانعم هرنتو فظنت و لفاغتو لهاح اذا هنع هتعت د لاقت ردهنسانعم لفاغتو لهاح هدنن ز و لعفت (هتشا»

 لاق ردهنسانغم كلنا تن وع رو قجو نا اذا لج را هتعت لاق دفا دم تن ولدو فطظت ادا هنع هتعت لاف إ

 غلاب یا نالف تت لاق رد هنسانعم كلا هغلابمو EE هدنص وصخ لک مو سابلو نع رت اذا هيف تع

 هتعم لجر لاق روند همدآ لفاع نالوا لدتعم یراوطاو قالخا هدنزو مظعم ( هتعلا) لكأملاو سدللا 1

 من لجز لاش رول وا "دض هلکعد ه ونګ نالوا ناشبرپو هدر وش یعاضواو قالخاو قلدنا لدتعم لقاع یا

 ردہبقل لص اش ماندن وس ن هه لیععما قحا وا هدننز و هب ها رک (دیهاتعلاو | ) قلما ترطضم نون یا |

 "لاد رهظعت هرکه کیدلاق رد هتسانعم بحاص با هدارو هکر د د ح راش + ردلکد یسهنک یک یمش و كن رهوج

 E سانلا لالض هیهاتعو ردشغا رابتعا یرهاظ یره وج نکل دنا در ف وخ هغ وا
 هاش ردهانعم و ځد دهاتع هکدتن ردّواح هدهلبعص كع ردهنسانعم قجاو ردکعد یهارکو "لاض ك

 | دفن ( هتنعلا) ردنداعسا هبهاتعو هنسانعم قچو لالض رد راردصم لصالا ىف رانو هکر د حراش × هدو

 هتنع لجر لاق روند همدا نالوا ردنا مادقاو هغلابم كب هدصوصخر هدننزو یذفنق ("یهتنعلا) و هدننزو

 ۱ ردهنسانعم قمرآ ندن رب یرب هاکمرکدزوک هب هنس کیا هدنز و لیعف : ( هتل ا دج مالا ق یا یمتنعو

 | لهاح اذا هنع دعت لاق ردهنسانعم لهاح هدننز و لیعفت (هحصلا امهنیب یت رفق امهناعا اذا اه عت امهنیب هع لاق

 زد "یذفنف ( یهصعلا) یوتلا اذا سالا رعت لاق رد هنسانعم ققلزرابح بونلقشالوط صوصخ ر و

 | (دیاهصعلا» رده رانعمتمظع ورک و قجو لهح هدنزو هب ذفنق (نیههما) روند همدآ رکتمو نيد و

 | رک اذک و قجو لهج یا ةيناهص و ةيهصع هب لاق رد هنسانعم هیههع رد راج هلفیفح و هدننزو هیناذغق

 هلاوح راسو 4 هود یوخد و قلخعوس یا هدیع هب لا روند هغلیوخد هدننز و ردیح (هدیعلا) 2 ږہظ

 (دیهدنعلا ز و (ةهدیعلاژ روند همدآ زس ةثقاب یمادنا قرەلوا سفنلا زی نعو قلا "یسیا هه

 لا وی ناتو ه هود یوخد جدو هلرصف ثسع (هادیعلا ]ا روند هغلب وخ دب هدرلن و هلق كرالادو لرانسع

 كنیع (مزعلا) یدنل وارک دید هدن ابنونو و ردنیهارع یعج رددآتابنرب هدننزو روبنز (نوهرعلا روند

 ۱ | ریکتتلا یدل و هل رصف كفلا و یرمسکكنع «یهزعلال وهدننز و فتک (هزعلالو هلن وكس كەم یازویرسک
 ۱ وه ز علا وهلا هددشمیاب (یهزعلا )و هلا "دمو یرنمکكنیع یه (قاهزعلاژ و هلون

 ۱ | ار نیما وه E "یناذفنق 6 یناهزعلا)وهدنزوموآدنف (توهنعلالوهدننز و وأدنق
 اردا تاشن ندفلوا جانم دی و عبط كشخو غامدی هکرونید هصحنابل وا قوشتم ندنالاح یسهلوقم ناوسن

 ۱ ها نع یعج روند همدآ نالوا م هنمدم و ناراب دوخای روند 4 : هسک 4 امورف و ےئل لوق یلع

  هدننزو العس (فاه زعلال ردیعج كنس هلک هع زا گلاب رانود هل رسک كنیع رولک نوهنعو هلنرسک كيع رواک

  ارمیهو ةاهرع اما لاق هل واهدنساوه قلزابقشع زونهنکل بولوا شل ینشاب هچرکهکر وند هر وعلوش

A aT(تنسا )  



ef ۷۳۷ زی 

 تهوشلاف رول وا دض هلغلوا هسانعقلوا هصبق نوب و تلاط ادا د
 لاش رونید هصش ې اص ادا و رکو رون د ه یثک هرهچ دب ردفص و هدننزو رجا (هوشالا) ترصق اذا هنفع
 ههح و ج یا هللا هه وش لاق رد هنسانعم قات ولزو نیکرچ هدننز و لیعفت (ه وُشنلا) لاتح یا هوا لجر

 | هتروع هرهجدب هدننز و ءارج (ءاهوشلا) نبعب ییبصتال یا "یلع هّوشتال لووت ردهنسانعم كمروکد زوک و

 رده رامتعاندر کلوطرولوا "دض هلکع د هل وتاخ ربل د واز زو لزوکو ةسباع هجولا ةصف یاءاهوشَأ مما لاش ر روند

 ۱ | هلآ ولکلتسوا ولعر کو هم و وشم یا ءاهوش یه لاش روند هنروعرنخا د رس روعا و ةلبجم یا ءاهوش ارا لا

 ۱ | هننال وا كچ وکی زغاو ردندهدیج فاص وا و و روند هنال وا شیکک كيیراکیلدین ورب و یرادروآ لوق یلعروند
 روت دهمدآ ما دنا د وقامت نوچ اف لکن مو مستمر )را ی

 ترد رص و بول ردهباشهدنز و هاح ( هاشلا) وهدننز و بحاص ( هاشلا ) لکشلا ج یاه وشملج رلاق

 | رددرفم روند هلویق هدننزو هاج ( اشلا رز ہددح یا رصبلا هاشو رصبلا هاش لجر لاق روند دمدآ رظن

  هتروعو ردلماش 4 یشحوراج و هشوق هود ومرفص وه هآو هی وتو قلق لعرو والا نم ورک

 | كن هزم ر ولکه واشا و هل رسک رانیش ر ولکه ا وشو هایش ویدبا هاش یلصا رد هل همش هکر ولکء اش یعج رونل وا قالطا

 یهو [ وههاشیصاكنو هکر دح راش» هدنن ز وديس ر واکه يش وهدن رانز و بنع ر ولکه بش ویوش و هلیحف

 ا رونل وا ظفلت هلا ات : هدکدتا زواج یهرمشعو ردق هءرمشع روند هایش ثالث الثم هدنن ر وص ددع رد ههب وش یرفغصم

 (فهاشلا) ددوام ندنسانعمقنع رصق روند ةرثکءاش هذه هدقدل وا رثک نوبف و
 و وان وق هدنز و هفاسم

  نالوا نویق 6 یهاشلا)لو( یواشل ا)اهت بثکو اءاشتاذ یا ةهاشم ضرا لا رون دەر قوچ ینو بق لوق ىلع روند
 راج دوخاب وهآ دوخاب نوبق هدننزو لعفت (هّوشنلا) هاش بحاص یا "یهاشو "یواش لجرلاق روند همدآ

 | لاقت رد هنسانعم كلا تفايق لیدبت نوڪ ا كماغلیب و اهداطصا اذا ةاش هوش زا لا ردهنسانعم كلیا دیص شحو |

 نام E ردندما رک ةباص (هاشوا رز ردهنسانعم دعب قلقار 1 هلیص كنيش (تهوشلا) 6 ادا هل وشت | ۱

 كنايو یصق كنيش (هیشل ) ردندحم نیهاشوا ردینبم 4ب هيچ و تیلګ یسعونع ردّراح یقرصو عنم ردندهالا ءابل وا | ۱ :

 هکروند همدآ ر ظفدب هدننزو روبص (یویشلا ل هناماذا اهبش ههیشپ ههاش لاق رد هنسانعم كمروکد زوک هل وکس | ۱

 نامه هدکد روکیصقت هلوقمو هکر د جم * نوع یا سالا هيشسا نم هوبش وه لاق ردا تباصا هسايا رظ هب

 | ا ضار ااش (ناهبصا) چک داصلا لصف = رەد ات والت ینسهروسنیتذوعم لب افخا و ش راه زوب

 | رددنسانعم كلا لیلذتهدنز و لیعفت (هیتصتلا) وهلو کس كنات ویصق كداص ( هتصلا) یدنل وا رکد دا

 ت كناه و هل 3 كناه و ی ف ءاداص (هص) هد اذا ی ههنص و ثلاثلا بابلانم اهتص ههنص لات

 | ماکت لاق رد هنسانعم لوا شوجو صوص هللا رازآ و رح ز همدآ ندیا ماکت ی عل رد رجز لک کت و

 توص مهمات ردصم لصالاف 2 هص یک همکرد د جرم + تکا یا ماکت رجز ةلک یه و هص تلقف نالف | ۱

 قینا قیقح هدناب لاعفا ءامسا یضر مش رد هلب رابتعا یتیلصا ردصم یریکتت ردشل وا رضا لعف مسا هدعب بول وا

 مهتکسا یا مهبدصص لاق ردهنسانعم قمردصوص بود هص هص یمکتم هدننز و هلزاز (ةهصهصلا) ردشلنا |

 كم ه زکب هنس رب هل د دشت كناھو ی ےف ءاداض (فضلا]) و أا داضلا لصف جی دص هص م ها لاتف | ۱

 درص (هلطلا]) چک ءاطلا لصف = ہهاهاض یف غل ههباش و هک اش ادا لو الا بابلانم اهض ههض لاق د

 لامهدننزو هفض (ةهلطلا )باح لا نم "ق رام وه و هلط ءاعسا یفام لاقت روند هنسهراب دولب هتفو ریحان هدننزوا

 بوکج بعت و میر رای د راید اباد هلیصف كناط (هلطلا]) هنم هی یا لالا نم ةهلط تيقن لاق روند هنسهبق |

 بود ین اسد ˆ تدو بهذ اذا لوالا بالا نم اهلط دالبلا یف لجرا هلط لاقت ردهنسانعم كلا تحاتسو |

 سلطا یا هلطا دا ولاقت 7 شلاق یبهیش توا رادقمر هدنن ز و سلطا (هلطالا)ل | ۱

 سفت ردکعد درج ندناب هکهللا سلطا فلؤم نکل بودا ریسفت هلینا ونع الكا نم" یش هبف قب اذا حراش

 هلطا لاق ردیفدامو هدننز و 8 هل رسک كنەزم (هالطالا) ردشملا ضیرعت ود ردهلطاب "هلاحا هلکلیا |

 ع اب وطت ررهطآ ںی لّوطم یا همطم یش لاش روند ه هنسف شلدازوا هدنزو مظعم (همطلا) علطا یا |

 مدت اب و روشد هنآنوفلوط ول وات یلکل هتسوا و چک هدننزو هاجهج (هاطهطلا) رول وا هنسانعم
 , كناهو كناطو ردهنسانعم لجراب هدهشبح تغل لوق ىلع ردکعد لوا نیعطم هکهنسانعم "شما ردا |

 | هلکن وب فل وم + ردءاه یرب و ءاط یرب هکر ول وا فرح یکیا نداجه فورح هروک هندا تأرف هلعابشا نیردعق |

 سگ داصلا لصف حس

 یک زر اداضل | لصف قم
 دیگ ءاطلا لصف ب



n #- > 
 |كنيش (ةدشلا) ردناحم ر نان وا ریبعت همص رام هکر دیعما مامن دوخایردیعما مامنرجشدوخای رجشرب هلنوتعض ( هبشلا )ا
 | ردهنسانعم قلق شوهدم و هخدشاذا ثلاثلا بابلا نماهدش هسأرهدش لاق رد هنسانعم قمراب هلبن رکشالاد ون ىت |

 یانالف هدش لاق رد هنسانعم قلق لوغشم و شهد اذا لوهجلا ىلع لج را هدش لا و هشهدا اذا ان الف هدش لاق

 و نارو شوه دم یمدآ رب هلبرسک ك نەز (م ادش الا ربح اذا لج رلا هدش لاق رد هنسانعم غلق رحم یون

 هداشم قوه لاش رد هنسانعم هلغشم هکر دیعج كن ههدشم هل حف كعم (هداشلا اب هشهدا یاههدشا لاق رد هنسانعم

 لاعفنا (مادشنالا) رد هن رلانعم لغش و تشهد ردعما هلیصف و هلت وکس تالاد و یصف كنيش (هدشلا) لغاشمیا
 هنسانعم تربح ردعا هدننزو باغ (هادشلا)ریع اذا لجرلا هدشنا لاق ردهنسانعم قلواریصم هدننزو

 عنا رلا بابلا نم اه رشلج را رش لاق» رد هنسانعم قمل وا صیرح نوکش ود كب ه هنسنرب مدآرب هلنیتصف (ءرشلا)
 روند همدآ بلاغ یصرح ه هنسفر هدننزو نارکس ( ناهرشلا )و هدننز و فتك( هرشلا إل هصرح بلغ اذا
 | كناه و یرسک كن هزم هدل وا ( اها رشا ايها ) صرحا بلاغلا یا ناسهیشو ماعطلا ىلع هرش وه لاق

 | قلوا یانو ردهنسانعم لز ل یذلا "یلزالا ردندانسح ءاع* رد هاو هک هلیصف كنو كنور هدنان و هلن و کیا

 | كنەزم زار دایها هرز وایرلعز دوهب رابحا بودا طلغ سان نکل ردلکد یر ذعضومكنا باتک و هجر که

 اردنا قل لوغشم یمدآرب هاش وکیم كناف و ىح كنيش ( هفشلا  هلیطاقسا كننهزمه رارد ایهارشو ارقا

 نک هاب ینانلو هدنناب كنال وا هنع لوئسم هلکلا مار هدلاوس و هلغش اذا ثلاثلا بابلانم اهفش ههفش لاق
 هن ونش یا ىلام نوهفشب لابعلا داک لاق هنعو هدنعام دفنا قح ةلئملا ف هيلع 2 اذا ههفش لاه ااا

 مت لالقتسا ح راشنکل رول وا یتبم هفالتخا انعم یکیاو هلقفل وا ےسر هلبا د درت فرح هد را همد ا

 یرلندا لکا كماعط و هتفش برض اذا ههفش لاق ردهنسانعم قمر وا هنغادود كمدار( هفشو) ردشعا عمر

 دهان و کیتا كمدآر و هولکآ زکذ لوهحا ىلع ماعطلا هفش لا ردهنسانعم قلوا قوجا

 نک كسان هکر دةسك لوش (ةوفشملا ) هوبلاط ژک اذا لاملا تک لقب و میلا ژنک اذآ دز هفش لاش |

 ۱ لاق هل وا قوچ ندنا لوانتهدنآ هکر ونلوا قالطا همافطلوشو هلوا شمالاق یکلمام هلغل وا قوج یلاوئسو رج |

 ۱ كنيش «هغشلا) ةليلق یا ةهوفشم انلاوما لاق روند ه هتسن نالوا لیلقو یدالا هیلع ترک اذا هوفشم ۳

 e هدنس همن د ردماللا "یاه کودایونق سا روند هنغاد ود كناسنا هلق كناف و یرسک و

 2, زبرعو اا او د رندا ر لعم نسلک هفشو و نامت زولکت اوفش و هیربمکكنيش روننذ 3۹
 ۱ ۳ دهد ر كج هد رذلاوئسلا لیلق تلذکر دکع د رد هسکمربم و "مه هدلاوئس یی ب فوم * رربد ةفْشلا فيفخ

 لیج رکذ یا ةنسح ةفش اف هل لاق راردنا لامعتسا هدنعقوم لیجب رکد هکرولوا هاکو رول وا "دض هلغلوا

 و ةفشتذ هنه تععمام لوقت رونلواقالطا هب هلک (هفشلا تف ) مه ژان یا كيلع سانلاةفش نسحاام لاقیوا
 | بس رییغتو و فعلا مظعلا یا "یهاغش لجر لاق روند همدآ یلقادود كوي هدننزو "یا غ ( ۍهافشلا)ا

 | یدا یا ههفاش لاق ردهنسانعم لیا هغاد ود قادود هلن اهسکرب هدننز و هلعافم (دهفاشلا) زدند

 | بحاص (هفاشلا اتداذا الا دلبلا هفاش لاف ردلمعتسم هنسانعم قعشفایك هنسنرپ و هملکت ینعب هتفشنم هتفش
 | ندنرفرح مع و ءفو ءاب هکر دب فرح مش (فیهفشلا فورطا ) ناشطع یا هفاش وه لاق روند هزسوص هد زا
 | یرلقاد ود هدننزو ۳60 رسد ی فاطل یربسفت هلیس هلک مب كلم » رد هفش یراجج رخ هکردنرابع

 | هدننز و لیعفت هلفاق ( هنغشنلا ) هاتفش ےن مضتنال یا شا لجر لاش روند دمدآ نالوا قربآ ب ويعش واق هنرن دا

 (ةهك الا ردطلغ نم ا نرخ رب ی رد هنسانعم قلاب هغم را ريق ینیروقامرخ

 | اهاکش و ةهک اشم ههک اش لاق رد هن انعم كم هزکب هکر در افدا رمو هدننز و هابش ( هاکشلا لو هدننز و ههباشم

 |اھکاشت لاق ردهنسانعم پوک یا NEE هدننزو هاشت (هکاشتلا) هبراقو هلک اشو ههباش اذا

 ۱ | ذفق (منشا) لکشا ادا مالا هکشا | لا ردهنسانعم قلوا لکشم هنس رب هلیصف كنهزمه ( اکشالا) اهباغناذا

 قلوادو نکر چزو هل وکسال زاوا و یصق كرانيش (فهوشل الو (ءوشلا ردیدآ هر هد رق ناهفصا هدننزو

 ۱ ات الف هاش لا ردهنسانعم ققفروق ب ودلکلبیمدآرب و اذا هوش و اهوش هوشی ههج و هاش لاق رد هنسانعم

 | االف هاش لا ردهنسانعم كلا دسح و نیعلاب هباصا اذا االف هاش لا ردهنسانعم كمروکد زوک و هعزفا اذا

 اس یا اذک ىلا خفن تهاش لاش ردهنسانعم قلق وززاو شهاوخ كب لکوک ینهنسنرب و هدسج اذا

 | نوب و عادا عیازا بالن اهوش ههج وو لج را هوش لاقب رد هسنعم قلوا هرهچن مر هلی (هوشلا)

 (نوزوا )



 هبایواو ردیعج كن واو عج کرد حراش » ضسبلا تاینسلایف اوعقو لاقب هلبا هددشم یاب رواکتاینس یعجج م
 یه ضببلا تاینسلاو رونل وا قالطا هراهنس قاروقو قلم ك رولک تاهبنس عج كنس اه ردشفل وا بلق |

 هدننزو هلعافم ( ةهناسلا ) یدیشلوا قلتیف دیدش هنس جاقر یک ف سوب طق ةندلا لها ىلع نددتشا تاونس
 ههناس لاق یکی ت وط هل رازاب قالب یراکتهدخ ردهنسانعم كلا هلماعم هلبا قالی هدننزو لاتق ( هانسلا لو

 هویم هنسر یمسق جاغاو ردینبم هنلوق یواو یصکیا ةاناسم هاناس لاق اذکو ةنسلاب هلمام اذا اهانس و ةهناسم
 هدننز و ءارج (ماهنسلا) ةنس نود ةنس تلج اذا ةلضلا تهناس لاق ردهنسانعم قلوا نمرو هتسر بورو |
 بوئلفوک هنسن راس و كما هدننز و لعفت (هنستلا )ل روند هنجاغا امرخ نالوا زټوط هنسرب بوت وط هویم هنسر |
 هلغل وا هنسانعم قللتت بوک لی ندنرزوا كنهنسنرب لصا رول وا ندقمروط قوچ ی ژکا هکر د هنسانعم كف ك ق

 ه هنسن شمک رال ندنرزوا هدننزو فتک « هنسلا ل جرکت اذا هریغو ربنا هنست لاق ردمزلتسم یرکت وریغت

 شه كچ بونلف وکه لیس هیذب لعاف مسا (هنسل) نونسلا هيلع تتا یا هنس ماعط لاق رونل وا ریبعت شالی هکر وند |

 هلنیت رسک (ءاسنهس)ل و هلي كناه و یرسک كنيس (هاسنهس) جرکتم یا هنسنم یخ لاق روند هب هنسف |
 رخآ یا هاسنهس و هاسنهس اذه لعفا لوقت ردهنس انعم هرکصلا هل مسکو هلیعص كنهربخا یاه ید هدنسیکیا و |

 مچ دعما نیشلا لصف چ ردهرقرب هدنسهیحان مخا هدرصم ضرا هلیعخ كنيس ( یاهوس )یش لک

 رولک هابشا یراعجب ردهنسانعم ریظن و لثم هدننزوریما ( هیبشلاو هلنیتصف (هبشلا) و هللرسکك نیش «هبشلا آل ق
 (مابشالا)و هدننز و هلعافم (فهباشل)لثم یا هبیش و هبش و هبشهلام لاق هرز وا سابقریغ یکن ساحر ولکه اشمو |
 یدل وا زجاع و فیعض نالف راب عو هلام اذا ههبشا و ههباش لا ردهنسانعم كمهزکب هب هنسنرب هلل رسک كن همه |
 هدننزو لاعتفا ( هابنشالا و هدنز و لعافت ( هاشنلا#ژ هنسانعم فعض و زحم رار د هما نالف هبشا هدر كحهبد ۱

 با یتحب رخالا اهتم لک ەبشا یا اهبتشاو اهباشت لا ردهنسانعم كمشبهزکب هدهج رد قلوا سبتلم هنر یر
 هکر دلهعتسم دنسانعم كالا طیلخ و سیبلت و هلثم اذا هب و هبا ههبش لا رد هنسانعم كمت زب هدننز و لیعفت (هیبشت )| ِ

 ةمظعم (تهبشلا)و هدننزو هفلتح ( ةهبتشملا) هيلع سبل اذا مالا هيلع هبش لاق ردترابع ندکلیا رفلیب ۱

 یتعب ةلكشم یا ةهبشمو ةهبتشم روما لاق روند هراهنسن نالوا لکشم هلفلوا سبتلم هنر یر هدننزو|آ
 لثمو ساستلا یا ةهبش هيف لما لاق ردهنسانعم ساشلا هدننزو هفرخ ( ةهبشلا ) اضعب اهضعب ةسبتلم
 مکما نآرقلا ین هنمو ردیلباقم مکح هدننزو فلات ( هیاشتلا ) لث یا هل ةهبش هب لاقب رد هنسانعم دننامو ]|
 یاب ٌهصالخ هدر اصب و دشا ناب ییەمکحم او ییدمکح روس هدنسهدام مکح فلوم × هاشنلا و 0 ِ

 :دوخاب هلیتییح ظفلاب دل وا هلوا لکشم یربسفت هلیس یهباشم هریغ هکردیآرف مالکو هک لوش هاشتم هکر دو |
 كلوب و ردنرابع ندمالکو هلک نایلوا عمو "یبنم یدوصتم یرهاظ هاشم ءاهقفلا دنعو رول وا هلی انعم | :

۱ ۳ 
۱ 
 | یر و رد هاشم افلطم یر و ردیکح اقلطم یر ردفنص چ وا هلتیسڏ هنر یرب هیآرق تابآ هردو یتقیقح ق

 ییعلا دهحنم یر و ظفالا ههج نم یرب ردهرزوا برض ج وا جد هباشنم و ردهباشنم هج ونهو مک هجو اا ِ

 ندنتهج یتباضای ردعجار ههدرفم ظافلا یرب ردعو یکیا نالوآ ظفلا ةهج نمو ردییعلاو ظفلا ةهجنم یر و

 یر ردعو ج وا جدو ردعجار هبکر مالک "هلج یر و یکن یع ودب ندنتهج ظفللایف تکراشمای یکی مە با | ۱

 | وک ناف یمایلا ین اوطسقت الا متفخ ناو یلاعت هلوق وحن وډ صلا و ملا یلاعتهلوق وح ردیشان ندمالکر اصتخا
 هلند “یش هلثم سیل ا ریزه “یش هلثک سیل یلاعت هلوقک ردیشان ندمالک طیسب یرب وک هاسنلا نم مکل باطاام
 هللعح ملو باتکلا هدبع ىلع لزناو یلاعت هلوقکر دیشان ندمالک ق وسو مظن یرب و رول وا رهظا هععاس دار |
 ارز ردتابق زور فاص واو هیهلافاص وا هباشنمنال وا عملا ةهج نمو ردهدنرب دقتاهق باتکلا ارب ز کاعفاح وع 1

 ردندنتهج تیک لوا رد هنوک شب هباشتمینعلا و ظفللا ةهج نم و زل وار ذآ روص هد هیناسنا سوفن هم وق رم تافص |
۱3 ۱ 

 نامز ثلاث کل باطام | وسکن اف یلاعتهلوق وګ یکب دن و بوجو رد هلمتهج تینکی نا یکصوصخ و م وع
 طرشنالوا ط ورشم هن داسفو تعص كل عف رب سماخ یک ل وزن بیس ول وزن ناکم عبار ېک وسنم و هان رد هلبتهج ۱ 1
 هرقاب یراص هلک ك رانیشو هلتاکرح ( ناهبشلا )ل و ( هبشل ا)یهتنا یک یط ورش كحاکن و زامن ردهلمتهج |[
 ردناب رب هیبش هه رت هدننز و باه( هابشلا )لر ولکهابشا یعج رد راکدت | ریپعت چر ه دیکر تکه نسانعم رفص ا ساحر وند ۱

 تارشح رول وایراهنادهدنزرط ج ادهش و یکعب فیطل وی نمرق رددآ تاب ولنکی رب هلن (ناهبشل لو (هبشلا)
 ردلیدعب هدنص وصخ ضبقو هدکلیا حارخا بویلهراب یراشاط ندهناثمو هلاعس و ردد نک یار و ۱
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f ۷۳۵ Fe- 

 یدنل وا رکذ هلا د درت هد هدام لوا هکدتن ردلمعتسم هنسانعم تلاهج كمالیبو ور إف هنم کا اذا بارعشلا هفس

 یلقعتهافس دوخاب رول وا شما تهافس هرز وا هنسن یشان ندنلاهج هک اب وکر ونل هلص هلا لع قحا هدانعمو و | `

 عبا را بابلانم ةهافس و اهفس هفس و انیلع هفسلاس رولوا شعا البئسا و توکر هلتلاهح هرز وا هنسنل وا هلسیس |

 أ ةف فرسا ادااهفم بارشلا همس لا زدل منسم هنسانعم كمحا حراخ ندرا رو یورشم و لهجاذا سمامنا و

 عیار بابلام اهفس تهفسو تهفس لوقت رد هنسانعم كلتا لافتشا هبهنسن ر دوخاب قفل لوغشم هلا هنسفرب و 1

 | (فاتلا) هتیسناذا یبصن تهفس لوت رد هنسانعم ق وا یس هصح یکم دار و ونآقخف وا تلغش یا ثلاثلا و

 ] زفمبس ردفص و هدننز و ریما ( هیفسلا) لهجاذا دز هفاستلاش ردهنسانعم لهج كمال دو هدننزو لعافت

 رد ههفسیین ومهب رك كنيس رولکءافس ور ولکءاهفس یعجرونل وا |قالطا هنادان و لهاج ور وند همدآ لقعلا فیفخ و
 | كشوکش مال وا مچ هج وبا هیفس و هل ممک نیس ر ولکه اف وهدننز و مکر ر واکه مس ور واکه افسو تاهیفس یعجج
 | ىا مامزلا ةهيفس ةقان لا و برطضم یا هیفس مامزلاق و فی هلهل یا هیفس بوث لا رول وا فص وهز
 [] هلعج اذا االف هفس لاقت ردهنسانعم كمد ردهیفس دوخاب قلق هیفس یمدآرب هدننز و لیعفت ( هیفسنلا هت رطضم
 | هفست لاقت رد هنسانعمقل ایلام بونادلا هلا هعدخ و هلیح یمدآر هدننزولعفت (هفستلا )ل هفسلا ىلا هبسن وا اهیفس
 اماما اذا نوصغلا مرا تهفست لا ردلمعتسم هنسانعم كك | یی الاد كجاغا لی و هنع هعدخاذا هلامنع ان الف
 | بارش و + اهفاسم دج مل هیفس + لئم ا هنمو هماشاذا ههفاس لاش ردهنسانعم كعثک وس هدننز و هلعافم (ةهفاسلا)
 | ةعاسدعپ ةعاس هنم برمشف هدعاقاذا ندلا هفاسلاق ردلمتسم هنسانعم كمحما ندنآ مدبمد ب و وق هنای ین وک

 ]] هدلوب لصتم هلبا دیدش ریس راوطو هبف فرا اذا برشلا هفاس لاق رد هننسانغم كلغا زواج یدح هدب رشو
 | وكس كنافو یصق كنيس( ةفسلا)ديدش ربسب هتمزالاذا قي رطلا ةقانلا تهفاس لاق ردلمعتسم هنسانعم كمك
 ] ىدآرإو ةهفاسملاف هبلغاذا لّوالا بابلا نماهفس هبحاص هفس لاقت ردهنسانعم قمل وا بلاق هدنناب ههفاسم همدآرب

 ۱ ۱ قوچ هدننزو هلحرم ( ةهفسلا إل اهیفس هلعج اذا عبارلا بابلانم اهفس ههفس لاقت رد هنسانعم قلق هیفس

 [] مرکم ( هفسلا رز ءالا ترش ةژاک یلعثعب یا ةهفسم ماعط لاق روند هماعط نالوا یدّوم هکمجما وص

 : | قروب اعلسق هدنکع رکس هدنز و دوعق (هویسا) ءولع یا هفسدا و لا روند ههرد نالوا ولم هلاوص هدنزو

 ۱ | فرعیال ارج یرچاذا تلاتلا بابلارم اه وم“ سرفلا هج“ لاق رد هنسانعم اك وشق کلیه هز ودر بویلج
 | لج راهم” لاقت ردندن و هعم هدزمنال ارهاظرونل واریبعت وا دیس کر د هنسانعم قمل واریت و شوهدم و ءابعالا

 ۱ مکررولکه مس یعج روند هناوبح نالوا زلک روتف و بعت الصا ندکمت رکس هدننزو بحاص (هماسلارل شهداذا

 1 هدنعامشكشنکو ردند رصانعهکر ون د هاوه هل مصق كفلا و یصف كنهددشم مم و یمص كني لس (یهملا) رژ هدنز و

  غ ورد وبذکو رونل وا ریبعت یک روا ناطیش کهن مانعمناطیشل ا طاح ر وند ه هنسفنانل والي كلب اكل اهداوه

 ڵا رامراتراەود ییعبهج و کیف تق رفناذا یهعسا هلا تبهذ لاق هنمو روند ه هنس لطاب و هد وهب و رد هنسانعم

 ۱ | هلیس هی رغصم (یهیعآ ) روند هنا وه دوب هلیس هيف رغصم ( اهیعسلا) یدتکدفرطرب یرب ره بولوا
 ۹ بسر روند هلطاب و هدوهب و بذک هدرانون هلفیفح و دد شت كلذك (ءاهبعلا إل و هلیفیفخ و ددشن كيو

 ۱ هدنک اپ هفارطا هلغل وا هلاص رول وا عج ندنظفل هماس هم“ و روند ه هنسز لطاب و بذک ی دوب ات اس

 | هک ارت رول وا تن 3 ندنغاریپ a مو زا ب ت زرا تلاد راو د نالوا

 ردهنسانعم قلق بیدمو هلاص یهود هدننزو لیعفت (هیعسلا ) رول وا هدنلکش هلبط و رندر دام هدنناسل

 : ! لجر لاقب روند ه هسک همس شل وا لئاز یرومشو لقعهدننزو مظعم ( دعا اهلمها اذا لبالا همس لاقت

 ارت یعچج راربد لاس هدیسراف هکهنسانعم ماع روند هلی هلیصف كلونو كنيس (هنسلا) هبهاذ یا لقعلا همم
  هکردّیاه لوقر ردراو لوقیکیا هدنو هکر دا اشنا هلناصف رولکت اونسو تاهنس وردلاسرک ذم عجهکر واک

 | هدناب لتعم فلوم هکهتن ردیعج كن وا وتاونسو كنلماه تاهنس ردهونسیصا هکرد وا ویر و رد ههنس یبصا

 | قلعتماک |هدنریسفت فهک روسو رونلعج هلبا لقاع عجب ظفلا ناصقنا اربج لقاعریغ هلوتموب و ردشلبا ےسر ید
 ۱ | هدسرف هباد ردلامتسا بلاغ هدنآیعیرونل واقالطا هغلتیق و هغلقاروق هنس و × هنل وا تعجارم هلغل وا سیفن مالک
 | رک ذقوچ یبهنس نالوا تدج و طق بارعا رولکت اونس و نیس یعچب هدکنوب یکینیدل وا بلاغ هد هود لام و

 | قالار .قاروقو بدج یا هنس ف اوعقو لاق ردشملوا بلاغ لامعتسا هل راغ ادع 2 راتهدنرادنع هکلببود |

 وول نوین مت وبدب رغصم كنهنس هدننزوریب ز (هنسلا) بد شا یا مقار نا رونلوا
 ل

 )ی



 یوم
 f ۷۳۳ زی

 EE اسلا )وکم یا ةيهايسو ماوس ودب لا ر لاح روند ه هسکرپ کتم هدننزو هیهارکةیهابسلا )و 1

 ردقج هلوا یراکدیدتابسكنابطا تلعوب ةتكسلا یا هایسلا هباصلاق رول وا ضراغ هناسنا هکروند هنتلع هتکس | ۱
 | هلو هل و ۷ كان ق كنس (هتسلا چاران قرف نا هتکتس هلا تانسا هد هببط تک ۶ ۱

 ردهینس یرغصم یدا هتس یلصا كنظفل تسا هکر د د حراش + رواک هاتسا یعج روند دا ةنسانس كفا

 را دو اکت بول و ۱ رلي وا نامز مدقزا ین عل ههج و ىلع یا رهدلاتسا ىلع تالجناکترعلا ل وقت وآ

 هما هنا ساجا نعدیانک اهتسانااب مهلوق و ردکع د هل وا وریذدندنس هت وا نعي ندنس هسک !كنامز هکر د هبانک ندمدق

 ۳ وند وريف نالفورد راذقاو بس ادا هکرد هنانک ندنکد لیا فرصت ندنر دی ردب ییسانا كمدآرب یه

 كتسا عمتسا كالام هدر كج« د ردق و رواب و نوع نوجا كنس و رارب دضرالا تساپ هکر هدرب كاج هب دمدلک

 | رب ددیلکلا.تسا هم تبقا هدر كج هد مدا غوا هب هچیرک من رل وخ اعطق ندنالف و یک, یب کرت رهظ كلام رارد

 هلبفیفخت كناهو یمضو یصق كنيس ( هسلاالرارید مولا ات قیضا متنا بودا هانک ندنزجم كتعاجرب و
 هرو هنا تحابصم روند هن رد دهلح لوق ىلع روند نورس هدیسراف کد ام زج روند هنف كناسنا |

 بر ااا و رنو و رارد تس بودا فذح ییاه اضعب و یدنلوا فذح ءات یدنا هتس هن یلصا كن

 كناسنا هلنرتعف (هتسلا) رونل وا ظفلت هلا ءاه هدنلاح فق وو هلا هيد وف ءاتهدنلاح لص و هدندنع رلضءب و رارول وا | ۱

 كنس هک هتسا | روند همدا آ لوى هدننزو ناف (یهاتس و زورو (هتسالا روند هنکیک یدعتم |

 هدننزو فتک (هتسلا) رونل وا قالطا هب یطولو هدننزو ناق رواکن اهت سو هدننزو بتکر ولکه تس یعچجا
 (هتسلار تسالابلاطیا مهتسوتسو یهاتسو هتسا لج ر لاق روش دهب یط ول هدران نو هدننزو خرز (مهتسلا)و | ۰

 هعبادا ثلاثلا بابلا ع ههتس لاق رد هنسانعم ټک رو هند را كمدآرب هان رک کاتر صف كديس |
 لا كسان ام ادهدننز و "ی ردبح ( "یهتیسلا) هتسا برضاذا ههتس لاقت رد هتسانعم قمر وا هن دعقم كمدآر و هفلخ نم | |

 باح” (هافدلا) و هلنیتصف ( هفسلا ادا موقلا رخآ یشع ناک اذایهتیسوه لاق روند هندآ نالوا شکم
 ندقل وا هری ندک | ردا و لقع هکر دیضیقن لوق ىلع قمل وا فیفخ لا ردا و لقع هدن ز وه اص»(ةهافسلا) و هدننز وا
 ردصمرلن و و لها وا هضیقن وا را ةفخ یا ةهافس وهافس و هفس هبف لاق ردهنسانعمیتادان و لهجدوخاب ردن رابع |

 هارو هسفن هفسلاش و هیفس وهف عبا را بابا نم ةهافس و اهافس واهفس لج را هفس لاقت هنسانعم قمل وا هیفس رارولوا | ۱

 هتهافس یالف نالفیعب هکلها وا هفسلا یلاهبسن وا هفسلایلع هلجاذا سماملنا و لوالا وعبارلا بابلانم ىنعي ةثلثم 8

 هلغل وا یدعتمروب نم لاثم ار زردشم لا هحاسم فل قم هدارو هکر د ح راش + یدلیا تبسن هتهافسدوخاب یدتا غوا |

 ندعبار باب هدنرادنع دربم و بلعت وردعجار هرخ صحت راریمط ولوعفم هنر و هسفن ارز زل وادرا و ندسماخ باب |
 الثمریعض یک هنطب ملا و هشیع رظب و هنآر نیغ وه مما دش رهک ی رللوق أر و هسفن هفس ك راب رع و ردم زال ندسماخ و یدعتم
 یرادعبام هسیایدنلق تفصهد ز بونل وا لپ وحش لعف هک اتقو یدیا د زما دش رودیز سفن تهفس یلصا ردهجارهدیز |

 رادشل وا هدنمکح هسفن هفسندنباب لیعفت هدنروص و ارب زن وچغیدل وا عقاو هن رزوا ككرنا لعف یدل وا بوصتم

 لعف هکاتقو هکیدید ءار فو ردزیاح یمدقت روك ذم بوصنم هدندنع رانو و ردسهذمیناسک و نو رصب و وا

 | هیلیا تلالد هنفیدل وا هدنا تهافس هک ات یدل وا یراح هذسا رحم سسفم یدعبام هدقدنل وا لی وحت هنبحاص ندسفن |

 ارا یک تونل وال ینا و نکا و لو هرکس زی هاست 8 ۱
 هرزوا روک.ذم هجو و زغ وا عدقت سس ایز ے5 واچ یعذقب كنو ءا ءارفلادنع و اهیبشت هبهرکن یدنل وا در

 كفلۇمەلغلۈا سصخهعبار و لوا بابەدلرالوق هر و هسفن هغس و بول وا هنسانعم قمل و آهیفس نامه ندسماخ ۳"

 دنلاقم هص الخ هدنس هع کفن دند نالا اوال نع بخ نم و۶ كفاشكن کل رد دحناسعقومیاونعتیلت

 هنسفن هکلب زلئا ضا عا نالوا لقاع ند هيم *ا اربا تلم هکر د هنسانعم قافصساو راتعس ارد دعتمی دن هک هفس را

 سب یدل وا یدعتم ی رک كنا هلغل وا نع عتم ناو هدندنع راضعب و ردکع د ردا ضاعا ندا ریقحت و تناها |

 و ور ردمزال هدندنع راضعب و رول واكم دیدلبب ییسفندنعبدل وا فیفخ یلقع یل وق هسفن دو

 هفس وبشا وهدن رب دقت هسفن ف هفس ردب وصنم هرز وا ضفاخ عز ضعبلادنع ورد کا قلواهرکن رد هفرعم اربز ردزیمت |

 |,لامعتسا هدتفخ نال وا هدیناسفا سفت  هلسس لقع ناصَم هدعب روند هکلفیفخ نالوا هدد لصا یم هدام ههافسو]

 تهفسلاق ردلهتسم هنسانعم 28 ا روهظ كياچ ناق ندجیز نالیتر ود قارزم تهافس و هفسو + یهتنا یدنلوا |

 لاقي ردلمعتسم هنسانعم قلاق هم وا بوياق نکل بوجا قوج ی ورشمو "فخو مدلا اهنم عرسا اد اذا ةنعطلا |



f ۳ زوس 
 ۱ یا نا هیفرا لاق ردهنسانعم قلق رهظم هتحار و هافر یعد آرب لب رسک ك نەزم ( هافرالا ) منتم و یا
 | یا لبالا تهفرا لوقت ردانسانعم كمروتک ه وص هدنق و یرلکدلید كن رایدنک یرل هود و ء ءاهف ر مهلعج

 [ هفرا لا ردهنسانعم قلوا رواک ه وص هدنق و یرقدل وا راکشها وخ یرلهشام كمدآ ر وتءاش تم اهتدروا

 ماقا اذا لاملا هفرا لاقي ردهنسانعم كفلک | هدلح بيرق هبوص ىشاومو باودو مبتيشام تهفرا اذا موقلا
 و "لک نهدا اذا لجر لا هفرا لاق ردهنسانعم كع روس نهد هنلاقص و هنحاص نوکره مدآ رب وءالانم اب رق

 | تحارویمنا لک ىلع ماداذا لجراا هف را لاق ردهتسانعم قل وا ردنا ل وانت و لکا هه رشا و همعطا سیفن امت ادو

 | هافر و لاح ماظنیمدآ دو هدننزو لیعفت ( هیفرنلا ) حاتسا اذا نالف هو را لاق رد هنسانعم كليا روضح و

 ۱ | هوص هدنیح یراقدل وا رکشهاوخ یرلهودمدآ رب و مههفرا تعت هللا ههف ر لا رد هنسانعم قلق ال هروضح و

 | سيف هلکمر و لهم هدص وصخرب همدآ رب و اهتهفرا ین £ لبالا تهفر لوقت ېک هافر را ردهنسانعم كمروتک

 ۱ | رکو هلق كنار ( هفرلا اا ی اف تشک ی سفنیا ییع هف ر لوقت ردهنسانعم كط عرفتو

 | تابلا نماهوفر واهف ر لج رلا هف ر لاقى رد هنسانعم قل وا عسا و و لهسو مر یکل ر د كمدآرب هدنز و دوعق (هوف را )و
 | تدرواذا لبالا تهفر لاق رد هنسانعم كلک ه وص هدنف و یراکدلید نوکره راه ود و هشیع نال اذا ثلابلا

 | یدرفمروند هراهود نالوا رولک هب وصهدتف و یریکدتتسیا نوکره هدننزو ما ور € هفا ورلا ) تءاشیم ءا ا

 ۱ حارسا یا اندنع لجرلا هفربسا لا ردهتسانعم قلوا هرز وا روضح و تحار ی دو ( هاف رسالا زا ردههفار

  هلتاصف (ذهف رال رون ده راج اغاامر حمد 0 2 تن (هف را ) هنسانهنت روند هماعممدنز ودرص ( ءف را )

 | بيرق یمهفاسم ( فهفارلا إل جار یا ه هفار وه لاق دمور یا 2 ةهفر ه لاقب رد هنسانعم تج رو تفْأر

 | بیک توب ریسلاةنیل یاهفاور لايلو ةهفار ةليل لاه رول وا فصو هب هک نانروب هج هتسه آ هدرفس یاننا هلغل وا
 | یکنركنهنسن راسو كنهمشب هدننز و هزاز( ةهرهرا) ردب زاحم دانسا هکر دندنلسق یس هم رک چ مسی اذا لیللا و

 | ةرشبلا نول صبصب نسح وهو ةهرهر هترشپ نول ف لاق ردهنسانعم كلعأ ناعل و جوم هلتفاطل و قنور نمح
 ام رک اهعسو اذا هتنام نالف هرهر لا ردهنسانعم كلا عیسوت یعاعط هدام یثان ندمرکو دوج و هوحن و

 | لاقب رد هنسانعم قلوا ضاب یکن م كر ندنکازنو شرورب و ندکل رت یندب كمدآ رب هدنز و لزازت ( ءرهزلا )
 عبا اذا بارلا هرهرت لاق دةس اسابا نامل یب رد بارس هدناباس و ةمحنلا نم "ضیا اذا هع هرهرت

 | ضای وهزان ورت یکن هو زودفدف(هرهرلا ) وهدنن زوروفصع (ءوره زا لومدنزوحارحر ما ره راز هناعل
 | (هرهر)لو هللددشنكناه ویصفكنار (هرالو ضیا معانیاهرهروهورهرو هارهر مجلات رود هندب نالوا
 | كنار( هو رلا )ر عقلا بیرقعساو یاهارهرو (هره ررلو هر تسطلاق ر ون د هن کل نا وباي نایلوا روقچ یید((هارهرو))
 | ءال امار لاق ردهنسانعمقغقلاج بوانب وا هت وای رب هدنزو رب وص هدنازو بارغ ( هاورلا لو هليل وکس لوا وویصق

 كنار( 4 ربا ضرالا هج و ىلع ها رطضایاءالا ها ور بتا ام لاق و ضرالا هج و ىلع برطضا اذا اها ورواه ور

 | لعفت ( هل بهذ و ءاحاذا اهیر ه رب لجرلا هار لاقب ردهنسانعمقلاچ هطل وا هن وایرب هل وکس كناب و ىح
 | عی  هدن زود (هبرلا ) عیرت اذا بارلا هنرت لاق رد هنسانعم قعاردلب هت وا یر بارس هده داب هدننز و

 | هلت وکس كمال و یصف كاز( هلزا ) چ جلا یازلا لصف و« روند هارس نایاردلب هتوا یر هکرد هنسانعم

 | هدنزغآ ویقو هنسح و هرونوهو فیطل هلز ناګ را یف لاق روند هنتوارطو باتو هنقنورو نسح كراك
 | ريع یا هلز ه لا ردهنسانعمریح و رروط بوصب هن رزوا كنآ هسک نکچ وص هکروند هشاط كوب نالوا

 سفنلا یلا لصیام وهو هلز ینذخا وقت روند هب هسات و غو هب یدنقص نال وا ضراع ه هقطان سفن هلنیتصف ( هلزاا)

 وور هدنن رو رواسب هدنن زو هاح (ماز) یدنل وا رکذ هکر دتعل هدنسهلک همد هلنیتصف ( همزلا )مه و" مع نه

 | روند «زسضشفانالوا ءرزواراتف روادآ یوا وا ثلامهنفاطل وثحالم و هرظنمنسح هدننززو لاسلس ( هازهزاا )

 تخم هکر دمیشان ندکلیپ كب هلنیتصف ( هبسلا و یک[ دلمه ا نیسلا لصف عح ةأر مريغ ىف لاتخم یا ها زهز وه لاق

  لئاز یارداو لقعندکل رپ هننزو مس( هبسلا )او( ءوبسلا ) رد هنسانعمقل وا لئاز اردا و لع هلغلوآ

 | دبسم و مرهلا نملقعلا بهاذیا هبسم و هوبسم وهف هبس و لوهجما یلع لجر لا هبس لاق روند ه هج وق توت رف شل وا
 | ندکلریپ ید وب هدننز و نام ( یهابسل ) ناسالا قیلط یا هبسملج رلاش روند همدآ رونه یحاص ناسا ثقالط
 ۱ رد هنسانعم هیهابس و مرهلا نم لقعلا بهاذ یا هاپس میش لانه رود هب هجبوق توعزف لئاز یروهشو لقع

 | هدننزو یناع ( یهابسلا ) و هدننزو فتك( هبسلا  هنسانعم للضم روند همدآ هارک كيهدننزو باس ءابسو |

 ی دلا یارلا لصف ز بمس

 مچ دلم نيسلا صف



e ۷۳۱ زوم 

 ردندب ورمض ویو ردکعد زل وا دعب نم هسزل وا یدمش هدام وب هکرد هلک رت هل رج راه و یصق راد (هدالفهدلا)
 نسیازلیب تهنغ تصرف نرب و لا ءدنق و وب ییعین الادعبن وکیالفناالا الا زهر /نایا»هدالف هد الا *نولوه ۱
 هدهدارو هرز وا یعیدنل وا ناب هدلاثما : بشکه کرد مجرم * رونلوا دارا هدنعف وم نس نم هل وا باب رفظ ه رکصندنون

 هلیصف كلادو رولک هد هنسانعم برض كلذك ردهنسانعم ءاطع ردتفل هل سسک و یضف تالاد ردیس راف ظفل یس هلک

 كمدآ و هدنروص یغیدل وا هنسانعم ءاطع رایدلبا لامعتسا و ذخا برع ر ولکه د هنسانعم رکنم یهنو ف ورعم ما
 یفیدل وا هنسانعم برضو نسزهر و بولو درب نسنمرب و یتسازج یغیدلوا یقه و قیال كن هنسن وب

 كنسهلک الا و ردهن وکو ید ندنسانعمف ورعم او نسم هدا درب نسزلنا برص ینو هعفدو رکا هدنروص
 یهداربز ردي ع یظفل هد هداروب هکردموسم هدنسهب وحن ریاظن و هابشا كنیط ویس هکیدلاق یدا النا یبصا

 رو نم و نطف یا هادو هد وهف ايهد یهد لاق ردلعاف ےسا ندنتسدافهاهد دون رو کا هکی سهلک

 هنایهاد هلتنطف و دسر هدنعاسو دوخاب هدص وصخ و نعي ادا نوکت الف ةعاسلا وا ةدالا هذه ف ابهد نکت نا

 هدننس هلک یهد و رول وا كم د ن نسنه هل وا د ودعم ندناهد ر دق هتمابقو نسنم هلو لاح درب ك كسنا زا تکرح

 هر وکه نعق وم هدعب رد ن ین جیطس ندا ماکت اد | یروب زم لثم و رول وا شل وا یراج فیفخت نال وا یراج هدلاثما |

 هنغیدل وا لرم هنس هل رنم موظنم لاثما یرلکدلیا ناکسا یاب نکیا قل وا بوصنم ّقح كنس هلک یه دو رایدلیا دارا |

 ردلکد ریکت نوت ردفرص نیونت یتیوتت و ردلکد یتیم ردرعمو ردلعاف ےسا یسلک هدهداروب لصااو ردینبم

 ن الا راث بلطتالناىا هدالف هد الا راثلا بلطیف ةصررفلا هنکمادق و هبحاصل ناسنالا لوق نا الثم رخالا هلاثم و |

 ىع كلاد (ذیدهدلا ز و هلدیدشت كواوو ىع كرالاد (ء ودهدلا ) و هلیصكلاد (ه ودهدلا ادا هبلطت الف

 قل زو هدننز و لعفت (ءودتلا روند هغل را وب یغیدلراوب كنکجوب قوب هلیفیفخت و یدیدشت كناب و یرسک كن هیت و ۱
 (هودر) مستت اذا مالا ه"ودن لاق ردهنسانعم قمردلاص اباح یہ رییظع مارب و ریغت اذا "یشلا هّودتلاهس ردهنسانعم |

 هل وکس و یرسک لر لاه (ءادهاد)لردندناوصا قج«غاح ین کش وکم زد شوط هدننق و راب هلیعط و یضق كلاد |

 هتنابكنسب روابهدنن زولیعفت ( هو دتل ال ردن وص قجهشضاج هنناب یسب رواب ی هقان هلن وکس رلاهو ی عصر للاد((هدهد)ل

 ۶ لود هد واه اد هاد لاقفاهامد اذا ةقانلاب ه ود لاقى رد هنسانعم قم غا و د هد هد دوخاپ هاد هادي هقان نوعا كلك

 ردف دارم هدن :راانعم عیج كنس هلک همد نالوا هلم هلنبتصف ( همذلا ) چ[ ةا لاذلا لصق = اهدل ویلا

 ءاکد یا هنهذ ه د نم تبح لوقت رد هنسانعم تنطق د بلقء کد هل د دشت كناه و یصف ثالاد 6 ةذلا ر

 ردهنسانعم ق وط بوشباب هلا شید ییهنسن رب هدننز و هج و (هج را )۰ الا لصف 2م هتنطف دوش فو

 یا هحر ۷ لاق رد هنسانعم قغغرا تولد راس و هن انسان هب تب تبشت ادا ییاثلا بابلانم اهحر ىلا هحر لاق |

 تر اشا اذا مالا هح را لاق ردهنسانعم كليا ربخأت ندنقو تب هو سسک هزه (هاحرالا ) عرعرت |

 قیبقح هدنربسفت یس هم رک ٥ اخاو هج زا|ولاق# كنن واضي رب اد ةا رففالتخا و هنلصف و لصا كنو هکر دجرم

 رون د هروقچ هم والخ نال وا هدرلابق و هدن رات رص غاط و راب ضعب هدننزو هرم (ةهدرلا را هنل وا تعجا رم ايلا

 هکسموت یک هبت درس یلتوشخ هدرو هدننز و رکسرولکه درو هلرسک كنار رولک هادرو زساه رواک هدر یجب
 روند هنایقنالوا هرګاوص وروند ه هناخ نالوا وب ندر هناخ نال وا هدنفارطا و هلنیتصف زوکهدر یو

 لسلسم قلخ بوث یا ةهدر هیلع و ءاح لاق روند هسابل هنهکش اوا قاص مقلاص اج اجور وند هننوصراقو

 قمنا شاط ه هسکرب هلی وکس تلاد و یصق كنار ( هدرلا ال ردیعمالرب نالوایتفدم كنهسک مان مزاح یبا نیرشب و |
 اذا تیبلا هدر لاقب ردهتسانعم قعاب كوب یواو هبهامر اذا ثلاثلا بابلا نم اهدر رج ههدر لاق ردهنسانعم
 ریظعا
 هدر لاق رد هنسانع قل وا لام بونلولوا هلفاص وا یسهلوقم تعاص و مرک اا هسکر و هرک و همظع ۱

 ر لوش هدنن ز و لحن (هدرلا) اه وح و م رکو ةعاصشب موقلاداس اذا نالف |

 هدننزو ههافس ( ةهافرلا زا بلغب ال جوخ نیتم بلص یا هدر لجر لاق هل وا زلوا بولغم هلهج ور هب هسکرپ |

 هرز وا تفاطل وروضحو تلوهسو تعسو شاعم هج و هدننزو هننهلب (ةدنهفرلا إل وهدننز و هیهارک (ةیهاف را و

 هیهافرو ههافرو شيعلا نیلو بصلنا دغر وهو شیعلانم ةمنهفرو ةيهافرو ةهافر فوه لاقت روند هغلوا ۱
 ندننزو ریما ( هیفرلا ) بصخا و نالو دغراذا سمالنا بابلانم ةيهافرو ةهافر هشیع هفر لاقب رول وا ردصم
 هدنن ز و مظعتم( هف لا )و هدن زو نا رکس(ناهفرلا لر وند همد نالوا عسا و و لېس یشاعمهدنن زو بحاص 6 فا لاو

 مف تمو ناهفر لجر لاقب روند همدآ نالوا هرزوا شیابآ و ووضح امناد هلغل وارهظم هتشيعم تعسوو ته

 اطم

 ب عملا لاذلا لصف ]مس

 یک ءا رلا لصف



 ۱111 1 ا نالوا ءدنز دوم د توش آ موسه دن روا نامه نکوداتئارق هبنخ نافع ترنضح
 ۱ هقشب ندنوب ها67 و یدلیا ر وهظ یض رم هلک آ هدنزید بوم قوچ نکل یتیهاواتسکش بوتوط هند و
 | یعوجب رد ورم ځد هدنراناونع اجهج زساه و ههج هلنیتصف هدنو و رولوا كلام هایند بیرقنع هکردهسکرب

 | ج ءاجهج ا هل لاقت لج ر ثالع یتح یلابللا بهذتال 4 ردشللا تراشا هشدحوبشا هلکن وب فل وم ردنوشم ہدلسم ےک

 ون نر هل رسک كناه و یوکس كناب و یصتف كناح (هبخا) مچ ةلمهما ءاللا لصف زوج یک ةل مه ءادا لصف مس
 | لاسموق وق كب هنیتصت ( مبدل لادلا لصف زه ردن دنا وصاكجهر وس راج هل وکسكناهو یصفكناح ( هیح)) چ لا دلا لصف روح

 | هدلاف عقو اذا لجرلا هد لا ردهنسانعم قمارغوا هلاسموق نانلوا رکذ هدننزو لیعفت (هیدتلا) روند هرب

 | روند هربخ قیرط هدننزو درص (هدلا) هدلا مرا اذا لج لا هبد لاقم ردهنسانعم كلتا تم زالم ءربخقیرط و
 ۱ (هبجدنلالروند هنسدتلموک ییوآ هدننز ورز ( هیجدلا ) رده رقرب هدقاع داوس هدننزو هاه* (ههاید)

 كنا رو یصف كلاد «هردلال هیجدلا یف مان اذا لجر لا هحد لاقت ردهنسانعم قمت هدنسیتلم وکی ب وآ هدننز و هبحوت

 مجه اذا ثلاثلا بابلا نم اه رد مهلع هرد لاک ردیتنانام ینوعلایم بوت یزدلنآ هرزوا هدکاو ان وکیم
 هروک هننای كحراش + عفد اذا مهل و مهنع هرد لاق ردهنسانعم قمواص بودا عفد یهتسنرب ندهسکرب و علطو

 لاق رونل وا قالطا ه هين وک تانداح ندا موج و روهظ یتاهک ان (تاهرادلا ]رد هلدبم ندنسهدام ءرد هدامو

 EE هکر وند هناشیذو دیس لوش هدننزوربنم (ءردلا) رهدلا جا وه یا تاهرادلا ماع تلزت

 | ناسللا ىف مدقلا و فيرشلا دیسلاوهو موقلا هردم وه لاق هلوا یماوشدب و مدقم كنموف اناسل و اد هدنرلتلاح
 | عفادل!یاموقلاهردت وذوهلاق رد هنسانعم هعفادم و عفد هلیصف كن ارو یعض كنات (هردتلا) ةموصخنا دنع ۱

 ۱ او يدب نو ,e فیل اذا اذکی لع هد لاقت ردهنسانعم قلوا هدابز هدننز و لیعفت (ه ردشلا) مه

 ب نابات كل هدننزو هلجرفس (تهرهردلا) هلرکت اذا ان الف نالف هر د لاق ردنا غا

 ا یادم دفاد وه لاش یک فداه روند همدآ بیرغ هلب مک ك ناف 6 هفادلا  ةداّقو یا ةهره
 | ندا ماعشتسا نوجع| كفلبب یسهصار كنم نغا هسک نالوا یسهنظم رج هلنوکس كفاکو یصق تلاد ( هکدلا

 | تلاد (هلدلا) هکن اذا ثلاثلا بابلا نم اهکد ههج و ین هکد لاق ردهنسانعم كعد هوه یرغوط هنزوب كمدآ

 هتفش | لکوک ندهضراع یسهلوقم قشعو هصغ و من هدننزو دوعق (مولدلا ال و هلیحف و هلباوکس كمال و یعف
 ۴۳۱ نفاهولد و اهلد نالف هلد لاق رونل واریبعت قمردلآ ی ودنک رد هنسانعم قلوا ناشیر و لئاز لقعو

 | شوهدمو شوهب یدآرب قشع دوخای هصغ و من هدننزو لیعفت ( هیلدنلا) هوحن و رهنم هداوف بهذ اذا بارا

 | مظعم (هلدلا) هلوتف هل و یا هلدتفقشعلا هلد لاق ردع واطم ندلیعفت هدننزو لعفت (هلدنلا ل رد هنسانعم كلتا

 | ه هسک هم" لوق یلع روند همدا شلوا لئازو هتفشآ یلقعو یلکوک ندقشع دوخاب ندهصغ و من هدننزو

 | 4 لعفوا لعفام ظفحم ال نموا هوو قشع نم لقعلا بهاذلا بلقلا یهاسلا یا هّلدم لجر لا روند

 | یا ةهلادو هلاد لجر لاش رونید همدآ زغمکبس هجم" رس هقفوب یلقع هل رسک كرامال < ةهلادلا) و( هلادلا)

 | لوقىلع ردهنسانعم قلوا ناریح هلت ( هلدلا) ردیعباتو ثدح هدننز و ثدح (هلدم ونال سفنلا فیعضلا
 | اقشع نج وا ريح اذا عبارلا بالا نم اهلد لجرلا هلد لاق ردهنتسانعم قلوا نونحمو هتفشآ ندتشعای ندغ

 | بابلانم اهلد هنع هلد لاقت ردهنسانعم قل وا بلقلا غراف ندهنسنرب هلیوکس كمالو ىح كلاد (هلدلا) اغوا
 | قلموق هلنیتعف ( همدلا ]ل ارده یا اهلد همد بهذ لاق رد هنسانعم لطاب و رده و عیاض هژد و الس ادا ثلاثلا

 | صوصخحت هع نایبص همدوهٌّرحدنشا اذا عبارلا بابلا نم اهم د لمرلا همد لاق رد هنسانعم قلوا یسا كب

 لاق ردهنسانعم كلک هنس هج رد قمانیق مدآ ندنندش کلیسا هدننز و باشیشعا (هایمدالا) ردندآ بعلرپ

 | هلزز (ةهدهدلا و هيلع یشغ اذا نالف همومدا لاق رد هنسانعم قلاب و را ةدش نم یلغب داکیا لجرلا همومدا
 | بولقم هاب هبناث ءاسه هکقرهلوا لتعم هکهتن هجرحد اذا رحلالجرا هدهد لاق رد هنسانعم قلراو هدننزو

 | هدهد لاق ردهنسانعم قموف بور وچ یتسرت هن رزوآ كننرب یرب ی هنسنرب ههدهدو رد هنانعمو رولوا
 لزازت (هدهدتلا روند هرهودهج هدای ز ید ددع زو رولوا مسا ههدهد و ضعب ىلع هضعب بلق اذا "یثلا

 و یاه ید هدنو و حرحدتف هجرحد یا هدهدنف و هدهد لاق ود هنسانم قفلاوب هدننز و

 ۱ هداهد یعج روند هب هود هدرخ قلخ هدننزو لاسلس (ءادهدلا ) یدهدتف را یدهد لاش روند

 رونید رج :E ددع رو هد رانو هليس هيل رغصم (ناهد کاو هل كرالاد (ناهدهدلا)

 ( هدالفهد الا (



 ی

 چو ۷۲۵, مس

 | مأشت ندن آ رابرع هکروند هروناح یشحو دوخاب هش وق نالکو شرق یسههج د وخاب یزو همدآندیکه تمر هدننزو

 ءابجیا هبج لجر لا روند همدآ ققروق ردهدننزو نآمر هکر د هنسانعمءابج هدننز و رکس (ةبطا) رار دنا ربطتو |

 لوات هلو رریکیس دنا و لر هنهرکب ندنهدغلْشوخ و توفکب یدنست رخ راب ی وص هدننزو لاعتفا (مابتجالا) ۱

 ییرزو كنهناز و یناز هدننز و لیعفت (هسبصلا) هل رسب لو هرکنا اذا هریغ و ءالا هبجا لاق ردهنسانعم كلا ق

 نالوا سابق هدنو و ردهنسانعم كتا یاوسر توردم قره وا هب هق را هق را کل دوخاب هه ودرب هرکضفدقدله راق

 هنغیدل وا لب اقم هن راز وب دل رلیجاشام دوخاب ودل وج هب ها زا ین اب ارهاظردن وخ ام ند همج ارز ردقا وآ هزوزو

 ا4 وجو نیب فلاخ و راجواریعب ىلع المک و نیینازا هوجو مح نآ وه و هبهلاب ا۵ وهف لاق ردینبم |
 هسأر نیکن اذا هجا لاقسندندتالاح باقعو ادخن کرد هنس اخ كفر وچ سرت فاق شاب قوا و
 دوخاب رول وا نوکنرس ندننلاج هتبلا هک نالوا هدلاح لوا ارز هلوا دوخأم ندنو لّوا یانعم هکر دلقح و

 یدنلوا نا هک هتل هنسانعم هورکع هیاصا رارید اج ههج هکهلوا ذوخأم ند هج نال وا هنسانعم ءورکم تباصا
 مدح مال وا حریم اعزف اه ودشمیا اه ودحم هتأر لوقت روند دمدآ شل واربصم هلف وخ ندهنسفرب (هودحا» 7

 هل هنلعا اذا اہ رج مالا هرج لاق ردهنسانعم كلتا نالعا یشیا رب هدننز و لیعفت (ه رهلا) ودهسانعم هل ۱

 دیهارج و ةبلخا یا ةيهارطا ذهام لاق روند هئداب رفو هماکنهو و ض كسان هدننز و ةيها رک (تیهارطا ا ق

 لیلا ةيهارج و اهماظع یا رومالا ةيهارج دهعت لاق ردنرابع ندنماظع و بطخ كروما و "داوم رومالا

 ازراب ارهاظ یا ةيهارح هبقا لاق رد هن انعم هب الع و رهاظ هیهارح و رونل وا قالطا هن رل هدن رک كنم تآ

 بناح هدننزو هرم (فهرطا) فشکنا اذا مالا هرج لاقت رد هتسانعم يفلت شا هدو لغ (ءفلا» |

 سراف هدننزو بنع ( هرج آل روند هن راق روق امرخ لاتچ نالوا هد هدحا و عق هلتاصف (ذهرط) رد هنسسانعم
 هن رارب دروب و هنس هلګ كن هلق و موق و روند هنابق لوي یجرکد هلق كيج (تهلخا) ردهدلب رب هدنس هکل وا

 تولیکود #لربق نالول هدنکو ا كشابو هیتبحا یا یداولا یهلجیفاول دز لاه روند ناک ر كنءردو رو ٩
 هدنکو ا كشاب هلنیتعف ( هل ا) سرا مدقمنع رعشلا راسحایا ةهلج ه لاق روند هنسلا زاط و قجآ كرب
 تا ادا عبارلا باسبلا نم اهلج لجرا هلج لاق رد هنسانعم قلاق زاط و قجآ یرب تولنکود رالاق نالوا 0 ۱

 هدرخ هلن وکس كمالو یصق كيج (هلجا) یکم ج ردیمّدقم كعلص هلج هکر د حراش ٭ هسأر مدقم نم هرعش |
 هاحن اذا تلاثلا باسبلا نم اهلج ناکلا نع یصحا هلج لاق رد هنسسانعم كلا فرطرب نادنرب یتیراشاط لقچ ق
 فشک ی هنسسنر و ددش ما نع هدر اذا االف هلج لاقب رد هنسانعم كل عنمو در نددیدش مارب دار و
 ردهنسانعم قم ردلاق هلبمال وط نامش بویمز وچ یلیدنم ند هج و هفشک اذا * مثلا هلح لاقت رد هنسانعم كلئازاراو 1

 فرطرب بونلت را یرازول ومو یرالتچ هدننزو هنیفس (فملط ال هنیبجنع اط عم اهمفر اذا مالا هلج لاق |
 هوا زسهدرب و زسوبق (هولصما) ردن هکر وند هنک اروخ امرخ شلوا هدرورب هلا دوو روند هرب شلوا ۱ 1

 یسهمج هکروند هیدآ لوش هدنز و رجا ( هلحالاورتسال و هہف تایال یا هول تاب لاق روا وا هدنجآ هکروند 1

 رعشلا تبانم رخاتلا هما منهضلا یا هلجا لجر لاق هلوا هغرالآ هدوریک كي یرارب نتب لبق هلغلوا كوي ك
 هجافا یرلکدد ناراریخ هدننزو "ین هلرعط كيج ("یهنطا) رونل واریبعتلروک هکروند هزوکازسزونوو
 هدنن و یظعم (هنحما ) ردجاغارب هیبش هنارریخ هکر دیع"ا سوطسع لوق یلعرونلواریبعت نارازه هلض رج هکر وند |
 بصعنمو تلرتمو ردق (فهاطا) و (ءاعا# "یهنطاب لومیا هنحشقبط لا رون ده هنس شا ز ود ندرود سر |
 هج و و هدهداموب كفل مکه ردب ولقم هج و هاح هکر د ح راش » ةلارنم و ردق یا ةهاح و مظع هاج هللاق رد هنسانعم |[

 رد هنسانعم قل وشرق هلا هتسفرب یعیدفلشوخ یهدآرب هلیصف كيج (هولعا) رولوا مهفنم ندننآ ریبعت ید هدنسهدام 1

 رد هنسانعم هجو هلرصف كيج ( هيلا وال و هلیعط كيج (هءوطا) هب ههج اذا اه وج هوحم هورکع انالف هاج لاق

 (هاحهاحرل رد راب ولقم ندنآ هدرانوب ردموس س ىج د هدنسهدام هج وون و ءوس هج ود یا ءوس هيج وءوس هو رظن لاق ق
 ةصاخ هلان هرز وارسک و یم ك روج هوج هوج تالذک ردلمعتسم هلنوکس و هلن ونت و هلیسان هرزوا رسک كرااه |
 عنمنددنکی روناح یر هدننز و هلزاز (ةهج# ال زغل واه وفتهدهقان ردندنا وص ا ص وص هکم روس هود ثاکر ا

 یمدآ ر هد دشت كناهو یصف كيج ( هجا ) هفکیل هب حاص اذا عبسلاب لج را فج4ج لاق رد هنسانعمقمرقیح نوجا 3

 هنالسرا هلیضق ل ريج (هسهک ال اصبق هدر اذا ل والا بالا نم اهج ههخ لاق ردهنسانعم كما در هلن هلماعم ال

 ید اندران د اج ورخهرز وا هنع هللا یض ر ناقک ترمضح هکر د هسکر ندنس هلق رافغ هلق كيج (هاجهج )روند

 ۷ ۳4 ر



 هک دنلنلاءانلا لصف زق

 چ جا لصف روس

[ - ۷۲۸ - 
 1 ماعطل دم ال یونان ققفوف بولیزو ماعط هدننزو ههافس (ةهاقلاو و هلنرتصف لاو ردءرزواا

 ۳ ۱۳ خاص یدوش هکر وند هوبق لوشهدننز و بارج ۰ غلا يعط و هح رعت اذا عبارلابابلانم ةهاعت واه

 | تال هدننزو هلزتز (ةهتهنلا) بلحاغ ر اهنبل ریغت ناک اذا هاقم ةاش لاش هلوا ردنا ادب هحاردب نامه
 ردهنسانعم قفل ون هدراهنسن هدوهباو لطاب رارکت ارك ودنا یا دیر هناسلب لا روند هک هي نالوا
 اوعق و لا روند هر هنس هد وهی و لطاب هدننزو رتافد ( هتاهتلا) لطابلایف ددر اذا لجرا هتېت لاش

 ۱ سا رازآورجز صوصخم نمف هود هلبنوکس كرلاه و یعض كرات ار کم (هتهنا) لیطابالا یا هناماف
 هننرلناب ید یعق كىوك هلکنوبو دوا ندنو زمگیدرد هوت هوت هدنعف وم ترا و چ ادال لاا

 دایرب و لاله هلرعص و یف كنا( وتلا رول وا هاکح ځد ینشیلباوس كمدآ نالوا كل هم .هدنناسل و رارضاج

 | لجرلا هات لاق ر رد هنسانعم مظعت ورک و بهذو تاله اذا اهوت هوت لجرلا هات لاق اوا امف قلوا دوان و

 le وتلا هلقع ترطضا اذا نالف هات لاق ردهنسانعم قلوا ب زی دف یا اب یلقع دیر ورکت 3

 ١ او یعج رده انعم الاه هلم كنا وتلا هکلها اذا ههوت لاق ردهنسانعم كلتا كاله

 |(هبتلا) ردکعد ردنبحاص م ظعا ورک بەل هنسانعم ههتاام ردت لعف ( ههوتاام) رد عجبا عج هکر دهب اتو

 | فلص و رک یا هنت + لافتویکنو فلص اذا امت هی لجرلا هات لاقت ردهنسانعم بفلص ورک هلسک كنا
 [لاق رون.دهفمزآ لوب ز ةزافم یا هتف اوذخالاش رواک هوانا یھب عجب و رولک ابا عج روند هناباس دو

 هدنن زو داد (هاشلا)ل و هدننزو بحاص ( هاتلا) رک ذیساک ر واک هنسانعم ههنم و ءامت و لالض یا هی اوعق و ۱

 | نات وها واو ه هسکو کتم و غم هل رسک ك نهددشمیای و ىح ك نات «ناهتلا) و هدننزو نارکس (ناهشلا وا

 ىح كنات ( هسلا) هنسانعم هه وئاام ردبحت لعف (دبتاام) روند همدآ نالوا هارک بوزآ لو هدنز و نار کا

 | 4 هنن رو لض اذا اناهینو اهت هیت لجرا هات لاق رد هنسانعم قمزآ لوب هلئاصقف (ناهشلا و هل مسکو ۱
 ۱۳ ۲۱ ایا ) نا ادات اات لاق رد هتسانعم قلت ولم بولیروب زوک هلن قاب هءزودزر لضنما ۱
 | ی وا یک هب هدننزو دعقم ( هلا )و هدننزو هح رم (فهتلال و ردتغل هلرعص كو هدننز و هتفس (ههشلاالو

 | لاق رارول وانادرکرس و ناربح بویلو زا لوب رلنل وا عقاو اکا هکروندهنابای نایلوا یناشن و یلو و یعاجوب
 | هعیض اذا هت لاق ردهنسانعم عییضت هدننزو لیعفت (هیتتلا) ةلضم یا همنمو همتمو ةمتمو ءابتو هيت ضرا

 | هثلروند هنا شید لوق ىلع هنسانعمةاهل روش دهلد كچوکهدننزو هلاح (ةهانلا) چ دثلثلا ءاثلا لصف وب

 | (ذطا» بچ عطا لصف زف باد اذا لا هن "لاق ردهنسانعم كعراراق هدنزو هلزاز (دهثتلا) هنسانعم

 | ندنربارب یغلا راكشاق یکیا لوق ىلع هعضوم قالک هر دنا هدصس ندنزو كناسنا هلن وکس كناب و یحضق كيج

 ۱ |دوصسا عضوموه و ةج#تاذةهمج لاق روند ناشد هدیس راف ونل 1 هدیکرتروش دهر نالوا ردقه هیصات یرقو

 ٠ یکهجو رونل وا قالطا هتناشیذ و دیس كتعاج و موقر هجو ةیصانلایلا نیبجاطا نیبام یوتسم وا هج ولا نم

 1 | ندبکو ک ترد هکر دیس ههج كنتروص دساو ردیعما لارنمر ندرق لزانمو aE یا هموق هج وه لاق

 | ردقوبیدرفم كنوب ولشنا یا هدف دص ةا ف سیل ثیدحا هنمو ح راشلا لاق ۷ روندهنعو تآ هجو ردنابع

 | هل رال وا لوبح هتیشع و هرا دا یییراتان ومو فیلاکتامم اد یکن د و تید كقلخ یبسح کر وئلوا قالطاهرامدآ لوشوا

 ۱ لاج فن وعاسیا ةهبج مهلاق هنلواایعسا ندنرللاسرا و هداما دیلارفص وبئاخ هسلیا هج وت هیکر هیرب ندرلنا

 2 ةج هنم قل لاق ردلهعتسم ۱ E رهدزوم ىح“ ا ناب ترا

 ۱ م نسخو روند هبالسرا هدننزو هبشا( هبحالا) هنسانعم رغ رونل واقالطا هاو ردیعما مس ر و

 اما و هرحا لجر لاق ری روند هب هسکو لدمج یو لوق ىلع روند همدآنال وا عساو و قره وا

 | روند هفل ولنل [یرمو دوخابقل ولنل آش 1 شککر دما هلنیتصف( هبطاا)اهصخ اشلا وا اسلا ةا عسا و لایا ءامج

 رج ترضاذا ثلاثلا بابلانم امج هج لاق رد هن مانعه قمر وا هنس هج كمدار لف كعج ( هجا

 قل وا هد هدر اذا هج لاق رد هنسانعم كلشلإ دوخاب لا اوسا هثشت یتیدفلشوخ رب دوشای لبا در یمدآ رب و

 : كل وص نامه هلغمال وا یتا ودا و تالآ قج هلآ و ص دوخاب كج هکچوص نکل بورا و ه وض نالف رابرعو هورکم

 | هثسانعم ءاملا هج ویلا رظنلا الا هنم نکیاف سل و ءلادرو راربد ءالانالف هبج هدرب كاج ه دیدروتوا بوقابهنزوب

 | مزا ول الصا نکل یدصب راج وت شيق ه هراب دنک ییعد هل ویو ها یا موقلاداتشلا هی نولوش تاذک

iDاا ب  Eردراذوخأم ندنرلانعم ههجاوم رنو و ىدا راشماطا  rبحاص 2  | 



Feه ۷۲۷ - 

 بصنم و ردق هدنناب ریماو هاشداب كمدآ ر هلدددشت كناه و ىح كناب (فبلا) ةلوزهم 7 ا هاش لاق
 ناطلسلادنع ههاج فدازو لب اذ ذا والا بابلایم ام لجرلا "4 لاقب ردهنسانعم قلوا حظع و یلاع یسهاب و |

 وب ظعل و اوفرشتاذاموقلا هبت لاش رد هنسان دعم قل وا یبحاص ناو ءودبروناش وفشهدننز ولزازت (یهنلا)

Ca)هدننز و "یدفدف ( ۍېېلا) مایا "الجر لاق روند همدآ یلسس قوغو هکردیفدا موهدنز و ما  

 (ةې لا )روند هنسمهرکو ک ك نهود شمرسا هکر دیفدا مو هدننز وحابص (هابلا) ر وند همدآ دنموتت ولتماسح |

 1 ی ةا ارر Sea 4 ) اعیفررده اذا لما هاش رد هتسانعم كمرکو ک قرهرقبح هود شمرسا هدنزو هلزاز

 بّوتکر اب کنی هنسن ر هکر د هنسانعم عدم لوق یلع رونل واه وفت هدنلاح ماظعتسا ی هنسنر هکر د هلک رب هلن وکسل راه و ۱

 كعق وم کرد ح راش چ تل كتا هب هل ثیدخا هنم و روند ه هب هليس راف یا هد زمناسل هکرونلپ وس هدکد لیا دنسو

 ولم رد هد زابز هلیصف كناب و یوکس كواو ویعص كنابو هدننزوریبز ( هب و ) رددیعب یسهدعاسم هن ینا یانعم 1
 لوک كناب و یصق كناب ( هلال ردقج هل وا یرلالعادج اکو ام یراکدید ه و لآ دارمردیبما كن راردب كع و

 اهب هاب هل هاب لاش یدنلوا رکذ هکهتن ردهیایو هتواو ویو ردهنسانعم قلوا نطفتم و هاک | ههنسن ر |
 هک ء الا لصف ب می ءانلا لصف مس یلاعته وعب زحن ردندندن دح هایاب نیا د وخاب هل رسک كناب هیاپنیا )هل هبنتاذا عب ارلابابلانم

 غل لوالا باسبلا نم اهج هلهحت لاق رد هنسانعم هاحنا كل و هل وك كيج و ىح كنات ( هلا ق

 هداروا یلاعت هللا ءاشنا هلغل وا ی یا یعضوم رایدلقانب ندنظفل لغت وا یواو هکایوک هدنو و هجنایف

 لا مدت و و رک س (هّرلا) و هدننزو هرق (فهرلا) ردندنلسفی مدام ذختاو ذخاوب هکر د د حراش» رونل وا داما
 ریغچ هکر وند هلوب راط و ها شل ربآ ند هداج هه و لطابلا یا هتل وةهرلاب ءاح لا ردهنسانعم هد وېب

 هراکزورو روند ه هیهاد و تفآو ةدالا نم ةبعشنملا ةريغصلا قیرطلا یهو ةهآزلا ذخا لاش رونلوا ربعت ق

 هکر ديما روناح كج وکرب و دنس انعم حصص روندەەوازودو هنسانعم باح روند هدولب و هنسانعم ۶ روند 0 1

 ردیعج كنهه"رب ۸6 تاهرب هکیدبد راضعب و هلا هح وتفم یاترولک 4 رارو تاه" ر عج رولوا هدرالاسهوق | ۱ 1

 | ثبعوهدوهب ثلذک یدنل وا هراعتسا نوجا لیطابا و هد وهب هدعب بوند هراناپاس ريق زس وص رسن وا لصالاق ۱ ۳

 | كنا( هرلا )ل ئاطلا نمیلانا لب واقالا و لیطابالا یا تاه "رنلاب یتا لاق یکن ناجم تاک ر ونل وا قالطا هنالک هزرهو
 ۰ [ < هتل )تاه لا یف عقواذا عبا لا بابلا نم اهرت لجرلاهرت لاق رد هنسانعم قما غوا هتاه "رت هلبنوکسكنارو یصق

 بایلانماه وقت واهنت "یشلا هفت لا رد هنسانعمقل وا ریچان كى هنن رب هدننز و دوعق(هوفتلا) و هلک كناف و كنا | ۱

 قلوا نوزو قیرآو قج اذا نالف هفت لاق ردهنسانعم لوا زفع رىا کرو سخو لقاذا عبارلا ق

 دوعسم نت هلا دبع ثیدح فو تغ ادا عباراو ل "والا تابلا نم اهوفت هفتو لحرلا هفت لاق رد هنسانعم

 هلغلوا لب ةت ی دیا نئاشت لص ا هک ن دنس هلک ناشت ىە ن اشتيەداروب قلغالوڭىغيالىاەچناشتيالو ەغال نر ||

 مو یلارول وا هد وس رف بونل هنهکی که رقیکسا هن و ر ول وا ریقح و فیعض هن هل انام زا ر و مم نیبم نأرق ثیدح یانع
 ترا مو تض وچ و توالح هد رانآ کرونده هبطالوشدننز وهحرف (ذهفتا )ر ول وا قاب هرز وادحا وق ما ۱

 هکربدربقح جزم +رایدلیا "دعندنس هلج ههفت عطا یتا و یکمنا راضعب اذهلو رونل وا ریبعت زسناط هکهیلوا یہ
 رد هبکر میر و رد هطیسپ موعط یر رایدلیا مست روسف یکیایم وعط ءایطا هکیدلیاناب هرزوا هجوو هدن واقعی ۱ :

 ردقمالوا لخاد هدموعط ردقل وا یراعندمط عی ردقل زسناط هکهفت نالوا قبال نکل ردعون زوقط هطیسب ق

 ردءهّوقلب هدرقابو هدرومد رولوا هّوقلابو لعفلاب مطو زلوا یمعط ید كنادغ لوا یک یغیدلوا یمط كوص م
 موعط ءابطالا دنع سپ رونلوا "سح یمط هسنلوا لیلحو بوذ هلباازجا ضعب نکل ردندههفت ارهاظ هچرک |

 ردتموسد (۸)ضب () تصوفع ()تضوج (ه)تحولم(()تفارح (۳)ترارم()توالح (۱) ردهنوکز کس |
 لاق هلنیته# ردهفتیردصم هدننزز و فتک هکر د هفت ید رفم كن ههفت ورولوا ندنلسق ءافتک |ینای كفلؤم هدنروص و | ۱

 مار شاو هدننزو همرکم (فهفتلا) ردندح هدننزو بحاص ( فان ناا) ةهفت ةمطا و هفت وهف اهفت ماعطلا ك
 هروناح نانا وا ریبعت قالوق هراق هدننزو هب هلص كنات ( هفتلاإ) لولذ ىا ة ةهفتم ةقان لاق روند ه هقان لولذو ق

 عبارلا بابلانم اهلت "یشلا هلت لاق رد هنسانعم قلوا فلت هلنیتصف (هلتلا) رار د ET روند |
 هنع هلن و اذک هلت لاق رد هنسانعم قع واو راح اذا لحرا هلت لاق ردهنسانعم قمل وا ناربحو هلاوو فلت ادا ۱

 (هلانلا) و (م ولتلا) هفلتا اذا ضرلا ههلتا لا ردهنسانعم كلیا فلت هلرسک كنهزمه (هالتالا) دیسنایا | ۱

 بسن لات هبهاذیاههلات و لقعلا هولتملجر لاق هنمو ردکعد هتفشآو ناربح دوخاب هدرکفلت هدنزو بحاص



 1 و ۷۲۸ حس

 ۰ ۱ ها وهف عبارلا بابلا نم ةهالب و اهلب لجرلا لاقب روند هویلاک هدیسراف و لد هداسو روغا و نوب هدیکرت هکروند
 ] نع لفاغ هبحاص ناک عا یا هللا بابش و هللا شيع برعلا لوقت هنمو هل رمال قجاوا مشلا نعوا لفاغ یا

 [ لات و زا نهذ “لاما هتعسل وا الصا یحاص ردابشو شیع ماسو هغدغدیب ندرادک او ثداوح یتعی قراوطلا

 ] تاذک زلیا روطخ ه رطاخ یتعس تّرضم و روش و رش الصا بول وا لوب هربخ ینعب تیم هرشنم یاءآدلا تیم هل
 | رووا دارا هدنقح هک نالوا هدندنسپ و بوخ یلئاعث و قالخا بول وا هنطفلا لیلق 4 ه ویند روما قادم

 . 11 هرزوا نظ نسح هسکره و بودا قیدصت راهسایوس هل هکرونلوا قالطا ید همدآ بلاغ یردص تمالسو

 [ لاق رونل وا داربا ید هدنقح نالوا لاسو هداس یک یفاص مس ندنان ولت و هعدخ شقنیقاو رد ٌهحفص بولوا

 | روکذم هجو هدننزو ههافس (ةهالبلا) و هلنیتصف < هلبلا ) هک هلبلا ةنطا لها كا ثیدطارسف ه و حراشلا

 ه دامرب و هلبا ناک اذا عبارلا بابلانم ةهالب و اهلب لجر لا هلب لاق رد هنسانعم قل وا هلبا مدآرب ردراردصم هرزوا

 یدو هدنز و لعف (هلسلا) هتج نع"یعاذا لج رلا هل لاش ردهنسانعم قلوا زحام ندندارا ناهر و لبلد

 اذا نالف هل لاق ردهنسانعم كمروتسوک تهالب اتروص و هلب نعم لجرلا هلبت لا ردهنسانعم قلوا هلا

 [ ندنابرا هتسک نابلب یلوو ةلاضلا بلطت اذا لجرلا هلبت لاق ردهنسانعم قمردشارا كتبو هلبلا لمعتسا

 [ ةلئسمالو ةياده ريغ ىلع ات رط فست اذا هبت نالف لاقي ردهنسانعم كفک مسلوب كر هيلا یرحت و لاوس
 (یاهلبلا ) هلبلا لمعتسا اذا لج را هلابت لا رد هنسانعم كم ر وتس وک تالهلبا اتر وص جد و هدنن زو لعافت (هلالا)

 | هلوا زکروا بونجوق ند هنسنرب الصا هلغل وا یتدالج و نیکو تّوق هکر ونل وا قالطا ه هقان لوشهدننز و ءارج

 | ءاهاب و ةنازرو ةناكم ىش نم شاصتالیاءاهلب ةقا لاق رول وا زلا اردا یراهنسن هلوقل وا هلغل وا یتقاج هکابوک
  بونانا راسلیوس هنره هلغلوا هریک اب و كاب یلقو یوص هکرونل وا قالطا هنوتاخ لوش و ردیعما هقان فورعمر

 [[ ردهنسانعم قلو هلا یعدآرب هل رسک نه زمه (هالبالا) ةلفغم ةر غ ةر نع ةع رکی ا ءاهلب ةأرما لاقت هلوا رونادل آ
 ر هعد یا ترصاام هل لاق هنسانعم راو عد رد ما لعف ےسا هدننزاو فیک ( هل هلا هفداص ادا ان الف هلا لاقت

 یدهبام هر وکه نغیدل وا لعف عسا و رول وا مسا هنسانعم فیک و هنسانعم رت رول وا لمعتسم هدنلزنم ردصم هجهاکو

 دز هل لاق رولوا رورج هلتفاضا یدعبام هروک هنتروص ردصمو هک رتا یا ادز هل لات رولوا بوصنم
 كنظفل هل هدرتروص یځچ وا و یکل وا و روا وا عوف یدعبام هدقدل وا فدارم هنس هلک فیکو دیزل رت مزلا یا

 [ ةدجلاةروسریسفتقو ردردصم ارز ردباعا هدنروص با ورول وا یبم هرز وا حڅ یرخآ ینعی ءانب یس
 | كنم ارخذ رشب بلق ىلع رطخال و تعم“ نذاالو تأر نيعالام نیلاصاا یدابعا تدعا# ىراضلا ج نم
 | یدل واعقا و رورح و برعم هليسهلک نم قرهلوا حراخ ندهروک ذم ٌهئالث *یناعم هدنو تيدا لک هيلع متعلطاام

 3 ردقاوم هنلوق كرلتدنا دع ندننالک ءانثتسسا یتسهلک هلب ریسفتو و رایدلیا ریسفت هلیسهلک ريغ هداروب راضعبو
 ۱ را و عد ردموق رم اد رحم ندنس هلکنم ثیدح وب هدهباجن هکر د حراش + رداوج فرح هکرولک هتسانعم لجا و
 ( ۱ روک ناي كح راش + ردلمعتسم هنسانعم كناشام و كلام هلی وکس كمال و یصف كناب (كهلبامر) زد ر سقم هلیسانعم
 ` ق شاعم تعسو هللرسک كنو و ىح كمالو یعص كناب (ةنهلبلا ) تالابام یا كهلبام لوقت ردندنسانعم فيك

 1 ةعس و ءاخ رایاهنهلبیف قبم همنهت قلمتلزال ساسالا تاع" نمو حراشلا لاق + ردهنسانعم لاح ءافر و ءاخر و
  رولوا یلسع یلعا تیاغپ رد هب رقرب هد هفاسم حرف یتلا هرمصم طاطسف هلبرمصق كفلا و یرممک ناب ( اهن ) شیعلا

 هوو ةهوب هدب و ءاح لا روند ید هو روند هناغط رقح كلوت هلبعص كناب (ةهوبلا) ردروهشم اهن لسع

 | روند ههسک زغع و قجا و روند همدآ ناوق لی فیفخ تیافب قرهلوا هروج هریخ و هشير طقس رقص یا

 راردنا ندير او ندفیلالاحرول وا ندکوب شل دد هکروند هب هقبل نالی وق هرچا تاودو روند هشواب یثیدو
 || روند هرتچ شمهلوت دوب هلم كلاب( هوبلا ال روند هننرایوت شوق نزک بوجوا هدنکوا راکزور هداوه و
 ۱ هک ليکك رب (هسلا) و (هوبلا) رددآ شوقر هقشپ هببش هشوشابو روند هننالوا وب لوق ىلع هشواب كکراو

 ا الا نمای واهوب هاب و هوب "یشاا هاب لاقب ردهنسانعم قل وا هبنتمو هاک ١ ه هنسنر ردیایو یواو
 إلا ردهنسانعم كلا عاجج و هنعل یا هقلاءوب سيلبا ىلع لا ردهنسانعم نیرفن و نعل ءوبو هل هبت اذا عبارلاو

 | والا بابلانم ینعی اهسکو هابلا ضب هل تبیام لوقت ردهنسانعم كلا كارداو مهف و اهعماج اذا ةأرما هاب

 | (تهابلا ) عامجل یا هاب نوعا لمعتسب لاق ردهنسانعم عاج ردع هدننزو هاج (ءابلا) هل تنطفام یا یناثلاو

 ها وا و ردهه واب یلبصا روند ه وبف قیرآ و نوز (نبابلا) یک هحاب ردهنسانعم نادىم و هص ص هدنن زو هلاح



۴ 

<f ۷۲۵ زی 

 لجرا ها لا اذانالف هما لا ردهنسانعم كلما ادند وخاپ بازی وند یشک یا ین بعد لج را اب اا همد و

 تاه هلا هیق وف یات (تابا)و ۳ كنون (اجا) و ردزناح هل مسکو هلی كنون و هلیصف كنهزمه (ناما)

 هدننز و كو ( كار ردکعد هدهرین و هدنق یدشلقارب ,ا ك ردیضام لعف مسا نوجا دابعتسا هک وده هدنسهلک

 لاردا و مھف ریت یهنسنرپ 3 كننزمه و ىف كلاب( ایا یاب نصف سرکار دیفداما

 ردندامسا هدننز وربیز هلعج ( هی ) تنطفام یا ثلاثلا باسبلانم اهآب هل تهآبام لوقت ردهنسانعم كما

 هکرد هبانعم یل وش زف هلا شیار یدآرب هات کن كلاد و یھ كنا (هدبلا)ل ردندح یربطلا دیک ن ىلع ن هي

 Ê نزسنآ هنسلر و هب هلبقتسا اذا ثلاثلا تابلات نم اهدیماب ههدب لاق ردن رابع ندا نازک: ولی کا

 لوا كنهتسنره هدنزو هنیفس (هچد زا و هلع و ىف كناب ها و هدب و هئ اذا ما ههدب لاق رد هنسانعء

 كە بر و ادن نا كل یا ةممدبلا ثل لا و هل وا یا هتمد و هتهاد و هتهاد و "یشلا هدب لا روند هنسادتا و

 مه رتو عبطلا حلس نالفو ةاجافءیاوچ هب اههبمدب هآرنم مال هيلع تنص فو روند نسا روهظ نزسنآ

 ربغ نم هلغل وا با وج مضاح نالف و رار د مد وذ وه هد ر كجه درول وا بیصم یر هد هله و یادتا نامش هلغل وا

 | لوقعلاهیادیف مولعم اذه لاش و رار د ةمدبلا ىلع باحا هدر كجهد یدر و باوج نامه فوت الب و رکفت

 رد عج تن هد هاد هدارون رد الا ردا و ےهف د مما یادتا س 1 ره ینو و رداکد جاتحه رکف لاعا صوصخ وب عب |

 هبادب هل لاق هنمو رونل وا لامعتسا هد هنسانعم هریو هعیدب هلینبسانم قل وا باعا ثعاب كا روهظ ن زمیف آو ۱
 همدا هدننزو لادج (ءادبلا])و هدننزو هد (ةهدابما ) هیف بیاحتو عباد یا با ول اورعشلا و مالکلا | 0

 ( هادتنالا ) هب هأجاف یارماب ههداب لاش و هاجاف یارما ههداب لاق ردهنسانعم قلوا ضراعو ادیپ شیار |
 كلتا ملکتو فیلات یسهلوقم هبطخ و رعش هلیهجو قلباوج مضاح فقوتالو رکف ریغنم هدننزو 9

 ۱ هنسنر روفلا ىلع دوب هدننزو لعافت (هدابتا ) اهلحتراو اهدا اذا ةبطلنا هدا لاق ردهنسانعم
 هکر دی رعم یس راف ه وکر هدننز ور وقنقس(هوق ر ا )اې نول رب یا طحنا نوه اب . مه لاق ردهنسانعم كعشدبا راهظا |

 نب دجا مساقلاوبا یدنل وا همست رهشر هدنسهکل وا سراف هلکنو ر ردکمد یسهروب غاط هکرد هنسانعم لبا ةيحان |

 هروناسا هوقر او ىدا یر زو كهاش مان ندلا ءا ندهب و لآ زو نم رد وتم کا " یهوقرلا بولا ىلع

 ردهنسانعم لیوط نامز هل وکس كنارو یو یھ كناب (ةهربلا) رددآ هبصقرب هد هفاسم هلحرم تلا |

 هکر دث را انا هلیصف كنار و كنءزمه 6 ههر العا وا الي وطانام زیا رهدلا نم ةه ر هدنع مآ لوقت ردعا لوق یلع |
 نوا هبعک بیرخت هکردسحاص ليف نالوا روک ذم هدنیبم نآرق حابصلا نب ةهراو ردندنع كولم یتعی ردنع عین

 ةهرهرب ةأ ما لا روند هنوتاخهزات نالوا قآ یک نم ید هدننز و هلحرفس ( ةه رهربلا ) یدیشلنا دصق |

 لاشروندهننالو اررتد یک هذولا یئدندتک ازت و مرن وندکلرتدوخاب 4 ه وب ندېکز ا ور تیاغب و ةباشءاضب یا

 | ههر ھر تسطل" یحو هلبف نع قشفلع ثعبلا ثیدحقو ح راشلا لاقو+ةب وط وط ردع رت یتل اوا ةعان ىا ةهره ربةآ رها |

 هل راللا نظ ند هلک ییفرح ءاب كنظفل ههرهرب راضعب هدنو ىتعب رعقلا بيرق عساولا تسطلا ةهرهرلاب دارم اق

 (توهر ژترا یاب هلو دل لرد چیت و )تک ی هاش

 توم مضح هکر د حراش»* ردد آهدلب رب دوخاپ یدا ورب دوخاب ويقرب هدننز و توربس هلیعص كنابو هدننزو توبهر |

 ید هدناب همق وف یان یو فلوم» رد ورمیعیدل و یو را رقم هکر د ويقرب نالوا رهشا ردعقا و هدنب هک

 یدوحو كمد او هلنوکس كنارو ىف كناب 6 هربلا رپ ردشملا اذخا ندنسهدام وهر ین و راضعب و یدلیا را

 عبارلا بابلانم اهرب لجرلا هرب لا رد هنسانعم قمل وا تسردنت بولو همان تقافا هنن هرکصفدقدل وا ریغتم و لیلع

 رج هرب الا )و هعسج "ضیا اذا لجراا هرب لاق ردهنسانعم قلوا ضای ینت كمدآرب و ةلع دعب هعسج باث اذا

 دادم ءا ناهرب و لیلد هل رسک كنهزمش ( هار الا ) هدننز وءارج ردءاهرپ ینوم روند ه یثک ولهدوک شاپ

 اذا ا لاق ردهنسانعمقل وا بلاق هسان هلدارا را هنس بیا لوق ىلع رد هنسانعم كلیا تماقا و ۱

 ردا دون تن ن ناهر هروک هنلوق كنمثخحمز رد حراش × سانلا بلغ و بئاحلاب یتا وا ناهربلاب یتا

 نهرب یدلیادا رب اید فل و مکه رونداهارر ۱ه ربا هدنلعف ردذوخ ام ندنسهدام ههرهرب نال وا هنسانعم ءاضی ءآرم

 هکر دب رغصم كنس هلک ها ارا هدننز وریبز هبربل ا )ی دليا تبثیخدءدنسهدامنونینو فل ؤمو + رددل وم ییکر ةنهرب

 لفاغ الطم نرو هات( قمار مت (هلبلا ) ردیدآ قمرا 7 هدیرصب رب یجمرزرا کا

 همدا قجا نایلوا یتردق هیبت ید و كينو یمشوربخ دوخاب نالوا لفاغ ندننهج روشو مش لوق ىلع ۱

 یاب لصف ]ا
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aبد  

 e دیس اذا مبارا باتا نم E ۳1 ا لاق ردهنسانعم قع وا ۱ هلنرتصف (همالا) هنماو هراحا اذا

 | كلنا نام و دهع و کن كيو ىح كن هزمه (سالا) فرعا اذا لج رلا هما لاق ردهنسانعم كلتا

 | لاقت ردهنسانعم ق قماغوا هلع یراکدید هما یعقنوبف و دهعادا لوالاتابلانم اهما هبلا هما لاق رد دام

 ۱ ضرام ةن نوف هدننز و هنیفس (تهمالا )فممالااهتاصا اذا عبارلا بابلا نماهما تهما ول وهج ا ىلع ىلع فلا تهما

 ۱ تلع یمصق نونف رول وا ردصمیک هما دما و ردار وهظ راه ويس اب ارس هدنسهد وکه کروند هنتلعیردحنال وا

 ۱ دما د هل ويقف شما غ وا هتلعلوا و ةسمالااتیاصا ادا ةهمما واهما غلا تھما لا هنسانعم قمل وا التبم ههر وک ذم

 همدآ شاک للخ هنکر ادا و لقع (ءومآلا )لرد هنسانعم هما هدرلن وب هدنن ز وهمظعم (ةهمۇملاو (ةهوماملا)رونىد

 هانا هدننز و هربف هلا هم و عصم زم (دهمالا) هلمع دعم سیل یا هومام وهف لوهحا ىلع لحرلا دما لاق رۋ?

 ردصوص# هنال وا ندلوقعتاوذ ما و هنایل وا ندل وقع تا وذ ههما لوقیلع روند ځد ما هکه تن هنسانعمردامر وند |

 رد ما یر ردراو هلقتسم تعل ترد هدنسهدام ما هروک هنیایب كحابصم هکر ید مجرم * رولک تاهما

 هلغل وا راتعل صوصخح تاهماو تاما سپ ردههمآ عبار ردهما لا هل رسک ك ن هزم رد"ما یا هلع 1

 | ینوتاخر مدآر هدننزولعفت (هماتلالردق و تجاح هنساوعد هدایز وفذح هلتهج وب ردلکد یصا لرخآ اه دحا

 هدنز و د وعت (هونالا)لو هلن یک ی رمه (هنالا) اهذضآ اذا ما مات لاقت رد هنساتعم كن دنا لات

 كلا دسحو جلا اذا یناثلا بابلا نم اهونا و اهنا لج را هلا لاق رد هنسانعم قيل وص راه راه یشن ندمت و تلقا
 ربج (ی وا و دساحیا هنا لج ر لاق ووسد هب هسک دساح هدننزولچ ( 4 الا هدسح اذا االف ها لاق ردهنسانعم ۱

 (یازو هل رمسک كن هددشم وا و و یصف كنم زه( هالو هل رسک ك ناه ویدم كن هزم o) و هدنونزوناوشیحو

 هل وکس كناهو یصفكنهددشم وا و و كنهزمه (هوازو ردف وات ءاه که نمک كن هددشم وا و ءاهالبوی POOR ا |

 | نیوتتالب وانونم كوا وو ید مكن هزم (وآ )و هلیسنک ان ونمكناهویّم كفلا لو هدنزو تولاط (هووآ )لو |

 ۱ | هددشم ءاب و یصقل واو و یمكنهزمه ol) وآ )و هلسهدانز ءا ویصفكنهددشم وا و ون زە ات وا )و ھلب رمسک ۱

 | ثالذک هدنتف و تینا نده ودناو متین ملی دلم عج وو ینا هکرد هلک رب ردتغل چ وا نوا ی عوج ەکەلىسەدابز |

 رونل وا ریبعت هلا ف وا وهاد واو هلا هآ هد زم اسل رونلواه وت هدقد آب ولوا لاند رد وضعر دوخاب هدقدل وا هت

(ogكواوویضف كنهزهه  uه والا و هدننزو لیعفت( هوانلا )و هليو )اه دنن ز ولعفت E 

 معهدنزو داذش ٥( والا عجوتلا و ةیاکشلادنع لاک یهو ء "وا لاقاذا هوای و هوا و اه وا هوّول لحرلا ءآ لاقت

 یبلق دوخاب همدا عرضتمنال واء ءاعدلا ریثک دوخاب هن ال وا نقوم 4 امدتباحا دوخاب رونل واقالطا همدآ یحاص نیس 1

Eردهشبح تغل وو ردکعد نمؤم دوخاب رونل وا قالطا همدآ مع و هیقف دوخاب  | 

 ها وا هکرد د حراش * نمولاوا هبقفلا وا قیق لا محرلا وا ءاعدلا ریثکوا هتاجا ءاعدلا نقوموا

 | قمارق هدنزو هلاح 6 هه الا هلیسهقالع همزالم ردلمعتسم |زاحم هد هروب نم یر یک

 ۱ دارصف كنهددشم ءاه و كنهزهش (ذدهالا) روند ههام هنسهض رام كح PONE هبصح روند هنسهض رام

 ها .ددشم ءاه و هزمش تالذک (ةهالا)و هل د دشت كناه و یحفكنهزمه ۵ الا رد هنسانعم نزحروند هغلن ورم

 قمه لوالا بابلانم ةَهاو اهآ بیثکلا ها لاق ردهنسانعم كما هاو ءآ ا جو یوچا دزد

 (ما) "ها ییعع ههان و لحرلا هها لاش ردهنسانعم دهها هدننز و لعفت (ههاتلاز و هدننزو لیعف (هیهأتلا) هاه وا

  aیرمک كن زم (هاژو هلیسان هرز وا تق كناه و یرمسک ك نەز (ها)و هلیسان هرز وارسک كناه و كنه |

 | دوخاب شبا یکیدلشیا ندهبسک رب یتع ردنوحما قاطنتسا و هدارتسا ردرما لعف عسا هلی رسک انونم كناهوآ

A۱ | زوس نشنلدر مدار 11 ردکعد هل وسیجد زار و هلشيا ځد زار ردن و جا بلط نس ابا  

 ۱ | ردیف رحم هازلوفاهوا هتشیازردا هدا رسا كرەد اهو ااهو !بودالابقا مامت هلکلک شوخ هبطاخح هدکدلیوس

E دیلکشو روند اند هبا بولو |نونم هس ول وا لوصوم هن دعبامرکاردینبم هرز اف  

 ۱ هداموب اد توس E هلي كناهرون د ها و هلیبصن كناهرون داما هس رول وادا رم كع د لوا تک اس و شوج

 ا2ا ندردصم ییکو رد راب وصنم هکی رک اهاوو او اما ردشلیا لافتا هردصم ردن دنا وصا لصالا ىف

وسډم هدنح رش یطر میش یلیصفت ی ک ھا ردشڈلطالاقتنا
 ۱ ردرحز لک هل وکسكناه و فر ك هزم ( هار دط 

 لیعفت (هبأتلاالرد ما هلکع د لوا تک اسو غراف روش زوس هجردقو هب هسک ندا ملکت عی هنسانمم ت 73

 ماداو d : حاص al لاش ردن رابعندقمغاج ود لکورب هکر دهنسانعم اا ادنتورقیح همدآرب هدب

 (رو)



 "ی

a ۷۲۳ = 

 یا هتم لوقت ردهنسانعم كلما ےھفت و هم هس همدآ رب یهنسن ر هد زو ا )4 لاو رد زاح هلبس هقالع

 (دبالا) نا یا اذکی هتا لوس اوج هاشم یت ممه بول وا ناک د هلا هنس ر همدآ ر و هتنطف و هتهبن

 تو رتهظع یا كاللا ةا ا لاق ا تهاحوو ٽباهمو تح# و ترمظق ندو د کک

 ۳۲ تلاش ردهنسانعم كملنا رکی هد ز زو لعفت (هت اتلا) ةو و ربك یا ةا وذ وه لاق ردهنسانعم توكو رکو

 لا رولل هلص هلیفرح نعو و ردهنسانعم كلنا مظعتو هزت ندهنسن رب هلببس بان ولعو کت اذا لج زا

 | عض وم رد هنسانعم جا رون دهمدآ  یلسسقوغ و هک هل دن دشت كناه و a اذا اذک نع هات

 | ید هدنسهدام هب یرهوج هکر ید حراش + یدلیا دا را هدارو یشات ندنمش و یرهوح ردنس هدام ۷

 توترف و هوتعم هکر دهنسانعم هتعت هدننز و لعفت ( هت الا ردینبم هنیلوق فالتخا یرکذ هدارو ردشلبا رکذ
 | هدامنالوا هدن را هنایم كتعاجرب هلنیتحف (هدالا) هتعتیا عشا هات لاق روال وا رببعتكفلت وت رف ر دت رابع ند قمل وا | ا

 ۱ ب و رک هدننز و هوأدنق هلا هخیازو نون (ةوهزالا)ر وند هننلاح قمل وا هدادرارف و عح هرز وادحا و و ۱

 رداروا یرک ذعضوم هلغل واندنسهدام وهزو هکر د ح راش * بح ورکی ا ةوهزنا هه لاق رود یا

 | هؤلالا)و هدننز وهب اتک (فهالالا رد ولقم ندنظفل هاق رد هنسانعم تعاط هل وکسكفاق و یصف كنه زه( قالا |

 اةهولاو ةهولاو ةهالالج را هلا لا رد هنسانعم تدابع كاع قللوق هدننزو هبدوبع (تیهولالاوهدننز وهموع | ۱

 هکردذ وخأم ندهداموب هلالج مسا نال واتافص عيج عمصس ینعب ةلاللا ظفل هنمو ةدابعدبعاذا عبارلا بابلانم |

 هنسانعم طوسبم طاسب و بوتکم باتک ر دکم د د وبعم ا ا و ولا رکن ید هلا یلصا |
 دوم هرزول رۈكدمەچ و لاو رذزاو يره اا ی کت یا کءالع هدنقح هلالج هظفل و یک یغیدل وا |

 هباتک (فهالا )و رول وا هلا هدن رلاقتعا و دنعیدنک هلطاب مانصا یرلکدلیاذاخحا د وبعم دلراتسرب تب هلغا وا هنسانه | ۱

 دنع هلا ئصلا لاق رونل وا ریبعت قلیر کت هک هنسانعم قلد وبعم رد هلیعض كنزمه هکیک ةيناهلا رول وا مسا هدننزو |
 لوقع هدنسالعاو "لجا تاذ هناش لج دوجولا بجا و ترضح هکر د حراش + ةيناهلالاو ةهالالانيب هذ

 لعلاوقا حصان ۳ رایدل وا ریتم ید هدنف رمش مسا نالوا لاد هنمضعاتاذ یک یغیدل وا ريح ماهواو ماهفا
 هللا ان ىلصا نییرصبلا دنع هکر یدد قبقحن لها ضعب هدنظفل ا رک قتشمربغو

 یهجو كنضیوعت كی” یدنل وا ماغداوضیوعت ےم یکیا هن رخآ و فذح | دن فرح یشان ندلامعتسا ت رنک ب ول وا

 ندایو ندی" ارز رول وا بیرق هموشیخ سرحت یب ۲م دقوا ناکا قزح و رم تر

 هلغل وا فلا A E اب رار د هنغ اک | هکرول وا لصاح توصرپ هدم وشيخ |

 لاخدا هل وا كنهددشم م یدنل وا قاطا هرخآ مم یلاعت هعساب رو یدنلوا ضد وعت م م یکبآ ندرلنآ

 هدنتفل یس هلق ریچ ندنع یضی وعت عمو رواکم زال ین روذح هسلا هدنروص وا هل وا بی

 دا تلالد هش رعت دصقلا عم هکلب هنییعت هسیا ادن هک رار د اوه عاط هدنبیکرت ا وهلا باط هکدتن ردضرعآ فرح

 لا نوچغیدل وا یوم یرارکتو یدنل وا رابتخا ممم یی هتبسانم و سپ ردشلا صیصت بابل بحاص هک
 ۰ یظ طفل ما هکر دلوقنم ندنیققحم صعب و یدفل وا ضیومت

 تاسح كلذک رولوا كلتا امد هليا هیهلا ء امسا میج كلا امد هلکنو سپ ردعچ ةادا # هة شب

 هلیاسح دحا اب نالوا هدنطس و ردنا تلالد هددع ناسقط هل راشعا تاند و رز ییعب یظفل میم هرز وا ریبک لج

 كن هلالج ةظفلو رول وا ققحمیتیعجج هن هلتهجوب ردعماج مسایحنزوب هکر دزوب یتسح ءاعمآنیبم هدنآرقو ردنوا
 هدننز و هناتک ( ةهالالا) ردط وسيم هد واضب لئا وا و هدیط ويس دها ون و هدربسفت مان مولعلارح ییحابم لیصفت

 هنسانعم لاله روند ها یکیو هنسانعم مانصا روند هرات و هنسانعم هح رونید هنالب و رددآعضومر هدءهرزج |

 هشنوک ځد و هدننزو هنیفس (فلالا) ردهدزنابز هلی الث تاکرح كنهزمه هدنو و رونلوا قالطا هشنوک و

 ( هلال كس و دبعت اذا لح را هلأ لاق ردهنسانعم كعشرود هغلل و هدننز و لعفت (هلأتلا) رونل وا قالطا

 !قلوا ناربح هلنیتصق (هلالا) هدبع اذا تالف هلا لا ردهنسانعم كمردشا قللوف همذآ رب هدشزو لیعفت
 ربص هتنم دوخاب هثرسسح شات هلند ر اب ۳ كمدآ رب و بم اذا عبارلا بابلا نم اهلا لحرلا هلا لاش ردهنسانعم

 ندف وخو هبلع هعزح دتشا اذا نالف ىلع هلا لاق ردهنسانعم كلا بارطضاو عزج كم بويا لو

 كمالو ىف كنء زه هالا ذال و هيلا عزف اذا لاا هلا لاقت ردهنسانعم قفغص بوروتک هان هب هک رب یشات

 لّوالا بابلا نم اهلا ههلا لاقت ردهنتسانعم كلا نیم اتو صیلخت ندنداح رب بودیا تاروایهمدآ رب هلن وکم کی

 اطم



 هک زل لصف قس

 اه. VY رس

 روم لح هلمسهقالع یراکدلیا حس و برض هنلا غاص كنقيف ر ىلا غاص هدنص وصخ فلحو دهع رلبرع

 | یدعتم هللا ءاب فرح ردهنسانعم كمك هبناح غاص هلوکس كی“ و یصق كنا (نیلا) یدنلوا قالطا نیم
 دن اب كمدآ ر و نیلاتاذ هب بهذ اذا عبارلا بابلا نم انع اهلا ءايلا بلقب نمايو نع هب نم لاقب رولوا |

 | هعنک فل وم × هنیع نع ءاح اذا عبارلا و ثلاثلا بابلا ن 4 هنع و هنع a ردهنیسانعم كلك ندنفرط غاص

 غاص دوب هدننزو , هلعافم (ةنمایلا) ردد وقغم یطرمش ی ندا هرزوا یتدام هلکلتا دقت و

 هنتکلع نع و نیلا تاذ هن بهذ اذا ه نمای لا و نیما تاذ بهذ اذا لجرلا نمای لاقب ردهنسانعم

 | هف رطخاص دانو ءدننزز و لعنت (نماا)و هدننزولیعفت (نیتلا» ن لایت | اذا لج را نمایلاشر یاس

 101 ن لاق ردهنسانعم كىرتو هن د نع و نيا تاذ بهذ اذا نمای و نالفن رع لاق رد هنسانعم |

 ا 9 وب یدیلباقنراسب ومرسمیرون هبناچ خاص هت (ن لاو هلي ق تن نا لر یا
 |نالوا هدنف رط ۳ نهم 1: هلق ندروغدالب هلنیتعف نم و نیم ةي حا یاانع و ةنع ذخا لاق رد هل راشعا هیحات

 کرد چ راش * هبامد ةأ ماو نونامثو ةيلامنلثم نولاعو هيام موقو نام و "یام و "نم وهو ردیعما هذ ورعم تكلم

 ید ناع هاب اب فذح هدن و و ردمزال كعد يام هلا دوو یاب هلا هلغلوا ضروع ندای ليش فلا ضعبلا داع

 ريغ ردکغید یم سابق هدنوب و رول وایقاب القم هان هلغل وا لخاد نوجما تبسن دیک أت فلا ضعبلا دنعو روند

 دعب راضعب و رابدلیا راکنا یلیقث هلا رابتعا ی )وخد ءاملا لبق كفلا رو رایدلیا ضوع ندا ینلا هرز وا س اف

 ردهنسانعم كلک هنسهکلوا نع هلرسک كنهزمه نام ا۱) رایدلیا زوج یفذح هلبرللتا راتعا نلوخد ةبسنلا |

 قالطا هنفارطا و قفاكنس هکل وان زرع هلددشت دشت كنایو ىح كومو كنات Ce نیلا یتا اذا لحرلا نع ا لاق

 كنهزمش (نع الا )ر دموق رم هرزوا قل وا ی 6 فست ندع وس ره زستبسن یایهدبرعلا ناسل هکر دح راش + رونل |

 ا مک ور واچ منصپ ناک اذا نما لج ر لاش روند همدآ نان وط هللا غاص ی دا هلبحصف كيمو |

 | تا نما) و ردهدزبز لىرىك رمز هدرلن و و هلیفذح كنون ( هللا ماو هلبعص كنون و كم٣ و یصف كنهزمه ۱

 | یرلءهزمه نو راس هبرمک مو تیم (قاما) و هلرک تنم ابو ها كعم و كنهزمه

 تاکرحكعم و ىح كنهزمه (هللاما) و هلیعص كم و ىح ك ناه £ هللا مهژث و رایدل وا بهاذ هنغب دل وا لص و هزمه

 و هل رسک كنوت و یعط كم٣ (هللانم) و هلبصف و یعض كم و یرسک كنهزمه ( هللا مالو هلال
 ك” ( هللانم

ال ( هلا ملرلو هم راث تاکرح شوم هلال و لرل الث تاکرح كنون و
 تالذک هللا ن نولو رد یاد هک لحق كم

 رذغفحم و رصتحم ندنآ یراربا ار ایر مت ون ae وه

 | ردذوخأم ندنم نالوا هنسانعم تکر ردلص و نیرصبلا دع ىز« ^ كنسهلک نعا هروک هنناب كحراش

 ردیعا لج رر هدنز و ح رذا «نمال ردیعج كنیم ار ز ردعطق " هزم ۵ نیفوکلا دنعو
 | دزو لیفارسا (نیماينبف

 | هلبص كنا (نمر) ردندباعصا نايل نب ةفذحو ردطاغ كعد نيماب نا ردیعما یردارب كمالسلا هيلع فسو

كناب (نم) و ردندلاح رءاعما (نیمای )و هدننزو بحاص (نمایرلو هلنیتحف (نم آلو
 |(نوبلا) رددآ وصر هلی 

 ۱ ۲۰ (نبع ) رونلوا تبسن کا هکموب د هکرد هسکرب یرضطادلاخن نوه و رونل وا قالطا هرکذ و ردیعما رهنرب

 هکر ديما هب رآ عور هدننزو هبهافر 6ةیناملال ردیدآ, نصحر هدنزو
 هدننزو ملنم ۰ (نیلا) رولوالرف یلبتم

 (ةنلاإ كربلا و نعلاب ىتاي ي نِي” لجر لاق هلواردنا ادب تکر و نع اياد هکر وند همدآ هتسج ولروغ وا ك

 دبعوباهلیحف كنهدنشم نونو كناب ( ه) ردیها كنشاخ نع دیشجرب هد ز و هفغ
 هکر دیعسا یوارملا نچ را

 ان زیزعلا دبع و ردفاضم اکا هن ماچ هدرصم ردشلوا رضاح هدنکقرصم
 ۱ ۰ ۰ بياور 2 ی مقام

 | ناتو رده رق رب هدنناب ناهفصا باب هدننزو باڪ* (ناو) رددآ هبرق رب هدنک ۰ هلبصف واو و كناب (نو)

 ۱ ۱ هشاطو موقرب هدم س (نوبان ولا رده ر قرب هدنشاب ناقل هلا هعدر و رده رقرب هدنساصف كيلعب هلص ڭا

ع حون نب ثفاب نب نانو هروک هاب ثكحراش * رایدل وا ضرفنم الاح ا
 | یدیا ندنلسن مالسلا هيل

 | ردیعما یداو رب اب وص رب هدننش رالبج مات كع وضو كحاص هل ءلرای (نیب ردفاضم هرانآ نیمزانوب

 هج ءاهلا باب تم

 | نكيشلدونوا لوق د كلا لو مهف یی هنسن رب هلیصتفو هلبنوکس كناب و ی كنءزمه ( هب الا ) هک ةزمهلآ لصف س

 9 هیس وا نطف اد ۱ عبارلا و ثلاثلا بابلانم ابما و اما ه و هل ها و 4 و هله ا لاقت ر ردەنسانعم كليا رطاخ رد هلبار 5

و قبال هلافتحا و تافتلا یشانندنکل ریچان هنس لوا ییعب تفتلبالیا هل هب ویالوهلاس و هلن طفت
 ۱ ت

 (دنالع )



 سگ ۷۲۱ =

 ره ز هکر وند هنغامد كنا ويح یراکد د ليف هدننز و روبص (نوربلا) ردناتا یلعفا ریز هدننز و مرکمردقل وا نتوم ۱
 ۱ ردع یداور هلرصف كنه یازو كناب (نز )روند هنسانم كنا ویح كاکرا ورود هل رپ كنو هادو ردلتاق

 ندنسهلببف ریج و ی خر هنمو هلا هزم یدا نأزب یصاارز ردفصنم ربغ هاب رلتلع لعف نزوو تیلعو و

 . ندریج كولم (نزروذ)) رد راب وسنماکا ثدحا اللادبع نب ماشه قتلا وبا و یعباتلا درم ريا وبا ردیع*ا نطبرپ
 نسا هلنبتف ( نسبلا ) ردشلوا بقلم نوهگیدلیا تیاچ یروک ذم "یداو یراکدید نزب ردسقل تالمر

 :انسب لجرلا نسب لاق ردترابع ندقلوا دوب ندنریثأت یسهحارو ندنراخم كنویق قدلچآ هکردهنسانعم |
 ۴ ولشاب ك هلیحف تنافو كناب (نفیلا ) یدنل وا رک د هدنسهدام نیس ردعما (نیساب) نسا یتعع عبارلا بابلا نم

 ردیدآ عضومر و روند هنسهلاط رغص شریک هتلی ت ردو واک ج یا نش لج ر لاش ر روند همدآ هدرولناس و

 هنکسارفص ناصف ai) هيلا زل نافتم یا نش نه وه لاقت هلع ڭا ردنف ر یمج روند اف رهام و دا هن ونف ره و

 هلیهج و تقیقح زس ههش ییهنسل رب هلبصت و هلی و ی كفاقو ىح كنان (نقبلا) روند هننال وا هبک لوف ىلع
 هققح و هلع اذا عبارلا بابلانم ان و انب مالا نالف ن لا رول وا ریبعت كلي ندکچرک هکر د هنسانعم كل |

 زف وا قالطا هب یلاعت یراب اع هلغلوا لا ردا و لع لصاح ندلالدتساو رظن هروک هلنای كحابصم هکرد حراش ق

 ردنرابع ند اڳ و كش هحازا رد هنسانعم نیش هلن رت نه و زفل وا ریبعت نقبلا ةفرعم هلغمل وا 9 كتف رعمو و

 لعفت (نعتلا) و هل رسک كنهزمش (ناه الا كش هيف سیل یا انه هلع لاش ردیلباقم ددر و هلال دام |

 هنقتو هب نقاو هنقا لاق ردهنسانعم كل همش ین ۸ یر یی نهج هدولنوب (ناغیتسالا) و هدننزو |
 همدآ لوش هلناصف (فنعیلازو هلال تاکرح كفاق و یا كناب (نقیلا) هتقح و هلع اذا 4 نقبتسا و دنفتساو |

 د وذش ردهناقیم ن وم رد هنسانعمهنش ځد و هدننز و بارح (ناقیملا) هلوا ردناناشا نهنسنییدتشیارههکر وند[

 "كشى هنسنر هلي كناب (نیتیلال هنشاالا اثیش مع-!الناک اذاناقیم و ةن و فاقلا ةثلثم نم لجر لاق هرز وا |

 |فصو ةغلابم ردلعاف مسا دوخاب ردصم لصالا ف ردندنتافص كالع هکروند همش لیک داقتعا رسهمشو |

 . نیس نب مشاهو رونلواقالطا همول واو كش هيف سیل یا نیقیلا مع و E قالطاو |
 نالوا صد ر نوکشود كى ه هنسار هدننز و لج نقی

 4و ا ك و ص ڭا (نیل) رددآ وص رب هانت (نهوذ) ه علوم یا ن ن لحر ار روند هد

 [ نم لا ردیلباقم موش و سڪ ؛ ردنرابع ندو هد وو ولت و 4 رد دنا و هدننزو ه رسم (دنیلا) و

 (نمالا)و(نوملا) اک راہ م ناک اذاني” وانع مرکک نم و لعع نو ال وهحم نعل ییمک نمو له ةموق ىلع نالف | أ

 نما روند هنس هدنخرفو ولتوق هدننزو ریما (نیعلأ) و هدنزو بحاض (نمایلا) و هل کف ليم و كن هزهش ۱

 هکر د هنسانعم كلتا ربت هلا هنس رپ هدنز و لعفت (نیتا)) رواک نیمایم یعجج كنوه و رواک ن مایا یعجب كنظفل
 ردلیگتسم هنسانعم كل وا و مار اذا 4 نت لا ردنرابع ندکلیا رامتعا و "دع ولتوق نآو قف ولت رف دک

 ردهنسانعم قمروتای هننای غاص هدربق یتیمو تام اذا نالف نت لاق ردینبم هنرّوصت قاب هبناح غاص ہدرق ۱
 ندکعد عولتع ی هکر دهنسانعم كا امدا تبسث هنتکلع نک و نع الا هب هنج ىلع هرق یف هعض و اذا تبلاب نع : ناه

 قلشاب ندنف رط غاص و هلش رط غاص هشیار نیک : هکر بد جرم * ن لا لا یتا اذا لجرلا نت : لاق ردنرابع

 (ناهتسالا) ذياهنلا ین اذک چ عاطتساام هرعا عیجیف نوا بع ۶ مالسلا هيلع هلا ثیدطا هنمو ردهنسانع ق

 هنیلسا لا رد هنسانعم ثمر و نيم همدآر و 4 رت اذا هب , نیلسا لاشه ردهنسانعم كلنا لت هلا هنس رب جد و

 ی هغلابمو لصف ردهنسانعم ولتوق و را و نع هلیسهدایز هدننز و نیعلا نکا (نیعلآ ن نعار دفلصسا اذا

 نما یعجج ردیلباقم راسي روند هلا غاص هدننزو ربما (نیملا) نیلا یا نیل نما ىلع مدق لا هنمو ردنمصتم

 ریخنیع و رد عبا مجندناما هکر ولک نیمایا و رد عما عج ندنما رولو وروک ناار دتا روک |
 ا م وه لاقت راردا تب سن هی یک وز لر ارز رد و

 ىلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق * رول وا ولت ّوق ندل وص و ارز ردلمعتسم هنسانعم تّوقو روز و کرب یا نیم |
 ان وتاتهانعموا بایسالا یوقاانوع دخت یاوچ نیلا ن ءان وات تک امت اقوام هل غار أ

 ارو رول واد چنان ندکر طنیع هروک 4 ینا و رولوا هانک ندن وق هروک هل وا یانعم سد ء وهشل البق نم

 تیفیکل وا هدنآو بول وا هدف رطلوص هارو کهن ننیسینقخ و هم یو زا رکجو بول وا عضو مرکچ

 هدفلس رولک ن اعاو هدننز و سلفا رولک نعا ىج ا ERS مش و ۳1 نيمو زلوا ی ی

۱ 
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 دیده لصف روس

 4 ۷۲۰ روس
  هدزوکدئزو همام (هنانهلا)ل و لا هددشم نون ت اهل نح اذا! هيلا ره لاق رد هتسانعم كمن رکی بودا
 ۱ فلز وع نالوا هدنندب كنم ودو روند هنس هيه تاليا شلاق هدکیک و روند هغاب نالواهدنناب قلا كنهایس هدنجا

 | لاقت ردهن انعم قمردال وات بوردنلتّوق یهود هب رسک كنهزمه ( نانهالا) روند هنس هام تاوق و باتو |

 | نونهموهف هللا هنها لاق روند ه هود تاکرا شمل واسط بونلتّوف ( نونهلا )ل ایوق هریص یا لما هللا نها
 1 ردد عون ندروناح یراکدد یرکهدننز وهمنع (ةننهلا) ردندنلدبق موم وهف هللا هجا رد هرزوا سابق ریغوب و
 یح ك ناه( نهلا )رد هب رق ر هدنم هلب مک ك نهد دشم نونو یه ك ناه ( ننه )رد دآهدلب رب هلن هموم ءاه (ننوه)

 | روند نينه هدنرفصمو هل د دشت كنونیدیا "نه ضعبلا دنع یلصا كنوبو روند هنج رف ناوسن هلیفیفخت كنون و
 | كنون ویعض كناه 6انهاه)ل و هلیقیفخت ك نونو یعض كناه 6انهاه) ردشملا سر یخد هدنس هدام ونه ینو فلوم
 الیلق دعبا یا انههو انهاهو انهاه حلاق ردناکم فرظ هلیددشت كنونو یفذح كفلا ( انهه و هلیدیدشت

 | یعض كلولاه رون دانهو انهه همدآ تاکید وس هکیدند راضعب و ردهبلت فرح ءاه ردکع دراو هفجا روش ینعب
 |یاز و نون (نمنهلا)ل ردروک ذم یخ هدنباب لتعم و و ردکعد را و هه وا ردنراشا هدیعب هکهلددشت كران ون و ۱ یف هلرلاه رونید انهو انهه ه هسک تاکید ظح و ردکعد لک هفجاروش ردنراشا هبرق هک هلیفیفحص كرانون و

 | دوخاب نمصه یسرافوو راهلوا نیشنمه و عقجم هدلحمرب هکروند هب ناسا تعاجج هدننزو لحدرج هللا هيچم
 | هناما 6 ةناهملا ) و هدنزو باص ( ناوهلا و هلیعض كناه ( نوهلا )رد هنسانعم سان عجب هکر دی رعم نم
 یزخ هناهمو نوهو لذ اذا ةناهمو انا وه و انوه نوه لجرلا ناهلاش ردهنسانعم قلوا لیلذ و راوخ هدنزو

 نب ةعزخ نب نوه ردنداعسا نوهو یزلنا یا ةناهلاو نوهلایف عقو لاش ردهنسانعم یراسک اخو هحصف و
 | قلنا "یا یاوه نوهلا "یا یرداام لوقت ردلمعتسم هنسانعم قولخم و قلخ اقلطم نوهو رد رد هلسقر هکردم ۱
 راتوو لهساذا نوه نوهبرمالاهیلع ناه لا ردهنسانعم قلوا ناسآو لهسهنسنر هدننزو نوع (نوهلا)
 ۱ *یژلاه روند 4 هنسن نالوا ردقک و ربقح و ثالسریلعیا كنوهیلعشما لوقت هنم و رد هنسانعم هنیکسو یانو

 | لهسیا نیهو نیهرما لاق روند ه هنسن ناسآو یالوقهدنرانز و تیمو تیم (نیهلا) و (نیهلا) ریقح یا نوه
 | ندناوه هلا ددشت هکیدند راضعب روند همدآ ولرکلل نالوا هرزوا یناتو تنوکسو راقو ردفنخم ندلّوا ینا
 ! ددشلاوا "دقتم نکاس یا نیهو نیهلجر لاق ردندنسانعم نوکسو نیل هلفیفخت و ردهنسانعم تلذ هکر دذوخأم

 | ناسآ و لهس كب هدننزو لهسا ( نوهالا ) یدا نویه یک دیس یلصا كنوبو نیللانم ففحلا و ناوهلانم
 | لیعفت (نیوهلا ) ردلعاف ساو و لهسا یا هیلع نوهاوه لا یک ءابصنا رولک ءان وها چ روند ه هنن

 وه لات دا اقا یف و هلهس یا هلا هن وه لاقب زد هنتسانعم قلق ناتسآو لهس نهنسنرب هدننزو
 ۱ هیسنک كنءهزمه ( ةناهالا  هناها اذا *یثلا نّوه لاق رد هنتسانعم كلما راتعتسا ییهنسن رب و هففخ اذا
 *یشلاناها لاقبردهنسانعم كمروک ربتح ی هنسنرب هدرانو هدننزو لعافت 6 نواهتلا إل و ( ةناهتسالا و و

 | هنوتاخ ولبرمشءغآ نالوا ءرزوا راقو و ینات هلیع و یصق كناه ( ةن وهلا )) هرقحا اذا هب نواهتو هب ناهتساو |
 تنوکسو راقو هنالدتعم یک نوه هل رسک كناه ( ةنیهلا )ل نم یا ةن وه ةأرما لاق ردیتّوم نوه هکر وند

  هدننز و دجا (نوهالا) تلر یلعیا كنوه و كتنه ىلع شمالوقت هنمو یدا هنوهیصا رد هنسانعمیکتسهآو

 | هلی كوا و (نواهلا) و هلرصتف كواو (نواهلا]) رددآ كننوک هبنشود هکر دیعما نیا موبهدفلسو ردیعملجررب
 | ځد هدزعاسل رونل وا قص و قدهنسنیمهلوتم لفلف هدنجما هکردفرظ فورعم هدننزو سوواط (نوواهلا) و
 یدانوواهیرالصاو ردبلغا قلوا نیتفلقفاوت نکل ردیرعم ندیسراف هروک هنناب كحراش × رونلواریبعت نواه
 | هفت نوا وه لاق ردهنسانعم كما هلماعم هلل وه سو قفر هدننزو هلعافم ( ةن واهلا ]ل هدننز و لوعاف

 روند هر قرب وا لوق ىلع ردهنسانعم دیعب ناکم رد راج هلبصف كنه زمه و هدننز و نامطم ("نت وھملا) ام قف ر یا
 تناوها لاق ردهنسانعم قل وا قچلاولق اروتوا قرهلوا شیکک ناباب وءارعص هدننز وا نانیمطا ( نانوهالا)

 نکر غوط قجوچ هلو کس كن هبقوف یانو یصف كناب (نتیلا هی[ دل ءايلا لصف ]و ةعس ىف تن اما اذا ةزاغملا
 دلولا ج رخ لاقب رد هنانعم و یحد نتا هلا هزم هکهت ر ونلواریبعت قغوط سرت هکر ون د هغمتيچ ل وا ندنرالا یراقابا
 | ینجوچ نوتاخ هدننزو لیعفت (نیتیتلا) و هل رسک كنءهزمش (راتالا) هدب لبق دولولا الجر حرخت ناوه وانت
 | < ةتؤملا )ل و هدننزو نسح ( نتۇم ا) اش هئدل و اذا هتش و دلولا ةأرملا تنتیا لاق رد هنسانعم قمر وغوط سرت

 | نالوا سابقردذاشوب و روش



eعساولا یانشرهلجر لاقت روند همدا شیکک یرادروآ هدننز و ج رز هلا هڅه نیش (نشرهلا )ل ردنیبم هبا كل | 1  
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 (نودهلا ) راغصلا ارافص مهوج وز مهلها یا ةنحها ةلغ لاق هلوا شفلوا ج ورت افص یرالاما یدنکا
 (ندهلا) نكس اذا یناثلابابلانمان وده *یفلا نده لاش ردهنسانعم قلوا مسپا و نک اسو كمکید هدننزو دوعق

 لاقت ردهنسانعم قعوآ ینجوچو هنکسا ذا انده هنده لاق ردهنسانعم قاق مسپاو نکاس هدننزو ندع

 لاق ردهنسانعم كلتا لتف و هنفد اذا “یثلا نده لا ردهنسانعم كم وک هرب یهنسنر و ءاضرا اذا یبصلا نده

 هاضرا اذا "یصلا نده لاق رافەت ساتم قم وآ یتنجوج یدو هدننزو لیعفت ( نیدهتلا ) هلتقاذا االف نده

 یوم لر وند هطب اذا هنده لاق ردهنسانعم كمردنلکا بویلاب وا هدر ر یمدآ ر و |
 هغ شراب ردعما هدننزو هف غ( ةندهلا ) لیلق فیعضرطم یا ةنده ترطم لاش روند هر وغ یدنسج

 ( ةنداهلا ) رکذبس اک ردهنسانعم شیاسآو نوکسو تحارو علص یا هنده مهنب تعق و لاق روند

 تحار دو هدشزو هلح رم ( ةندهملا ) هطاص اذا هنداه لاقت ردهنسانعم هطاصم هدننز و هلعافم

 هنلو شيا هدننزو لعافت ( نداهتلا )ل نوکم سو هعد یا هنده ىلع وه لاق ردهنسانعم روضح و نوکسو

 قفروف هدنزو نادیم ( نادیملا )ل ماهیت دا الا ندای ناق رفتیم یا وا تسوفو تباق بوک
 لیقثو قجا هدشزو باتک ( نادهلا ) روند همدآ نادانو لیخ و ناسبج یا نادیه لجر لا روند همدآ

 بصخ قلزوجا هلرسک كناه ( ندهلا إل لیقث قجا یا ناده لجر لاش روند همدآ ناجنارکو |
 ردهنسانعم قل وا راف ندنتع نع هکر هدننز و لاعفنا ( نادهنالا ) رددآ عض ومر هدنساضق نیرح و ردهنانعم |

 لیلا ندها لاق ردهنسانعم قمردنارب یتا هلک كنهزمه ( نادهالا )رفاذا هم ع نع لحرلا ندېنا لاق |

 بودیا متکیتس ها كمتركس نالوا هدن رادتقا "هدهع هکر وند هنآ لوش هدننزو نسحم ( ندهلا ) اهرعضا اذا |

 سنجرب هدننزو نوتز ( نوریهلا ) هرهظب ایرج متکدف ناک اذا ندهم سرف لاق هلوا شمالبا راهظا زونه |
 رد ردارب مال كن یوم ترنج را ناله وه و ینعب ردیمحا ےس (٠ نوراه) ردا امرخا

 نهارا ترتضح کرد حران نا راه ودکید تسودو ع نوراه هد ارم کر دع راش دالا

 هور / هون ره دوخاب هللا رصقو یصف كنونو كناه (یونربلا) مالسلا املع رد رد كط ول ترضحو یردارب |

 | دوخاب یدنل وارکذ هدنسهدام نرق هکرد هونرق لوق لع ردیعما ابن عونرپ هلا هددشم یاب یونره دوخاب هدننزو |

 هدنضعب و هرم اد وع رحم هدنادرفم ردعفات نوجا نطب نییلتو قلح عجو ردرهنادرفصا ندرپ هکر د هلفیلف|

 یرد كتعاجر و رددآ شوق ر و هنسانعم رابغ روند هزوت هدننزو رهوج هلا هم یاز (نزوهلا) نیهدشلا 8

 لاق ردهنسانعم كلتا قلناهشپ هدننزو لعفت (نکهتلا ) رددآ هلبقرب هللا هحوتفم یاه ( نزاوه ) ردپعا

 راح ردنابن یرلک دیدزمنوق شوق هدیکرت ردیعسا مولعم تابنرب هدننزو نوذرب ( نویلهلا  مدنناذا هیلع نکهت |
 ه رکصندکد لیا اعدمدآر هدننز و هرطب (ةنی4) ردیعما نوتاخ ر هدننز و هینیهج (هینیله) رد وقم یعاج و بطرو |
 یدا انیمأت نما یلصا كنو کرد حراش + نیمآ لاق یا نما اذا لجرا نیه لاق رد هنسانعم كعد نیمآ |

 بوقاق دانق هرزوا یسیروای یمسق شوق هنيه و یدلوا لدبم هباه د هزمه و بلقنم هاب یسیرپ كنهددشم میم
 رد هنتسانعم قلوا نابهکن و ظفاح هرزوا هنسرب و فرفراذا هخارف ىلع باطلا نیه لاق ردهنسانعم قلزاورپ |

 هلرحف و یرسک كن هاو یعض كنالوا میم ( نیلا ) اظفاحو هيلع اقر راص ادا اذڪ ىلع نيه لاق ]
 كنو و ردکعد جدنا هدازآ و نیما ندنیشخ و فوخ یربغ هکهنسانعم نمؤم ردفرش مسارب ندانسح ءاع#ا |

 لادبا هاه یلوا ءزمه هرکصندقدنل وا بلق ها هیات * هزمه ردلعاف مسا ندنامنا هلنیت زمه هکی دا نم ام یلصا |
 دقعم هکردهنسانعم ن ؤم لوق ىلع و ردلعیفم ندتناما رد نت ؤم یللصا هکر د هنسانعم نیما هدندنع,رلصعب و یدنل وا | ۱

 ردهنسانعم "یشلا ىلع مایف عجرم کرد ذوخ ام ندرتاط ریه هکرد حراش * ردهنسانعم دهاش د وخای هدننزو

 روند هروقج وا هل رک كناه ( نایم#ا ر ردشلاریسفت هلی رابع یش لکل ظفاطا بیقرا یواضب هیلع ءان

 نیامش یعج رارالجهل بوبق هداوزو داز نا هکر وند هغج راغدو هسانم هقطنم روند هفشوقو هنسانعم هکت

 ردروهشم عاش یدعسلا ةفا ن نايمه و طسولا ىف دشب ةقفنلل سيكو هو رع نییامه و رحا نايه لاق روکا

 هرقر هدنساضف دادغب هلیعص كناه ( هاه ) رد راج ییلش دوخاب رد هدزاابز هلا دم ومصم هاج هو |

 (نینهلا) و هد دشت كنو و یصف كناه ( نهلا رد هباعص هکر د فلخ تن هدننزو هنیهج ( هنيه ) رددآ

 تقر هلقایتشا و وزرآ ه هنسنر و یکیاذا یناثلا بابلانم انینهو انه لجرلا نه لاقت ردهنسانعمقلعا هدننز و نينا



 e VIA زی

  تبصتاذ ین بالا منم و انانتهوانوتهو انته ءاعسا تنته لا ردهنسانعم قاب هرز وا قمنای هل هرکص

 | تابت لاق رد هنسانعمنتههدنن ز ولعافت(نتاهللدوعب مغ م عاسرطموا ادا فیعضلا وا لطهلا قوف وهوا
 | هاه ندا رطاقت هرزواروک ذم هجو هدننز و روبص (نوتهلال و هدننزو بحاص (نتاهلا) تنته یتعع ءاعسلا |
 هدننزودجرحد(قنقها)ءدنزو مکر رواکنهیعجج كتاه و هدنز و بنکر رولک نبه یعج كنظفل نوته روند
 | هروذح و بیعندنآ ب ويعم یالکه دننز و هف غ (فنس# 1 ) مالکلاثک ۱ !ذا لجر لا نقه لاقت رد هنسانعمكطوسقوچ

 | نسل نع كلع ظفحا لاق ردت رابع ندنتعاضا كلبع هنج هدلع و هیعیام یهو ةنح ه مالک! ذهین لاق روند

 ۱ روند ه هام ورفو ےئل هدننزو ریما (نیج#) رک ذیس اک هنسانعم قلوا نيج رولوا ردصم هنجو ةعاضالا یا
 |ریخ ندنتهج یسهدلاو یتهج یردب لوق یلع نالوا هبراج یمهدلاوو یی رع یردبو ےئل یا نیج* وه لا
 هدننز ونانطب رولکن انجه و هدننز وءارصا ر واکه انجو هلی كناه رولک نجمه یعج- روند همدآ نالوا لیصا و

 رولکن سه یعجج ردهنیجه یتنوم ردندنلسف خالمو نساحم رانو روک هنناب كحراش » رولک هنجاهم و نیجاهم و

 هونانموا ةمانم دل و یی ع یا ةنیجهیهو نیجه وه لا هل رسک كناه روک ن اجهو رولکن اه و هلی كناه
 نیسه و ردهلادصف هنفلضاب كنسنج هبلاقص و مور یتالطا نیسه كىرع هسنجو هکر د حراش + هما نم ربخ

 نیمه ةن وذرب و سرف لاق روند هریکرابو هنآ نایلوا لک هدزجالطصا ینعی نایلوا م رک یسنجو یوص
 تها )بلال و عر صالیا نجه نبل لاقت رونل وا قالطا هد وس و وق هنایم نالوا زوغآ هلو دوس هن و یتستعریغ یا
 لج را نجمه لا ردهنسانعم قمل وا نیجه هدننزو هموع (ةنوجا]و هدننزو هناما (ةناعهل او هلیط كناه
 لوق هنمو روند هئیش هد زک هدننز و باتک (ناعه 1 انه ناک اذا سمالنا بابلا نم ةنوحه و ةناسه و زنه
 ۱ | روند هبهویم نالیروشود ندجاغآ انجو هصلاخ و هرابخ یا + هيف هناسه و یانج اذه + ههجو لام رک لع
 هريش ل ربما مان شر الا ةع ذج هکردوب یأشنم ردیلوق * هبفیلا هد ناح لکذا * یمامت ردندلاثما بورض و و

 | هدنرافدل و راتنموبا یرلقیفر ب وقیچ :دکتروود راتنم هلا لافطا هجن ندنبارتا نکیا لفط زونه ورع یسهداز

 ۱ AOE ورج و تسد یې یرلفیف ر د وعلادعب یدیا دا ظفح هدنببج نوجما یسیاطورع بودا لکا
 | هنسن رب الصا ندنیلسم *یف هدنرپ كنءهوزغینوب یلعماماو یدلباضرع هتسبناط كره دارنا یروب زع مالک
 | لاق رونل وا بت هبام هکرون هب هقانو لب فیطلولیوت ی ناجهو ردشلا دار | هدننعفنای یتکیدلیا د عضو
 ۳۵ 3 1 یودوفو قنومو رکن م ەد روند 4 هود اب یسج و یوص و ءاضب یا نا ةقان و ضیا یا ناجه لج

 | اخرون د همذآ لصالا مرکو بیسحو مارکیا نیا لقب و ناب لاو ناه ةقانو ناه لجب لاق ردرا 7

 ۱ هدنزوماتک ناسا هم رک یا ناجه ضرا لاق روند هرب یوصو كاب یغاربط و بیسح یا ناجه لجر
 | هدشفاج رب هدننز و بحاص ( نجاهلا) بیسح ةناس#لا نیب یا ناجه وه لاق روند هغلوا لیصا و بیسح ردعما
 | شلرب وهرا غولبلا لبقو ةدحا و ةحدقب یرونال ناکاذا نجاه دنز لاق روند هغامتچ نالوا زمتیچ یفتآ

 | شم وط هنج اقلطم لوق ىلع رول وا شمتوط هنج روند هجرچ ناب ینا هک لوا ندنتقوو روند ۵ هریغص
 | (ةنجاهلا]) اهغولب لبق تلجام لک و هوا دافسلا غولب لبق تلجب تئاک اذا نجاه قانع لاقب روند هناوبح

 ۱ «یناعمهلبصف ك ناه( نسل ) هلواشعوط شم نکیاربغص و هدرخ زونه هکرون د هنجاغآ امرخ لوش (دنسهتل الو

 (ییسهلا) و هدننزو هشم (ننسهلا) ل والا و ىتاثل ا بابلا نم انههریغ و دنژلا نجه لاق ردردصمندهروک ذم

 فص و هتعاج و موق تعفنموربخ ین هل رادمو رصق كرافلاو یمض كوج و یصفكي» ( ن4ا و هدننز و ابح رم
 | یدنک نالوا مولعم وص هلغلوا لا یوص تیاغب هکر وند 4 هقان لوش هدننزو ریظعم تنها » رول وا

 شمت وط شع زونهو اهقتعل اهدالب لوف نمالا ةعونعیا هم ةقان لاقت هیملکچ هیریغ ندن روغ وب یدالب

 ۱ | نجا لاق رد هنسانعمقل وا قوج یراهود یوص كمدآرب هلن رسک هز (ناجمالا) رونبد هنجاغآ امرخ هزات

 | نجما لاق ردهنسانعم قمروغوط بولاق هبک هلفعشآ هبهقان نالوا نوبل تنب روغوب و هلبا ناجش داخلا

 أ | لاق ردهنسانعم كمردنلوا نکیا كچ وکی بق و ینالغ واو تحت و تحفلف نوبل تن ىهوامرضاذا ةقانلا لما

 | (ناجمتسالاا) هیعق اذا نجه لاق  ردهنسانعم حبت هدننزو لیعفت (نیجا) ارافص مهوجوز اذا مهونچها
 دف و هرکذ نام اذه لا و رتا یا تللعف نکا انا لوقت ردهنسانعم ا روک حج دندو

 تشهها لاق ردهتسانعم قفل وا یط و بولیرب و هرا نکیا هربغص زیق هدننزو لاعتفا (ناهالا]) ةصق یا ةنسب
 کیا راغص ژونه هکروند هربنزلغ وا لوش هژیس هين E ار ةرغص تّتطو اذا لوهملا لع راجا |

 (یدنک )



 هک ۷۱۷ زی

 عب ره هکروند هررمط لو لو نالوا هدنزو كلراغاطو روند هنناشنو رثا كنساوب ۳۳ هنعوو مرک |

 روند هرب قجهنغص و ردفدا یم هدل وا یانعم هلا هنعو هلع وا و (نعولا) رولوا هيبش هرارمط ندا تابا |

 مغلاو لبالا تنعوت لاق ردهنسانعم قغ وات بورومم هبتر تیاهن ناویح هدننزو لعفت (نعوتلا) هنسانعم الم
 لواو ( ذنغولا) هبعوتسا اذا "یثلا نعوت لا ردهنسانعم كللا باعیتسا ی هنسنر و نعسا ةياف تغلبا ذا
 | كلا مادقا هدکنج هدننزو لعفت (نغوتلا) روند هیتسد شیکک یسیرچا هلی وکس كنم نیغو یصقا
 یاةتفو ه لاق روند هغلزآ هلبئوکس كنافو یحصف لواو (ةفولا) مدقا اذا برای نوت لاقب ری

 لقوت هلفاق (نفوتلا) لفو صقن اذا *یشلانف وتلاق ردهنسانعم كلسکابولا زآ هدن
 كنهزمه (نامالا) لقوت اذا لبطایف لعولانقوت لاش ردهنسانعقغآ هعاط نت هدننزو

 نمادک اب (ةنوقوملا) ابنضاح نم ماج اداطصا اذا لجل نق وا لا ردهنسانعم قلوآ نجرکوک ندهوب هلنسمک

 نالوا هدرلغاط هدننز و هفغ (فنقولال ةردخم ةن وصم یا ةنوقوم ةيراج لاش روند هربق هردو راک یهر ۱

 هبکنانال وا هدنزرطرومح هدن راترص كرار اب ضعب لوقىلع وند مروقجت.نالوا هدر و روند دنکنود شوق

 (نکولا) ردهلدبم هکر د حراش + رولکت اتقا عج ردهبانعمو .Ca رواک تانقو یعج روند هرارب |

 | هلازمو لزم (فنکو لالو (نکولالو هلنیتمط (ةنکولا و هلیئالث تاکرح كواو (ةنكولا)لو هلیصف وا و ]
 نکوو هشع یف یا هتنکومو هنکومو هتنکوو هتنکوو هنک و یف راطلا لاق روند هنسهو شوق هدنراتزو |
 لا هنسانعم كعرو كب رولوا ردصم نکوو رولک نوکوو هلبص لواو رولک نکو و نکوا یعج كنظفل |
 هطروع شوف و سلجاذا لجرلا نکو لا رد هنسانعم قمروتا و اه دش راس اذا یناثلا بابلا نم انکو لجرلا نکو |
 ماج لاق روند هرشوق نات هدهطروم (ةنک اولا هنضحاذا هیلع و هضی راطلانک و لاق ردهنسانعم قعصاب |
 نکعاذا لجرلانکوت لاق ردهنسانعم كعشلرب هدننزو لعفت (نکوتلا) ردمدآ هعلق رب هنک او ةنضاحیا ةنک او |
 حایصلاب هنوصعف را ذا لجن ناوت لاق ردهنسانع كلتا ناغفو دارف هدنمد تبیصم و ماندن زو لمت ( نوت

 |هدلو ژکاذا لجرلا نموت لاق ردهنسانعم قملاغوچ یدالوا كمدآرب هدننزو لعفت (نمونلا)ل بئاصلا دنع |

 رایکنچ هکروند ههراب راچ ندنماسقا زاسو ردهنسانعم فعض قلنوز هلددشت كنونو یصق واو ("نولا )|
 هبرقرب هدنتلابا ناتسهف نوو عباصالاب برضی یذلا جایا "نولاب صقرب لاقب رارالچ هلراقمرپ راکچ وکو |
 كشوکه دلع و راکم دآرب هلیځقو هلن وکسكناهو یصفلوا و (نهولا) رد وسنم اک | یتولا یضرفلا نیسح رددآ |

 نهوو ثروک نهوو دع وک لجرلانهؤ لاق رونل والامتتسا جد قر هل وا مسا رد هنسانعم قل وا فیعض و تسسو
 هنهولاش رول وایدعتم هنسانعم كلا فعض و لمعلا یف فعض یا نهو هیفلاش و لمل ایف فعضاذا انهو مرکک ۱

 هصک دوخاب هنرادقم یسبراب هصک و طنیلغ ریصقیا نهو لجر لا روند همدا هصف نبلاق یسهدوک نه و هفعضاذا ۱

 نهومو نه و یضم لاق هدننز و سلح رد هانعمو ید نهوم هکهتن روند هنف و هجءرکص تعاسرب ندنسپراپ |

 لخداذالجرلانه و لاق رد هنسانعم كمريکهروب نم تقو نهوو هنمةعاس دعب وا لیلا فصن نم وک یا لبللانم |

 لخد اذآ لحرلا ع نهوا لا ردهنسانعم كمرک هروک ذم تق و ځد وب هل رسک كن زم (ناہالا) نهولا تعاسف ۱

 هدننزو لیعفت (نیهوتلا) هفعضا اذا هنهوا لاقب ردهنسانعم قلث فیعضو تسس یدآربو نهولا ةعاسیف ۱
 (نوهولا)زو هلبرسک كناه (نهاولاز هفعض انا هنه و لاق ردها قا فضو تسب یمدآرب دوب ۱

 رولک نهو یعج فیعض یا ةنوهومو ةنهاو ةأ ماو نوهومو نهاو لجر لا روند همدآ فیعض و تسس ۱
 روتفافیا ةنانهو ةأ ما لاق رونیدهتروعنالوالبنت هدنماب كلشيا شيا هلی واو (ةنانهولا) هلی ك واو |

 یراکدید نیعدخا دوخای هدنراوزاب دوخا هدن راز وما هدقدل وا رپ ناسنا هکر ديم »| ر هن وکر (ةنها ولا ) مایقلادنع 5
 هدافق لوق یلعردقج هل واوکیایغاشا لا هکر ون د ه وکیاهصف ورد ریرلکد د رایيط عر كسان رول وا ثداحهد رار مط م

 ریما (نیهولا)روند هنسوکیا لّوا كنسکو ک كتآسرفلا ةنهاوو روند هوزابو روند هنکیک هغروک ا نالوا

 ردقجهلوا نیما ءان هل وارد !ازخاو قوسهکلشیا یرانآ بول وا رظات درزوارادانرا کروند مسی ل وش ۲
 (نوبهلا )چ ءاھلا لصف رد دآ عضومر هدننزو یرکس (یتیورلروند همزوا هايس هدننزو نا (نولا)

 (نوتهلا )و هدننز ون (نتهلا) توبکنعلایا نوبهلا هيلع تست لاب ر وند هک ر وهدنن زور وبص هما هدح وم یاب

 | لطهو لوقیلع ردهنسانعم كلک ود ندرب روم هدننزو راکذت (ناتهتلالو هلتاصف (نانتهلا لو هدننزو دوعق |
 بولپسکت عاسرب دوخاب قاي فیعض هرز وا قلوا لصتم دوخاب رول وا هروب هکرول وا هدایز ندرومب یرلکدبد |

 سم ءاهلا لصف ]تس



 > ۷۱ جم

 كلا دوخ: یمدآ یراخ كنوف قدلچا یزخآ هل رسک كنهزمه (ناسالا) نسو ییعع لجرلا نسوتسا لاق

 | ه نسو ملام نالفقزر لا ردلمتسمهنسانعم كمروک ای ۇر و هیلع ایشغمهتلعج اذا ربلا تنسوا لاق رد هنساتعم

 | لاق رد هنسانعم قعشآ بویلاش هدوشوا ییهقان روغو هدننزو لعفت ( نسوتلا ) ءایور یف ینعب همون یف
 | کروند هبویققدلچآ یزغآ هدننزو هنسحم (ةنسوملا) ةأرلا لجرلا اذک و ةا یهو اهانا اذا ةقانلا لصقلا سوت

 ] بویلقوب وا قوچ هدننزو برع ("یتسولا)) ردیدآعضومرب هلبا هحوتفم مم (ناسیمالهیلیا دوب یعدآ یراخت
 لاق روند هتروع لب (ةنوسولا) ساعنلاریثک یا سو لجر لاق یکراوضشرب روند همدآ نالوا رکنب

 هدنراقحهکروند هنوناخ نال وا رو وا یتقوقلشوف امناد هلی رسک كوم (یصخ ادناسیما) یلسک یا ةن وسوم ةَأ ما

 روما قلعتم هماشخالا وزلادعب كلذک رد !لاکایلشوف هلغل وا رروک شبا بویمو واقوچ هک ارز ردهشدم
 یههلا ةناسیم ةنالف لاقت ردنا تاعارم هد 4 هلولیق اص وصخ نمو وا هدماکنهلوا بوی وا مدقم هلغل وا یتفو

 هود نیلتیسهدوکو روند هض را هجکسموت و ریکسکو ب هلبعق كن دغم نیشو ك واو (نشولا) "نهقحیف حدم
 نشنمه هلکنآبودا ددرتاک | هشيم هکروند هنمزالم ام اد و هنسیکناخ كمدآر هدننزو رجا (نشوالا) روند

 لکبو هعم دعش و هنأ یا نالفل نشواوه لاش ردقجهلوا قواق لاط هلوا ردنا لوانت هج هل یتماعط بول وا
 هدنزو لعفت (نشوئلا) روند هناغوج هکردتغل هدنظفل نانشا هلیالث تاکرح وا و (نانشولال ةماعط

 كجوک هلیوکس هلداص و ىح ك واو (دنصولا) "لق اذا ءالا شوت لاق ردهنسانعم قلازآ بولیکحوص

 كئیشرب هلینوکس كن دج داض و ی وا و(نضولا) ةريغصلاةقرطنا یا ةنصولاب هح لاقب روند ههر واج
 بابلا نمانض ویلا نض و لاق رد هنسانعم ك عا فتسا ی هنسن رد وخاب قلتاق هن رز واكن ر یرب ب وکو یتسازجا

 ((نوضول) هعس ادا عسنلا نض ولاقت رد هنسانعمقموق وطنالقو:دضن وا هفعاض و ضعب یلع هضعب ینئاذا یتاثلا
 ادوخاندهشریض و و روند 4 هنسن شلوا فتسا دوخاب شفلناق ب ولیکو هرز وا یر یر هدننز وربمآ(نیضولال و

 | راب عو هلیعص وا و رولکن ضو یعج ردص وصخ هلال وا ندنیشیم لوق ىلع روند هنالوق یصب شفت وط ندلبف
 لوفیلعروندههرز شلروا(فنوض وا رار د ةبادلانیض و قلق هدر كج هد یدل وانوز بویلش راك هاد

 عردلاق روندهتنال واج وسنم هلارهاوجد وخاب هنشغل وا حج ها هقلح رشکیارشکیاد وخاب هال وا ول هقلح قبض

 | للذت هدننزو لعفت (نضوتلا ) رهاوملاب وا نیتقلح نیتقلح ةج وسنملاوا مچ ةب اقا وا ةجوسلم یا ةنوضوم
 لاق ردهنسانعم قلوا لصتم ه هنسنر هدننزو قافتا (ناضن الا) هلللدت اذا هل لج رلا نص وت لاقت ردهنسانعم

 ۱ (ةنضبلا) ةفقلا یا ةناضیلاب قلاب روند هبتنانلا رب هف وک هب رک ك وی٣ (تناضیلا) 4 لصق اذا نضتا
 | كناطو هلنیتصف (نطولا) ردنیضاومیعجب رول واح وسنم ندنغا رییامرخ هکردباقرب هدنزرط لا وچ هدننز وهسنکم
 | رغص كلذک هتماقا لزم یا هنطو بح لک لاقت رونلوارببعت دروب هکر وند هلم نالوا یهاکتماقا كناسنا هلوکس

 هددرو هلټوکس كناط و یصقل واو( نط ولار ولکن اط وا یعچج ر ونل وا قالطا هن روخآ و هنلبغآ ك نس هل وقم نو يقو
 لب رسک كەز (ناطبالا) هب ماقا اذا یناثلا باسبلانم انط و ناکلاب و نطولاب نط و لاق رد هنسانعمقلوا قم
 (نیطوتلال انط و هذختا اذا هنط والاق رد هنسانعم كمن دا دروب یرب رب ونط و نعم ه نط وا لا رد هنسانعم نطو

 | ییمص ههنسنرب سفنلا نیطوتو هنطوا یتعع هنو لاق ردهنسانعم كمادبا درو یررب یخدو هدننزو لیعفت
 هدنزو لعفت (نطوتلا) اهدهم اذا هلع هسفن نطو لاق ردهتسانعم یقلق هدادرارق ینآ بودا بلق طبر

 تنطوت لا رد هنسانعم كمر بوتای بلق ه هنسفرب سفنلا نت هلا هقالعو ردهنسانعم قوط نطو یربرب
 انط و هذا اذا ناکلا نطوتسا لاق ردهنسانعم كمدا نطو هدرب رب دوب (ناطیتسالاا) تدّهماذا هيلع هسفن

 | ردنرابع ندنرارپفقوم هکم نطاوم و روند هلع نالیتوط نطو هکردیعجكنسهلک نطوم هلیعتف ك ي٣ (نطاولا)
 هاکنج ردنرابع ندنرللح كنج برطانطاومو اهفقاوم یا انلعداف نطاولا كلت ىف تفقوف ةكم تينا اذا لاق

 | کروند هر لوشو روند هنت اغ كنهنسنرب هدننز ونازیم(ناطیلا)ل اه دهاشم یا برا نطاوم هذه لاق هنسانعم

 | ک هتاق كنهفاسم لواو ردماقم كجهديا نطوت نوجا راثآ هک ایوک رردا لاسرا ونییعت نداروا یرلنآ یثوف

 | لیلا لسرا لوقت روندنادیم هننبام كعضوم یکیا لواو روند ءایمو ءادیم رول وا یبتنم هدنآ یسمترکس كرانآ

 | ردهنسانعم تقفاوم هدننزو هلعاسفم (ةنطاولا) قابسلایف لينا هنم لدسرتل نطوب ثيح نم ىا ناطیلانم
 ةبلص یاةنع و ضرا لاق روندءهرب كن هلبنوکس كنيع ویصق وا و (ةنعول ال هقفاو اذا مالا ىلع هنطا و لاقت
 | كواو ردناعءو یعج روند ځد نعواک او روند هضرا روبو قآ نالوا زا تابا تابالصا ضعبلادنعو
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  13009رولک ن وزو یعج رولوا یرادتم كند ثلئاب فصن ندنکند یراید ره هکحروند

 نزوو راردا نظ یزدلب لیهس ینآ قلخ هاکلنا عولط مدقم ندنزدلب لیهس هکر ديما زدلیرب ندو

 ن بیش نزوو هلاذح یا هتنزو لبطا نزو اولزن لاش رونلوا قالطا هنجاع كغاط لبجاةنزو لبا
 ةاطلا رم نزو لاقم ردلمعتسم هنسانعم نیم و صرخ قلثاروا یبهتسنرب نزوو ردیاب ی دف كنهسک مان مسید

 نوزومیا نزو مهرد لافب ردهرزوا بسن هکردهنسانعم نزاو دوخاب نوزوم نزوو اهزرحو اهصرخ اذا
 كلنا میطقت و مظن رعش قفاوم هرح هدهیداحارلطصا و "یجساک رونلوا قالطا هنسوشرفكن هنسا رب و نزاووا

 | قالطا هنسهشیدناو دشرو لقع كناسنا نزوو نازل اقفاوم همظف و هعطق اذا رعشلانزو لاق ردهنسانعم

 رودو نالوایتیارد و دشرهدننزو هرغ(فنزولا) یارلا و لقعلالماک یانزولا مجاار نالف لا هنمو رول وا

 | (ةنزولا)ردىبقل تلج رر( هعبس نزو)ةلقاعیا ةنوزوموةنزو ةأرمالاقت روند د هنوزوم روند هتروع
 | ردنزو تلآ هکر ونده وزارت هب رک كم (نا زی ا) نزولا یا ةنزولانسط هنا لاقب ردعو هاب هلرسک كواو
 ردلهعتس هنسانعم داد و لدع ناربم و زار د راهنلانا ریم ماقتسا هد ر كج هد یدنلپ راب بونلاتروا زدنوکر اب ص وا

 | لاق ردلمعتسم هنسانعم رادقمو لدعلا نانریلاپ دارا لبق هک ناریلایف اوفطتن الا  یلاعت هلوق هنمو حرا لالا
 | وشرفو هلدام اذا هنزا و لاقت رد هنسانعم قملوا ربارب ههنسنر هدننزو هلعاف (ةنزا ولو هرادقم یا اذک هناریم

 | نزا ولاس ردهنسانعم كلنا تافاکم هنسهعینص كمدآرب و هاذاح و هللاق اذا هنزا و لا ردهنسانعم قلوا ه وشرف

 | روند هتیشنالوایبام كن هنسن رب یک هنزو نزو هلرسک ك راواو(ةناز ولا و (نازولا) هلاعف ىلع هافاک ادا ان الف

 | دوخابشلن راط دو هل رسک ك وا و (نزولا ) هتلابف یا هتازو وهنازو وفرظلا یلعابصن هتزو هز ووه لاق
 | قافتا (نازتالا) نزاووا نوزوم یانزوو انزو مهرد اذه لاق یک هحوتفموا و روند ه ها مان یستراط

 | مات نزآا لاق ردهنسانعمقلآ دقن ییهگاو تن زتاف مهاردلا هلتنزو لا ردهنسانعم قات راط هدننزو

 | ریارب هلا ی یش هنسلر و نزتاف رعشلا نزو لات رد هل یار نوزوم قفاوم هعیطقت رعش و اهدقتا اذا

 دیش نالوا ولرکللو "یوق ندراس (نزوالا) رخالاب لدتعا اذا لدعلا نزا لاقب ردهنسانعم قلوا كف
 موقلانزوا وه لاش روند همدا نالوا ولتهاح و ند راسو نکما و یوقا یا هریغ نمنزوا وه لاش روم

 نواو هلیصا یا یأرلانزو وه لاقب ردلمعتسم هنسانعم تباثو لیصا هدشزوربما (نزولا) مھھجوا یا
 | اذا انزاوت لاق ردهنسانعم كعئلربارب هدننزو لعافت (نزاونلا) روند هنزورف لهجوا شاوا نوحطم یک

 | لا ردهنسانعم قلوالیصا و "یوقیسهظحالمو رکفو یار كمدآرب هدننز و هناما (ةنازولا) ایواست یا انا

 لیعفت (نرزوتلا) ردعض ومر هدننز و نزجم (نزوم) یارلا لیصا ناک ادا سمامخا بالا نم ةنا زو لج ران
 یا اذک ىلع هبیقنز و لاق رد هتسانمع: یل مداد راک ی ادد بودا بلف طبر هب هنسارپ هدنزوا

 (نسولال ابنزو ینعع اذک لع هفت نزوا لقب ردهنسسانعم نیزوت هلک كنءزمه (نازالا) هیلع ان و
 | هکر وند ا ای وا من رع تساوی هد زور (فنسولا و هلباه (دنسولاو و هلیصف كنيس و كواو

 دزد ی رف ریا کد و یر یادواره کد ة زونه رول وا ضرام هغامد

 مونلانیب نامه هکر وند هنل وا كن وه وا لوق ىلع رول وا ریبعت هللا رکش هدنحالطص| فیک ل هاو هماکن و هلق ووا

 ترد كنوش وا سپ رول وا ضراع هزوکهج رادقمرب ندنآو هبلق هکر وند هغغغ ما شییلادنعو ردمتلاح هظقیلا و

 | هتیسلا و هنسولا وهنسولا و نسولا هذخا لا ردجراخ ندندح مونو و ردل "وا لوق نالوا خص اورول وا یسهبن |

 | ,عبارلا بابلا نمهنس و هنسو و هنس و وانس و لج لا نسو لا رار ول وا ردصم هدانعمو و ساعنلا وامونلا لوا وا هلقثیا
 قلاب ندنسهحار ریتو دب كنويق شمالجآ یزغآ هددم تدم نسوو ساعنلاوا هلّوا وا مونلا ةلقث هذخا اذا ر
 | هنسانعم تلفغ هنس و ردهبانعموب ځد نسا هکهت بلا نتن نم هيلع یشغ اذا لجرلا نسو لاق ردهنسانعم

 رولک ناسوا یعجج ردلمتسم هنسانعم تجاح نسوو ةلفغ یا ةنس قوه لاق ردیمزال یانعم هکر دلم عتسم ر
 اهناحاح و اهراط وا یا ءالانم اناس وا لبالا تضف لاس و یتجاح نم یا یتسو نمالو یمه نم وهام لوقت

 رکنس بویلفو وا قوج هدنشزو ناریم (ناسیلا) و هدننز و ناشطع (نانسولا) و هدنزو فتک (نسولا)

 نانسوو نس ولج رلاق ردناسیمو هدننز و یرکس رد یتسوو هدننزو هحرف ردهنسو ینؤم روند همدآ نالوا |
 هدنز وکس پ رد رال تس ید نوا هغلابم رد رالعاف عسا رنو هساعن رنک اذاناسیم و سو و ةنس و ةا ما و ناسیمو

 رد هنسانعم قا و وا (ناسیتسالا)ل رونل وا قالطا همدآنال وا هرزوا فص وو امادو همدآنایلق و وا بول و ساعت
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 | كنهرد هدننز وریما (نیجولا) هقد اذا بوألا راصتلا نجو لاق كمر چو ردهنسانعم كکودو 4 ارض اذا

 ۱ ۶ وا قارش هدنزرطرانو هطشیا یدا ولانیجو ىلع دع هتأر لاق روند هنسییق كناچو

 | ندنسانعمنیج ور وند هب هقانددش و نیهدننزوءارج(ءانجولا) ولی درب ترص دیک شک و نايل وا نيتچ و برص
 | ر2 (فنجالا) و هلناصف (ةنجولا) و هلیثالث تاكرخ واو (ةنجولا) ةدددشیا ءانج وةفا لاقي ردذاوخأم |
 | ریبعت قان کروند هعضوم نالوا .هشرموب هدنزوب كناسنا ردلدب ندوا و هزمه هک هلن وک امج و اات تاک رک
 رولک نجاوم یعج هنسانعم هق دم ر وند هفق وط هلن رسک كيم (ةنهلا) روند راسخر هدیسراف زونلوا

 | (نجوالا) عضخو "لذ اذا لجرلا نجوت لاق رد هنسانعم كلا تنکسمو عوضخ هدننزو لعفت (نجوتلا)

 | ةلحت ىا ةنوجوم ةأرما لاقب د غو ها ومدن 0( نوچ ولا روند هغاط نالوا ظبلغ هدننزو دجا

 سانلا یا یا وه دلا نج و نم "یا یرداام لاق هنمو ردهنسانعم "قد كکود هدننزو لیعفت (نیجوتلا)

 ققشمو یب یرد غابد یتعب نیلیل هقدو ه رض یا دلا غایدلا نتو برعلا لوقت هکیدید یرشخز هدساسا

 باپو یتعی هنسسانعم وه قلنا یا راربد وه دلا نج ونم یا یرداام رابرع هکردندانعمو یدلیا قد نوجما

 ار زرونلوا داربا هدر كج ه دمرویلتبیتغیدل وایو لح هن وکه نكن آنی رونل وا لامعتسا هدنعقومربقح هکر دنده انک

 لاق ردهنسسانعم كمویب نرف هدننزو لعفت هلبا هلم*یاح (نحوتلا) ردزنکو قچل آ تیاغب یتفرح تغابد

 هدنزو هرم (ةنحولا و اله و لذ اذا لجرلا نحون 7 لاقت ردهنسانعم لاله و لذو هنطب مظع اذا لجرلا نحو ۱

 انحو هبلعنح و لاقن ردهنسانعمقمتوط نیک بونل ریکهدن ورد ه هکر هلنیتحف (نحولا) روندهروماچیقتریص ۱
 (نخوتل اوداسفیاهنخو ه لاق رد هنسانعمداسف هلی یکم وا وى واو( ةنخولا)نحا اذا عبارلا بابلا

 تالادویص ك وا و(ندولا)ل دصقاذارش واربخیلا نخوت لاقت ردهنسانعم كلنا دصقهرش هوم رایج زول |

 تابلانمانادوو اندو "یشلا ندولاش رد هنسانعم قلا بوصاب هب وص یی هنسن ر هدننز و باتک (نادولا وهلنوکس | ۱

 نسحا اذا سورعلا ند ولاقت ردهنسانعم كمروک هطزوک یتتامعم و زاهجكنوناب نالوانیلکو هعقنو هل اذا یناثلا

 | لا ردهنسانعم قمرواو هرصف اذا اندو "یثلا ندو لاق ردهنسانعم ققلاصف ی هتسارپ ندوو املع مایقلا

 ندوو ردموسم هرزواقلوا ذوخأم ندانعموب یظفل نادیم هدساسا هکر د د حراش + ام هرض اذا اصعلاب هندو

 ۳۳ ۳و تسلو ادا عجلرلا ب تابلا نم اندو ةأرلا تند و لاقت ردهنسانعمقمروغ و ط قج وج هر وج هربخ نوناخ |

 ۱ | یرلکیکس کوکو ل ر وکو ینو ي نودوم وروند 4 هنن شفلص|بولیصاب ه وص (نودولا )ون زوریما(ندولا)
 | نودوم لجر لاق ردهن ودوم یثنوم رونید همدآ صقان یتقلخ راط یسیئرغبو هصق یرللوقو یراهغروبقو
 | زانق ولەلج ڭا لاو هصق هن ودومو نيبكنملا قيضلا قلا صقانلا نیدیلا و حاولالاو قنعلاريصقلا ىا

 | ةن ا ةريغصقنملا ةريصق ةلخد یان ودوم ةأ ما لا رول واانعمر یکی سهفکی ے2 دنر وپس هکر ون د هت ر وع جاب وط

 ۱ ۲۲ ۵ دز ر لمه نه وتالواضیانودردیاو لاش روند هغجوج هروجهربخ نودومو

 هرصق اذا "یثلا ندو لاق ردهتسانعم ققلصف یهنسنر و هعقنو هلب اذا هند و لاقت ردهنسانعم ققلصا
 | هلفل وا هنسانعم قفلصاو ردهنسانعم ققلصا بوصاب هیوص یهنسنر دو هدننزو قافا (نادنالا)
 | ینهنسنرب دوب هل رسک كنهزمه (نادالا) عقتاف هعقن یا وه نداق دلا ندا لا رول وا مزالو یدعتم

 | لاقت ردهنسانعم قمروغوط دلو هروج هریخ تروعو هرصق اذا *یثلا ندوا لا ردهنسانعم ققلصف
 ۱ مایا ند وانصعلاق رون ده هنس عالم و هزات ور هدنز ورجا (ندوالا) اواضادل و تدلواذا ةارلا تند وا

 | دواد ردهبصقرب هدنساضف یراخ هلع كنهزمه (هدوا) رد,دآ هبرقر هدن تارف هلا شعم ندواو

 ۱ نال اذا دلغا ندوت لاه ردهنسانعم قعو یزد هدنز و لعفت (نذوتلا) نذار وا و مال ثدا دم ن

 | رد هنسانعم لیوح و فرصهدننزو لعفت هلا ه2 لاذ (ندوتلا روند هدلو هروج هربخهدننزومرکم (ندولار
 ۱ ا روک لاذ (ناتذاوژ هبحا اذا هنذوت لاق ردهنسانعم كلج یهنسنر و هفرص اذا هوت لاق

 [] ردهنسانعم قلواهرز وا معن وزان اعاد بونروس غاب قوچ هدننزو لعفت (نزوتلا) رده رقرب هدنساضق ناهفصا

 |هربد هدننزو هینالع (ةیارولال رددآ ه رقرب هدنساضق زرت ندا مو اینک ن دی نا نّروت لاق

 | كنم یازو ضف لوا و (نزولارپ ردیعا كننآ هدعقلایذ هدفلس هدننز و هرم (ه رو)پ هنسان ام تیا وند

 | نزوو هدنخ و هل زار اذا ةنزو ازو هز هنزو لا ردهنسانعم قغراط هدننزو هدع (ةنزلا) و هلنوکس

 | كمدآرب و رولک نازوا یعج رد هنسانعم لاقنم روند هثیش قو 4 نا یهنسن رب

 ارت



 > ۷۱۳ رو

 ضعبلادنع ورونل وا هدا را عج و همت نال وا رم ندن را سفن هلکن آ ردکع دزب رد ریغلاعم ماکتمریع هلیسا هرز واحط

 كرم یرخآ نوجما یروذح نینکاس عاقجا ردیعج اهظفل ريغنم كنه انا نالوا هدحو ملکتم ری

 هرم عج بودا تلالد هعج هع نوج هکردویهج و كنغيدنل وا رامتخا هع ندنناب هرات اکر و یدل وا |

 رایدلیا كير هلا رص نوجا تسناح سپ ردندنسنج كن هعص هسا وا و یکتا وا ولعف ردنا تلالدےموواو هسا | ۱

 كنتلود نوتولع ندنتعاجب دوجون هدسلدنا هکلدجا رفعجوبا هلک كنهددشم نون و كفاقو كنون (هنق)
 للا لضف م راکلا وا ورصنن ىلع ان دم رد هدلب رب هدنتلابا سوط هلبعص كنو (ناقون را ردیعا یردب رد ر زو ۳ 1

 ردرلبوسنم اکا نویناقونلا ءاهقفلا دمحم نب رصان نب "یلعو رصتنلانی دمو لیعسانم رصان و ديعس ىا ظفاح انا

 هکردناذرب ندنشدح نلان هللادبعن دم و روند هراچاض فیعض هد دشت كن هبناث ویصف كنال وا نون : (نلا)

 و وا هٌ وقت هل ا ونعنت هد راعشازو رد هوارو فرح (نونلا)ز ریا ثیدح تیا ور زار ن اعلآ

 كنون رد ناني یعج هنسانعم توح روند هفلابو هنسانعم ةاود روند هد ود قحهزاب وزاب نون و ردزاح نبه

 ماداب لربخا الا كنىد وې هدنلیذ لیوط ثیدح نالوا روطسم هدب را ۳ هکر د مرم * ردناوناو هبرمسک

 هت كحمف نون و ردقلاب دارم ندنونو روند هزوک وا ردیناربع مالاب هدنلوق نو و مالاب لاق یلب لاق هنا لها

 بقل كن رترمضح نود هيلع و الت عرج 7 (نوللاوذ) هنسانعم فیسلا ةرفش رونل وا قالطا |

 لقعم هلي س هين هشت (نینونلاوذ) یدبا عونصم هدننئیه قلاب هکر دیعما یحف كمدار ندو رد راشرش

 هنون و یدبا یسهع كیرحنب نایفسوبا کردا تش هلبعص كنون (هنونز ردیعما یف كنهسک مان دلیوخن |

 رددرفم ندنون هکهنسانعم هکعس روند هغلابر و باوصلانم ةلک یا ةنوت لاق لاق ردهنسانعم باوص هک ]

 دنقذیفةرفنلایا نیعلا هبیصت الثل یبصلا اذه نون دّوسلوقت روند هفجروقچ نال وا هدننفذ كغج وچ كجوکو ]
 راردندار وا نابن انا نائدحما دج ان "یلع و یداهلادبعنیدجا ردهدلب ر هذن رق ناهفصا هدننز و بحاص ( نان ال |
 نون (یوشن) ردیعما رهنرب هدننزو یني هلا هروسکم نون (یین) ردعضومرب هدزاج هل رسک ك نون (نانین) |

 كم السلا هيلع سنو هکردیدآ هر قرب هدنساصف لصوموردیدآ عضومر هدهفوک هصف كنهباث و یرسک كنال وا ۱

 همدا ول هد وک یصب هلن وکس كنهزمه و یصف لوا و (نأولا)) <« وا ولا لصف ]ګټ یلاعت هدمګ زحجن ردیسهبرق

 شن رویذا هلینوکس كناب و یصقلواو (ةنولا) ردهنآ ویتنوم رونده هنسن یصبوولنا اقاطم لوقیلع رونید |
 سکه دننز و بحاص (ناولاا) ةعوطایاةن ولا هذخالاق روند هفلجآو یذالایا ةن ولا فعق و لاقب رد هنسانعم

 لا رد هنسانعم تفلاخم هلن وکس كنا و یك وا و (ةنت ولا دحایانا ورادلا فام لاق ردلمعتسم هنسانعم هسکو ۳

 ماد تباثیا هيف نتا ووه لا روند هثيش نالوا ماد و تبا هدنرب هدنزو بحاص (نتاولا) ةفلاحم ىا ةنتو ام 8

 رو هدننزو ریما (نیتولا معاد نیعم یا نتاو ءام لاق رول وا فصو هوص نالوا یراج یاد هدنزور و |

 ماودو وهدنز و هبوجارولک هنت واو هلیعض كواو رواکن تو ىج رولوا كاله یحاصهدکد لسک هکر وند هن رهط
 باصااذا یناثلابابلانم انتو هنت و لاق ردهنسانعمقمروا هنرمط ل روب كمدآ ر هلبصفل وا و (نتولا) ردندنسانعم
 ردهنسانعم قمل وا یماد بویلوا عطقنم الصا هنسنرب هدننزو هدعو (فتتولا و هدننزو د وعق (نوتولا هنیت و

 لالا نتوتسا لاق ردهنسانعم كمروعم ناوبح (ناتیتسالا) عطش مو ماد اذا ةنتوو انوت و ءالا نتو لاق ق
 هنسار و نع” اذا لالا نئوتسا لاق ردهننسانعم كمروعم ناویح دوب هلا هثلثمیاث (ناثیتسالا# نع اذا ق

 یهنسنر ویوق اذا"یشلا نثوتسالاق ردهنسانعم قلوا یوق و قب اذا "یثلا ئوتسا لاقب رد هنسانعم قلاق هی
 قلوا لولب کیا یلقفوا یلیربا یرلجاغا امرخ و کتسا اذا لالانم نئوتسا لا ردهنسانعم ققلاغوج [

 دچ هلس هلا رایدنک یرلیرواب كراهود و ارابک و ارافص نیتقرف تراص اذا لا تلوتسا لاق ردهنسانعم ق

 مص روند هلنیتصف (نتولا) اهعم اهدالوا تأشن اذا لبالا تنثوتسا لاق ردهنسانعم كلا تشن |
 راضمب هکربد حراش * مص یا ناثوالانم نئو هناک لاق رولک ناثواو هلنیتعع رولک نثو یعجج هنسانعم
 تباث هکردیفدا مو هدننزو نتاو (نئاولاژ راردا صیصخ هعونصم ندنسهلوتقم باشحاو هراج ینو

 هتروع نالواهللذ (نوئولا) ردذوخامندنوب یسانعمینصنتاویانئاو هام لاقیرونید هبهنسث نالوا رادیو
 هتیطع لزجا اذا اد ز وا لاه هنسانعم كمر و هیطع قوج كب همدآ رب هل رسک كنهزم (ناثالا) روند

 یمنآ هلنوکس كيج و ىح واو (نجولا) هنم کا اذا لاملانم نثوا لاق ردهنسانعم ققلافوچ یلامو
 ضرالا 4 نجو لا رد هنسانعم قمرواهرب ی هنسفرب و 4یمراذایناثلا بابلانم انج وه نج و لاق ردهنسانعم

 )۹۰ +٭ ثل +

 چ و اولا لصف



 چ نونلا لصف زوج

e ۷۱۲ = 

 | یا تارک نم مھب إ ولق ةساقلل لد وف یلاعت هلوقکر ولوا فدا م ەنسەلکن ءو “وخ فرطب یاد "نخ فرط نمكيلا

 311 و الف هک شال موش دانا امت لوک رولا قدارم هنیداک قو کد یم

 |[ مهدالواالو مهلاوما منع یتغتنآ 9 یلاعت هلوتکر ول وا فدارم هنسهلکدنع و چ ةعمج موب نمةولصالیدون اذا $

 8 رنج موقع یا موس صن و اتو رول فدا مدن هلک عو ادن یا ایش هانم

 | هلصو رولوا هنسانعم اعر هلج زا ردر وک ذمهدایز هده وګ ب تکی دلیا رک ءانعمتردنوا هدارو فا ومهکرد

 r قوج هنلابع و لهاهسکرب هدننزو لعفت ( ن ول ) رول وا هنسانعم منسق هاب و هزسانعم دمو هنسانعم هد از :مالرول و

 RE | یتتنوم كمدآ ر هدننز ونوع(نولا) هلابع ىلع هعفنلا رک |اذالجرلا نوت لاق ردهنسانعمكمروک تنوم و هقفن

 | 5  یدنلوا رکدهکدشا ردتفل ید زوم هدنو و هتافکی ماق اذا انوم هوم هنام لاق رددنسانعم كلاهراداو تیر

 | هلناعف ( دنهلا) و هلبنوکسكناه و یخ وى کا ا7 روند همدآش لروکی نومهدننز و لوقم (نوما) |
 ۱ هلو ةنهلاو نا نسح وه لاق روند هکلتسدمریچو هفزواهدمدخو تنعصو ل هدننزو هلک (ةنهلا) و

 ردهتسانعم كلئا تمدخ همدآ رب هل رسک و ىح كم (ةنهملا]) وهدننز و نهر (نهم اإل لملا و ةمدلناب قذلا یا
 کن هلاندرد و هدیحنر هلککود بوروا یناوبحای یعدآ رب و هعدخ اذا تلاثا بابلا نم ةنهمو انهم هنهم لاق
 ا | لبالا نهم لا ردهنسانعم قعاص هدندوع ندوص یدهقانو هدهج و 4 رض اذا هنهم لاقت ۰ ردهنسانعم |

 [ ماجبوم رج یا هیذج اذا بوثلا نهم لاقبردهنمانعم كع روس بوکچ هدنزورب یمابلو ردصلا دنع اهبلح اذا

 ] هشیاو هتمدخ ی هنسنراب ین هسک رب هدننزو لاعتفا ( ناهتمالا) اهعماح اذا ةأرلا نهم لاق ردهنسانعم كالا
 | يما « نیهلالوه نهتماف ةنهلل هلمعتسا یا هنهتما لاقت رول وا مزال هدانعمو و ردهننسانعم كلتا لذّتبم بونالوق

 1 | یا نيهم وه لاق ردهنسانعم نوزو فیعضو ریقح یا نیهم لجر لاق ردهنسانعم ريقحو راوخ هدننزو
 ۰ کند یازو روند هدوس شهزآ یدادو الیلق یا انیهم اثیش هاطعا لاق روند ه هنسن زاو فیعض

 ١ اتار كکرا نالوا زت وط یل ودو رببقلا و ئأرلا لیلق یا نیهم لجر لا روند همدآ زفیکبس هجزآ یربیغ و
 ] ةناهم نهم لاق ردردصم ندهروک ذم یناعم هدنزو همالس (ناهلا) هدننزو ءارعا رولک ءانهم یعجج روند
 [ روند هراکتمدخ و هسانعدبع رونل وقالطا ه هلوک هدنزو بحاص (نهالا) اهم ناک اذا سمانا بابلا نم
 | نالب هدنز و ن ز (نیلا رددآ هبصقرب هدننلانا نارباخ هل رسک كی (هنهیم) همداخ واهدبع یا هنهام وه لاق

 | لاق ردهنسانعم كما سطن ینالرتوجما كک | نیکاو بذک اذا انیم نیم لجرلا نام لاق ردهنسانعم كمت وس
 ۱ | باذکر وند ه یحالبهدنز و داش (ناّلال وهدنز و روبص (نویم ال و (نالا) ةعارزال اهقشاذا ضرالا نام

 ان انیم هکر د جرتم * هنسانعم جاحزلا رهوج روند هنن رهوج كنم“ هچرص هل رسک كم (مانیلا) هنسانعم

 ] ارهاخ هلکع د هنهجرص یدروجال زمگیدلیا ربعت هنیم هدزعاسل و هن هچ رص و ه هشیش هدیسراف هدننزو

 | هنسانعمیسم روند  هلکساو ردیدآ عضوم رب هللا مصق و یرسک كم (ینیم) رونل وا "نظ بّرعم ندیسزاف
 | لاح (ناملا) ردب رعم هنایمجیایم هکر وند "یحایمهدنتبسن ردهدلبرب هدنسهکل وناه؛رذا هدننزو هباتک ( هنایم)
  «ناقلا) رددآ هرق رب هدنساضق تاره هل رسک كيم (نانیمال هنسانعم هنس روند هن رومدنایص س

 | نالوا شوشغم بویل وا هرزوا یک و قدص یقلتسود هلبا هسبالموبو روند همدآ یجنالی هلیس هیذب لعاف ےس
nk4-۱ نونلا لصف »= یلاعت دمع زج شوشغم یادولا ناق لجر لاق رونلوا  

 ۱ | ضعب لک یا نبنم دوقنع لاقب روند هنملاس مزوا نالوا شف وا لکا یراهناد ضمب هدننز و ےظعم (نبنلا)

 ۱ | همالس هناتن و نتن و حوف دض یا نتن هب لاق روند هب وق وقد هل وکس كنا و یحصف كنون (نتنلا) بلا نم هیلعام

 ا |ساللا بابلا نم ةناتنو انتن نتنو "یثلا نتن لاق یک هفیج ردهنسانعم ققوقدب هنسنر ردراردصم هدننزو

 | نسحم (تننلا) نتن یتعع "یشلا نتنا لاق ردهنسانعمققوق دب دوب هلی رسک ك ن هزم (ناتنالا) حافدض یناثلاو
 ] كنات و كيم (نتنلا) و ردشل وا عبات هنسهرمک كنات یسهعض كيم هکه رسک كنات و كم (نتنلا) و هدننزو

 ۱ رفعي (نوتنیلا) روند هب هنن یوبدب و نفعتم هدنز و لیدنق (نیتنلال و ردشلوا عبات هيه هات هکه لیس هع
 | 2 ف رپ هدننزو لیعفت (نیتنلا) رد رجش كفعص یرلکدد ساب رد هدیکرت روند هناب هګار درب هدننزو

 | ردعج ندنظفا نتنم هلسیعق كيم (نینانلا) اننم هلعج اذا هنت لاقت ردهنسانعم قات هګار دب رب بودوقوف

 هدنآ ردعضوم رب هدنب رق فئاط هل هحوتفم هزم (ناتا) نیتانم موق لاق هنم و روند هرلهنسن ولهحار دن

 ممه نو و یوکس et یاحو یصث كنون (نحم) ردشلوا هعقورب هدننیب یراهلبق فیقث و نزاوه



e ۷۱۱ 

 ه دسکو مدآ رب هدنزو لاعقا (نانتمالا و ردلتعمو و هدننز و ء ءاشحا ر واک هانما ىج كنظف امو رولک نانماآ

 یانصلا ن رم هلعفام هل دع اذا هيلع "نتما لاق ردهنسانعم قفاق هنشاب هلا دادعتو رکد یناسحا یکیدتنا 0

 هونغ تغلب اذا ةّتننتما لوقت ردهنسانعم ىو لئات هنسهنسن نالوا سیف و رخاف تباغب هدندنعكمدآرب وا

 | هتوق یا هتنع بهذ و هفعضا یا هنما لاق ردهنسانعم قلق لاحت یب و فبعض یخدوب هل رسک كنهزمه (نانمالا)
 هتوقو روز هلعض كيم (دنلا) هن : وهم بهذ و هفعضا اذا ريسلا همت لاق رد هنسانعم ناثما هدننز و لعفت (نتقلا |

 هنامزو رهد هدنز و روب (نوتلا راوی ءامسا هلبصف كي( هنم إل ةّوَق یا ةنم هبقل سيل لاش روند |

 همول واو ردن رابع ندرهد ثداوح (نونلابیرر) رهدلا یانونلا مهیلع رادلاس , ردن دنسانعم عطق رونا وا قالطا
 روند هب هسک ندا ناثتما هدکدلیا تل وارب د وخاب ء دکدرب و هنس همدا رب و تولا یا نونلا هنم لاق رونل وا قالطا

 نوجمایمانغ ولام هکر وند هن وتاخ لوش نونمو نانتمالا ریثکلا یا ةنونم و نونم لجر لاق روند جد هنونم|
 رادع (تنالا) روند کروا رنو فیس اوا ناخ ندا رابره هلفش وا مر |

 | تناکاذاة ًانمونونمآ ما لاقت رول واهرز وانانتماهنج وز امم اد هکر ون دهنوتاخ شفل واج وزن وچ ایلام ځد وب
 ربما (نینلا )لک ةنانمالو ةنانج نجو نا ثیدخاهنمو حراشلا لاق اهجوز ىلع "نم یهف اهل ال تج وز |

 فیعض یا نینم لج ر لاق روند همدا ناوتان و فیعض و روند هبا فیعض و هنسانعم رابغ روند هزوټ هدننزو

 ندنلاعا ربنیس لبج هدنرابد ماش نینمو یوق یا نینم لجر لاق رولوا "دض هلکعد همدآ دنمروزو ۍوقو

 (نونمما) رد وسنم اک اینینمنالوا یتعجیرات حراش هکر د جم » ردطلغ یر ون نینیس هدارو رددآه رقرب

 بوسحو روند هثیش نالوا ربتعمو رخاف هد هج رد تیاهن هدندنع كمدآ رب و روند همدآ یوقو همدآ فیعض یخ دو |

 عوطقمال و بوسح ریغیا نون ریغرجا مهلف ل یلاعت هلوف هنمو ردهنسانعم عوطقمو روند هبهنسن نوزومو ۱
 یتشپا كندسکرب هدننزو هلعافم هلن ون ددشت (ةن املا )روند هرکی شیدو روند هکحروا هدننزو هبنع (ةننملا) |

 كنهناو یعض كنالوا م م (ناتما) هتجاح ءاضق یف تددرتیا هتننام لوقت ردهنسانعم كللا ددرت هدکمروت |

 هکیمن هللادبع وا و ا هدنن زو دانش (ناتمال و هدننز و رببز (نینمل رونل وا قالطا هراهن و لیل لیا
 وو ىح كوم (نانلالردنبقل كلج رر هدنن ز و اهل ز (نانینمرد وغل رد هل سسک كنهددشم نولو یف

 ( نم ]ردن دنسانسح ءاعسا كن رترمضح هناش لج قیقح طعم ندا ماعنا و اطعا ندا یادتا هندابع هل د دش |

 مالک یهانتمهدلوط و داعب هلغل وا ندموع ظافلا و ردهنسانعم یذلا ردعسا هلیسانم هزز وا نوکس كنو و یضق كم ۱
 ینا وو یناک ندنرک كسان عیج هلفْل وا هدافا لذ وصقم هدنیح كکيدید هعم ما من نم ارز ردنتفم ندرك ا

 زجام ككرهدا دادعت یسک ره هلت رابع كلذ ربغ یلا دلاخ وا رکب وا ورع وا دز مش نا كسعد هو رکا یدلوا

 هاللا ربغ یلا یک لسلست ارز یدا رولوا رذتعم قلو قیرط هضغ “هدافاو راکرد كغج هلاق هتسبمدو |

 نانمبونلعج و هشت هدنروص ه اکو رول وا نوا ض# ماهفتسا یسهلک نمو زفلوب تقو هملکت ءازج هلکملکچ |
 هیط رش و رونل وا یتغتسمندنل وق سانلا نمهدنیح تاکید هلدنع نم هلغل وا صوصح هلوقعلا یوذو روند نونم و

 رول وا هفوصوم هرکن ویدنل وارکد هکهتنرونل وا هلوص ومو هال هه زحءوس لمعي نم ال یلاعت هلوف ون رول وا
 نسح نم تروح رول وا همان هرکن و»انانادحم ینلا بح +ان ریغ نم یلعالضفان کف *یراصنالاریشپ لوقک |

 ردعجا راک |یرلانعم راس ورول وا نوجا تیاغءادت اه دنک اما ابلاغ رد رج فرح هل مک ( نم )نس ناسفابیا
 یا هک مارط ادصملا نم یلاعت هل وق وحن و یدنل وا لیزت هنل زنم ناکم هدنو هي الا لک نامل نم هنا یلاعت هلوقء و |

 ضیعب و رد وچ ا تیاف ءادتناهدنامززهدنو هک عجبا یلاةعلما نمان ر طفل ثید ا یف و مار خا دصسما نم ها رسا ءادتنا

 ۱ عقا و هرکصندن را هلکام6مو امیژنک !هدنو و رول وا نوجا سنج نایب ود هلا ماکینم منم یلاعت هلوتک رول وانوجمآ
 یلاعت لوقو اهل تاس الف ذجر نم سانا هل خام یلاعت هلوقکر د لغ ومو طرف هدنصوصخ ماپا ران وا رزرولوا
 هلوقک رول وا نوجا ضوء ولد وڳا وق ضا م 3 ¥ یلاعت هل وتکر ول وا نوچ | لیلعتو یک ةي نم هان تام ۱

 تایل سه لا اجا كند اذ منالي توقا او5 رخ الانمایندلاةويخاب تط را یاعت
 ەن ۇرىروك ذمعضومهدن واریز مضولا كلذ مت ار تلوقوحترولوا هنسانعم تياغو كظح لد وا كتعاط لد یا |

 لجر نم ینءاحاموح رول وا هدناز هکرول وا هنسانعم م ومعل ا لع صیصت و یدنلق لحم هت ۇر ءاهتنا وات اتمی تبا |
 لداضتم یکی اهدتر وص و رول وا هنسانعم لصف ودحا ن نمیتءاجام وحن ردءدنازید هدنو رولو ا نوجاموهدیکوت و | |

 نورظنب یلاعتهلوةکر ولوا فدا رسب اجاب وصل ا نمدسفلا لیلا و« یلاعت هل وکر ول وا لخ دهن | ۱



 ۷۱۰ روس
 أ روند هنزهطرومرروناجی داود یزد و رک دارو تک (یکلا) ولت وکس كفاکو یصف كيم ( .رکلا)
 عبا اا نماننکم ةدارطا وا ةبضلا تنکملاس ردهنسانعم قلطروع روناج نانلوا رکذ هلو کس كفاک نکمو
 دو ەل برىك كنهزمه (ناکمالا )روند هنسهلوقمهکرکجو راک نایلطروع هدننز و زویص ( نوک تنضاب ذا

 ۱ هبهنسف رب یمدآ ریو نکم یهف تنضاب اذا ةبضلا تنکما لاق ردهنسانعم قاطروع یس هلوقم هکرکچو راک
 | قلوا رودقمەنسنرب هب هسک رب ناکما هکر د حراش + هردقا یا "یشلانم هتنکیا وقت ردهنسانعم قلق ریاق

 | (نکم)میلع ردقنالیا شهلا هنکب ال نالف لاقت هنم و رونل وارببعت قل وا نکم هکرونل وا لامعتسا هد هنسانعم

 (تانکا لات توا نکیددنانکم هد کر وتد+ یداو لوشو روند هنسهلوقءرلکو ل هطروع هدننز و نسح

 روید هنسهطوع كانسهل وقم هک رکچ و راک کر دعب ندنراظفل هنکمو هنکم هلی و یدک فاکو ی كوم

 | اهضب یا اهمض و فاكلا سسکب هک اهتانكم یلعریطلا اوّرفا  ثيدحلا هنمو رونلو|قالطا هد هنس هطروم شوق |
 | ردتړابعندقل واولرکل بويل وا فیفخ کرد هنسانعم هلازر وراقو هدناز و هنیفس (ةنیکل الو هدننزو نما (ةناکلا 9
 یحاص تیلیحو هبن ر هدندنع یلاو و ناطلس مدارب هناکمو ةسهلا و ةدوَلا ىلع یا كتنیکم و كن اکمیلع شما لوقت

 یانسادا سمانا بابلا نم ةناکم ناطلسلادنع نالف نکم لاق روند جد هتیثیح و هبنر لواو ردهنسانعم قلوا

 | یحاص تل مو هبنر هدنناب یلا وو هاشداپ هدننز ورپما ( نکلا ) 2م یا ةناکم ناططلسلا دنع ها و ةلزم اذ
 هات هفالتخا ردشطا رکد ځد هدنسهدام نوک یرلنوب فل وم + هدننزو ءائرق رولکء انکم یعج رون ا

 !انیکمراص اذا لجرا ن نکمت لا رد هنسانعم قملوا یحاص هاب و هبنر هدننای ناطلس مدآرب هدننز و لعفت (نک مارا

 ردتفاف ه ردق ارز .کقف ؛یشلا نم هتنکبا لوقت ردهنسانعم قل وا ردتقم هب هنس رب و ناطلبسلا دنع |

 ۱ | ندناکم ردندانعموب ناکمانال وا یلباقم عانتماو بوجو هکیدلاق و هدنز و هفرغ مسا ندنو هروک هنناب ۱

 | رج و بصن و عفر یتعب ثالث تاکرح هدندنع نوو هلیس هين لعاف مس | (نکقل اعسالا) ردلباق قلوا ید |

 | نکقم هب رعم عسا ا ااا لر راهکرح ا

 ىجا عج هکر واک ن کاما و هنکما یعجج رد هنسانعم عض وم ویاح هلیصف كي( ناكل ا ردینبم هننكمت هدتیما یقالطا

 | ردندن سام رھ یشاومردہدآ' تابنعون رب هلیص# كو (نانکلاویدلیار 1 هدنسهدامنوک ی دین فل ۇم+ ردةح هل وا

 آان نل ودتقم هتیشرپ یعدآرب  نیکقلا  ردیسهنک كن هعیر نب حو ن ندنىعبات هدننز وریما ( نیکم وا )

 یف كم( "ملا ]ر دنتفاف هردقا یا نک ساف "ی لا نمهتنکمل وقت رد هنسانعمكلنا اديب رادنفا هب هنسنر (ناکعسالا)

 | منا اذا لولا بابل نم نیم نم بلع نم لقب رد هنسانعم كمر و تم هدنازو قیلخ < ینینلا)و هلبددشت كنون و
 | یکلوا یکیدتاهمدآرب هل رسک كم هنمو "نمو ةعينص هدنع عنطصا یا هيلع نم لاقب ردهنسانعمكلیا تللوا همدآرب 1

 ۱ اذانم وانم هيلع "نم لاق رونل وا ریبعت كلا نانتما و تنم لیمګ هکر دهنسانعمیتقاق هنشاب هلا دیدعت یناسحا و فلطل و

 اوترا قالطا هد هناسحاو تمثو روند هفقاق هشاب یناسحا رول وا ید مسا ندانعموب لو کرد د ح راش» "نتما

  لوبواهمیحاذ ةقانلا رم ردهسانعم كلبا باتیببوروب یرا وط و هعطق اذا "یشلا م لاق رد هنسانعمكمسک مو
 ۱ | هفعضا اذا ان الفرپسلا ملا ردهنسانعم قلق لاحت یب و فیعض بوردیک ینت وق هلکلتا باعتا كی یمدآ یار فا

  نداوه اقلطم نمو هصقن اذا یشلا نم لاش ردهنسانعم بقا یون و رک دم هد و هاو ا

 | نع و نریش و دقعنم هدنما وق لاب بول وا لزان هرزوا راجاغا و هراشاط هکروند هت وطرو "لط لوش نالوا لزا

 ردنالوا لزا هرزوا طولپرصم نالوا فورعم هدابو و یکن یب رو تشخربش رولوا نر ینه ا

 | تردق هدیکرت تبوطر یریکدید نم هکهلوا مولعم ردعفان هرکجب قآو هردصو هل نالوا ضراع وتو او

 ۱ | کروند یجب رفا نم هننالوا هنادهش كنو و رول وا ضای هکر د نیب رت ی سیر رول وا عون چاقرب هکر د راکدید یساولح ۱
 | درد یجب رفا "رب ن ارمیا هدنزرط یرکش ون ضاب هلا هس ر راکنرف اضعب و رردا لابعتسا ءایطا

 هرص لابو رارداریبعت ییزک اک | هدرلت ال و هرشط راراتص ی :الوا لئام هلشب ود نیما اوست یی اراک اتما

 ا ى هکر ون دهمدآلوش e لر كشخرش هدیسراف هنعون نانل واریبعت

 | رو دمحم هکهتن ردقلوا با هعدب ل یذلا "نملاو نالوا باوص ردطلغ را هدف هکرید حراش + هی
 | هطقل دوخابلود قلا رآ نایلوا مولعم یسنو ییوص سپ ردهلبسک كن هاو یعض كنالوا میم" نکو ردموسیم

 دوخاب لیک و لردرب "نمو ردندنبسانعم عطق و و زما اعدا ود ردمدل و ےہ و هسکرب , هکر ول وا صعت اات

 ىج هدننزو افق روند ج دانم هکهت رونل واریبعت نامطب هدزغناسل هکروند هرادقم لطر یکیا لوق ىلع ناربم

 (نانما)



a eR mE 
 كلنا عاجو هشدخ اذا ههج و نشم ردهنسانعم قمالمرط و طوسلاب ه رض یا هنشم ییعم یناثلا بابلانم |

 نشخ اهص اذا هدب نشم لا ردهنسانعم كليس لا هلا هنسن ولتنوشخ و اهعماج اذا ة ًارلا نشم لاق ردهنسانعم |
 ید هب رضاذا فلاب انالف نشم لا ردهنسانعم قمربص یییرد نامه ب ویقلشیا ه ورجما بولاج هلق و

 نالواەدەمور کذس اکر دذ وخام ندنسانعم قمربص ییرد ا كمر و لا هنسن یوزج و هدلج رشقدق ۱

 هرا رب ند هنس رب هدننز ولاعتفا (ناشتمالا]) اهع رض فام بلح اذا ةقانلا نشم لاق رد هنسانعم ق عاص به ید وس

 قمربص علقو هسلتخا اذا هنشتما لاق ردهنسانعم قماقو هعطنقا اذا هنشتما لاق ردهنسانعم قلآ بوربا بوسک |
 بلحناذا ةقانلا نشتما لاقت رد هنسانعم قعاص به ید وس نال وا هد هم و هلتسا اذا فیسلا نشتما لاق ردهنسانعم |

 تدجو امذخ یا تال نشمام هنم نشنما لوقت ردهنسانعم كلیا ذخا ی هنسن یغیدلوا سّرسد و اهعرض یفام

 هلقمریص علق دوخای هلکمن روس ه هنسنرب روند 4 هراب نابل وا یکلن رد بول وا شیک هدننز و هرع (فنشلال رکذاک
 هقان هدننزو لیعفت (نیشقلا) هلروغال و ةعسهلحرج یا ةنشم هتاصا لاق ردقجهلوا قربص كجوب نالوا ادیب

 هلیعض ءل رم (ناشلا لو (ناشولا) ةهراک تّرد اذا ةقانلا تنشم لاقت ردهنسانعم كمرب و کاروز دوس[
 لکأت ناشرولا ةلغب + لثا هنمو حراشنا لاق ردیپطا كمان هکردامرخ سنجنرب بع زو باتک ن و 0
 ناشمو رددآ كغاطر هدننز و باتک (ناشم)ل رد ه رقرب هدنساضق هرصب هدننز و باصس(ناشمل × ناشملا بطر |

 یصقفكيم (نعلا) ةطیلس یا ناشمءأرعا لاق روند هتروع نابزد و هطیلسو روند هدروق راوخن وخ و ثیبخ |
 هج زآ و ریصق یا نعم"یش لاق روند 4 هنسن هصق ولي وطیا نعم یش لاق روش ده هنسن نوزوا هلبنوکسكنیع و |
 هاطعا لاق روند 4ب هنسن رجال و رثکیا نعم “یش لاق روند 4 هنس قوجو هنسانعم لیلق روند هب هنس |

 ترافعنو لدو رقااذا لژوالاابلا نم انعم هقخ نالف نغم لاق زددتسانعم كاعارارفا قوا ساه و 8
 راکناو ردطلغ یسهضسن لذلاب رارقالاو هدارو ءروک هنناب كحراش » قذلایا نعلا اذهام لاق رد هتسانعم |
 اس رک يا منا نم وه لا ردهنس انعم من نارفکو هدسج اذا هوك , نعم لاق رد مسن د ا

 ردن دب ع یامرکهدنازن نعمو رهاظیا نعمءام لا روند ه وص ندا نایرج کاو ها هدنزورب و روند | 1

 كيتا رولوا ردصمو روند هنسن ناثلوا عافتنا هلیس ودنک اقلطم ن نعم و یکم اح ردلثم ب رض هام دوج |

 ردهنسانعم قققآ یوصووایداع ىنعب دعابت اذا ثلاثلا بابلا نم انعم سرفلا نعم لاق هنسانعم كعرکس قارا]

 یور اذا تبنلا نعم لاق ردهنسانعم عشت هلت وارط و بات بوناق ه وص یکی تا هلاسا اذا ءال ا نعم لاق

 اقلطمو روند هوصو روند هرومغلو فورعلا ىا نوعاملا عنع وه لاق روند هناسحاو هيطع (نوعالا) غلبو |
 روند هثیش نالوا ندنناش قغلآ تیراع ندیابحاو ندوشموق دوخاب روند هثیش قج هل وا عافتنا هل س و دنک |(

 نبع وه لاش ردنرابع ندرلهنس یسهلوقم هرفس و قانحو هغوق و هرصت 2و مسکو هنلاب هکی که ناخ تاودرخ |

 لاق ردهنسانعم دایقنا و تعاط نوعامو هوحن و مودق و سافنم راعتسیام لوازم ورم 1
 یتسافن ییعب نانلوا عنم ندبلاط و هن وکز یا هوعام یطعا لاق روند هناکز و هتعاطو هدایقنا ۱

 یتعی نايه وا عنم ندبلاطو بلاطلانع عنع یا نوعام وه لا روند 4 هنس نالوا زار و هکر 8

 نوعام و بلاطلا نع عنعال یا نوعاموه لاق رولوا نض هلکخ د هثیش نالوازغل وا غ 1 ۱

 اهربس تلذب یا اهن وعام تطعا یتح ةقانلا برض لاق رونل وا قالطا هشپ ورو نالوا هدن رادتقا "هدهع كناري

 ز وام یدحهدص وصخ ر ودعابت اذا سرفلا نعما لاق رد هنسانعم كمت رکس قارا كم هلی رمسک كە زمه (ناعسالا)

 كنسمو راکو ردندنو رظن ناعما دعبا اذا رمالایف نعما لاقت رد هنسانعم كما دیتا والاب هرزوا .قلوا[
 كمدار وهاصقا ىف باغ اذا هرحج ىف "بصلا نعما لا رولوا دیدن بویغلو

 لجرلا نعمالاق رول وا دض هلغل وا هنسانعم قلازآ یلام و هلامژنک اذا لجرا نعمالاق ردهنسانعم قلا وچ یلام
 كلا رارفاینقح كمدآر و هبهذ یا هقح نعما لاش رد ناف تک بولا نت تمدآر و "لقاذا

 (نیعم)یرج اذا ءالا نعما لاق ردهنسانعم ققاوصو هب رقا اذا هقح نعما لاق رولوا "دض هلغلوا هنسانعم

 با ا هدنآ هکروند هام رم لوش (نوعملا ردنا یرد كظفاحو ماما مان ېګو ردهدلبرب هدنع هدننز و ریما ق |

 ناعم یف اولزت لاش روند هن رب قانوق و هدر و هدننز و ناکم (ناعلا) ءالاهیف یرجاذا نوع ءالک لا هلوانا ور ۱

 د هدنسمدام نوع هک رده رق رب ا ردیدآ عضوم ر هدنش رط ماش جاج ناعمو لزتم و ءأابم یا فل 1

 سس -

 سس

 رود هل رایدنقآ وص نالوا هدراء رد هلیعط كم ( نانعلا ) رددآ لجررب هدننزو باغ ( ناعم )یدنل وا رکذ ۱



 هک ۷۰۸
 ناو یک ن ربعو رد رلکذد جانا تفچو اغا قطزف ناب میک وب ردیدآ رهشرب ناّرم و ةندللا ةبلصاا |

 لازام لاق ردهنسانعم نیآو تدام هدنزو فتک (نرملا) ردندن سهلسق ینعج ینب نام نی لهذو ردهاعص

 | هژنیتصف «نرلا)ل لاتقلا و بلا یا نرلا اذهام لا روند هلاتقو افوغو دایرف و وغو هندام یا هنرم كلذ
 | هدننزوهاصس (هنارع)ل رردماما رآو مون هدن رز واهکر وند هت یراق دباب هدنغلا را رالاد هدنشاب جانا كن رای: هجا
 نالف نرم لاقي ردهنسانعم قم مص تفارظو تلیضف هدننزو لعفت ( نّرقلا ) ردیعا هقانرب و ردعضوم رب
 بّردنف هب رد یا نّرقف ه رم لاش ردهنسانعم قلوا ردا نامدا هشيمه ه هنسفر و فرظنو لضفت اذا

 رونل وا قالطا .هغلاب رب هدنزو اسلچ (اننموبارل روند هراریکس نالوا هدلوف هلبصف كنءهزمه (عارذلا نارما))

 هدننزو هلعافم (ةنراملا) ردتعاجرب ندهریح لها (ان مون ال ردقجهلوا قلاب یراکدید هنروم هدزغاسلوب
 قوج هنسیدنک دنچ ره راروغو لوق ىلع قمتبچ شو هدعب بون روک هبک ادتا هقان هدننز و لاتف (نارلا) و

 ةنرام ةقالا تنرام لا ردهنسانعم قلوا زلاق هبک هق.دعشا رارکت دوخاب قمالاق هبک الصا نکل بوشآ

 رکذ (نراملا) لصفاابلع رکی یتح > ےتلتالیتلاوا من ایارض تکی یتلاوانکت لو مال اما مهلرهظاذا انارمو
 هل رسک كنهددشم ءارو یعص كم ( نرم ) ردهبرق رب هدنن رق دک هد زو دادس (نا رمز روند ه هقان نانلوا

 یدو س كنهقان هدننزو لعافت ا ا دو و هدنماضف رم هدنزویمز (نرم) رده رق رب هدرصم

 (نوزلارلو هلین وکسكن هم یاز و ىح كيم (نزم ا) اهنبل عطقنا اذا ةقانلا تنرامت لاقب ردهنسانعم قعشغ وص

 نزم لاق ردهنسانعمكمرب و ین ورو بول آ هلتعرس یک قوا یرغوط هتم" ر نامه قر هیقاب هفرط رب هدننز و دوعق
 ردهنسانعم قلوا نش ور یمهرهچ كمدآر و بهذ و ههجول ارسم یضماذا لوالا بابلانم ان ورم وان نم لجرلا

 شیاتسو حدم یمدآرب و اه الم اذا ةبرقلا نزم لا رد هنسانعم قمردلوط و ههج و ءاضا اذا لجرلا نزم لا
 هدنروضح رماو ناطلس دوخاب كلیا 8 رو ا هرخآ یعدآ ر و هحدم اذا انالف نزم لاقت ردهنسانعم كلنا

 ناطلس یذدنع هارو نم هظ رقوا هلضف اذا االف نزم لاق ردهنسانعم كلنا انتو حدم یمدآرب نالوا هدیاغ

 رظن هفرط رب یجدوبهدننز و لعفت (ن قلا ) ودعلانم رارف موب یا نزم موب اذه لاقب ردهنسانعم قچاق ندنعئدو
 | بهذو ههجول امرسیم یضم اذا لجرلا نمت لاقب رد هنسانعم كمك هحشرغوط هلتعرس نامه كر هيلا لودع و
 لاق ردهنسانعم قعئاص تواح و نرم ییعع هيلع نرم لاق ردهنسانعم كلا تم وادم و نامدا هب هنسف ر و

 هزوحو فّرظنو لضفت اذا نالف نرم لا رد هنسانعم قلبت تفارظ و لضفو ىست اذا نالف نم

 لیعفت «ن زقلا) هدنعاع نکا رهظا ادا از لاق ردهنسانعم كلتا فاذک و فال هلا هدایز ندنن ردق

 لاق ردهنسانعم كلنا ۳ رو لیضفت هرخنآیمدآرب و اه الم اذا 2 ةد رقلا نرم لاقب ردهنسانعمقمردلوط هدننزوا

 لوقلع روند هدولب هلم كعم (نزملا]) هحدم اذا هم لاق ردهنسانعم كليا شیاتسو حدمو هلصف ادا هم

 ءالا وذ وا هضیا وا باصمیانزم ءاعایفلاق روند هنزم هب هعطق ر ندنآ روند هدولب یلرومنی دوخاب هدولبقآ
 (نزلا )رد دآهدلب ر هدنتکلع ید ورارید ید هن نم هج اکو رد دآ هب رقرب هدنسناضقدنقرعورددآ نوتاخ رب نرم و

 لاق ردهنسانعم لاح و ردهنسانعم تولساو هش رط و هن دام یا اذک هن نم ناک لا ردهنسانعم نیاو تدا هلنرتیعف

 روند هنسهطروع هج رق هدنن زو بحاص (نزالا) ردلکد فعص# ندنس هلک نرم هللا هليو و هلاح یا اذک هنزم

 ندنفلارادولب هلتهج و یدنلوارک ذ هکرون دهنسهراب د ولب هدننز وهف غ( ةنزملا )ر دب داوص ر وردیعسا یردم كن هلق ربو

 ردي" ناعضرا هدننزوروبص (نوزم)) رون د هروب هن مو رونل وا قالطا هن زم نا هلاله ناتروکب بوقیچ
 هلن وکسكنیس و یحتق كم ( نسل هلن ك باز و یم كم روند نم هدنتبسن ردهلسقر هدنزو هنیهج ( هن نه
 نسم لا ردهنسانعم قلوا هناملاباال هلنیتعف (نسلا) ردهلا هم نيش لوق ىلع ردهنسانعم قمروا هلا یچاق

 رلد یمهرهچ و نوزوم یدټ یکی هسو رس هدننزو نوصج «نوسبلا)) نح اذا عبارلا بابلا نم انسم لجرا |

  هکردهنسنرب هلیحف كم (نس وسیم )دن دسان "یماساهدننز و بحاص (نسام)و(نوسیم) وروند هنالغوااقلشوخ
 | لا یمقر هل وا ىس رافلص الا هکر د ح راش * رار ردش راق بوتاق هنجم| كثیش یرلکجهدما لسغ ینیراجاص ناوسن

 | ویشوخرارردشاق ه هنسا یرلقداب یتراشاب یک یب وص لک ردقج هلوا ینارش نسوس هکردبکر ندنظفل نسوس

 | ظفل هلا هجم نیشو هررمسک كچ (هنادکشم) رده رقرب هدنساضف ناتسهق هلی كيم (نانیسم) نوچغيدل وا

 هلفلوایوضشوخ و یوبش وخ ك نابا نرع ن ةللادبع ظفاح ندنیئدحم ردکمد یسوتق كس و یناق كسم ردیسراف

 انشمهنشم لا , رد هنسانعم نسم قمر وا هل یقه وکس كن هم * نیش و یصقفكيم (نشلال یدل وا بقلم هلکن آ

 ( بابل نم)



 الام ردهنتسانعم تیکج و وص ندوبف و اهعماح اذا لوالا تابلا نم ان ةأرملا نح لاق AE كلا

 قعد وص ینغوبق كنهنسن رب و یکب اذآ لجرلا نخ لاق ردهنسانعم قلغاو بلا نم الآ عزت اذا بلا ن
 | لاق رد هنخم شنۇم روند همدآ ر نالوا تخ ووه اتنا نحو هرشق اذا دوعلا نحس لاق ا

 (نغلا) لب د وط یا نحلج ر لا رول وا رض هلک د همدآ نوزواو ةفخ و وه ز هيف و رصقلا ىلا ناك اذا نحت لحر

 | بونلزود هلکمنانکچ قوچ کروند هلو لوش هدننزو مظعم (نخملا ال روند همدآنوزوا یخدو هدننز و فه

 | رددآ ه رقرب هدنساضق ورم هلیعط كناخ (ناوخام) لهس یتح "یطو اذا نخ قیرط لا هلوا شلو تلوهس

 ۴ لاقب ردهنسانعم قمل وا قم هدنزو دوعق (نودلا) رد وشتم اکا یناوخالا قاژ رلادبع نب دم نداهتف
 ردکو زم ینیرمصتو هفیص هدانعمو هکر دندلاصفا نالوا روون و ماقا اذا لوالا باسبلا نم ات ودم ناکلاب

 كم (تندلا) ةندلا ىتا اذا لجرلا ندم لاق ردهنسانعم كلك هرهشو ردذوخأم ندنو هنندم یک رذو عد

 هلنیتع رولکن دمو هليو کس كلادو یمط كي* رولکن دمو رواک ادم یعج روند هرهش هللرسک تلاد و یص#
 كچ وکی هدلب یرشخت زو ردلوم هژکا دوخاب .ردیقافتا دبق یلوق ضرا ةمطصا ین ید كفل وم هکر د جرم
 اور هءهروک.هننئاصا كيم ءرزوا یتیدلاوا روطسم ج اور اا نمک ءزهش لو یدندتر»
 تعاطا و رونل وا مس ەز ردلئاعف یزو هکه دنظفل یادم نال وا یعج ردهلیعف یزو ندنسانعم ثماقا ر وک ذم

 هشحن یاب ارز زم وا ےس ر هزه رولوا لعافم ناد هلغل وا ا یز و هروک « هراند رذذ وخ ام ندنناحم تا

 قالطا هنم 4 راج | سایقو ید یسهلکش داعم رونل وا "در هاب هتبلا هلغلوا لصا هدنتهج هکرح

 ةندم یرهشا ردا لبو رها نوا هندم و یدلبا رک ذ دەۋا ند یو فلوم هکرد حراش ٭ رونلوا ق

 هراهندم راس یک ناهفصا دمو ر وصنم ةن دمو یک نح روند یتدمهدنتسناک ارد مال سلاو ةولصلا هيلع لوس رل

 شوقو یتدم هسرول وا ناسنا رک | نالوا بوسنم هرارهش اقلطم لوق ىلع ردیلباقم"یود هکر وند ییدم هدنبس |

 یکی ر کم داو كن هصق لوا هکهنسانعم اهت دج نا رار د اهتن دم ناوه راب عو رار د يدم هسرول وا ناوبح راس و
 رد هنسانعم كما دان رهش هدننزو لیعفت (نیدقلا) امدح نا یا اهتندم نا انا لوقت ردکعد رد ریبخ و اناد

 هکر ددبصق یرلقدل وا نک اس كنم راترضح مالسلا هيلع بیعش هدننز و رفعج (نیدم)) اهصماذا نادلا ندم لاق ق

 خیار دن دم هلك كم (نادلا)پ رداع هلا مالسلا هيلع مهار ان ندمهکر د ح راش + ردهدن را وج مزاقرګ

 ردهارخ الاح ردشغ وا ریست هل بس هغبص حج ندنغیدل وا لوب ردیسانن ناورشون ردهدن رق دادغب هکر دجع

 روند هنالسرا هدنزو ریما ( نیدلا ) ردیعما منصر هدننزو باح ( نادلا ) یدا هدنآ یرسک ناوا |

 لج رلا ندمت لاق ردهنسانعم قلوا منت م هدننز و حرح دن (ندقلا) یدنل وا رکذ هدنسهدام دیم (نادیلا)

 راکت وا زا قشم و ه دکلکپ هنشرپ هلی هرم (نورلو(قن ورا دزو نما (ةنارلا) ماا

 یفلتشموب زوو كن رد عالمو كنج وا نورب و كننوتلا دلو و كنیغراق رونل وا ریبعت قمل وا قرغشمو هنسذ كم
 هکر دلی عتسم هنس انعم قمل وا كىزوب وةبالص ف نالاذا لوألا بابلانم انو رم و ةن و رمو هنا رم "یشلانرم لا یک |

 نامدا ههندن ر هلا رمو نورو بلص اذا مالا اذه ىلع ههجو نرم لاق ردهانک ندقملوا زما راعو زمان وا |

 ققشمو یهنسن كن هدننزو لیعفت (نیرفلال هد وعت اذا ةنا مو ان ورم *یشلا ىلع نرم لاش رد هنسانعم كا |
 ه هنسنرب یدآرب وام هبرض اذا ضرالا هنّرم لاش ردهنسانعم قمروا هرو هنیل اذا هلم لاقت رد هنسانعم ق

 لاق روند هغارنم ك نالوا قرغشموب (نرالا) هب رد اذا هيلع انالف نّرم لا رد هنسانعم كمردنا نامدا

 لاق رد ر نالوا هلضف ندهبصق هکر وند هنغشم ود وخاب هنج وا كنورب لوق یلع هن ور و نیل بلص یا نرام خر

 هدنزو مع (نّرملا زا رد هعشب ندیکل 7 واو روند هد هغا رزم قثشمو وهنم نالام وا هفرط وا هفنایا هن رام عطق ۱

 نرف (نرلا ) هبلصیاهج و لا نر لا روند د خوش هدیسافرد هانکن دزفل رام وژمنات وا هکر وند همدا واز وب كب
 هما وق لفسا نهداذا ارم هریعب نرعلاش ردهنسانعم قلاب یتیرارب نیق هنابط هلغقرشاط یراقایا كنءود هدننز و

 هداروب ردیدآ بایت دیشچرب نرواه هبرضاذا ضرالا هب نرم لاق ردهنسانعم قمروا هرب یعدآر و هنافح نم

 رد هنسانعم بناح و هنسسانعم ءارف روند هکروکو روند هنا و هنیشیم شلدشمو و ردطلغ یس هس تاب

 ءاطع روند ه وکر وو ةوسک یا نرم هیلعام و ءاح لاقب ردهنسانعم هوسک و بناح یا هنم نرم یف وه لاقت
 قرفشموهدننزو راز نا ملا هنم رف اذا ان رم ه ودع نع نالفن رع لاش رد هنسانعم قجات ندنشد و هنسانعم |

 حام را یا نا اب اونعاطت لا رد هنا رم یدرفم ر ولیکو بولیک |یبک ناراریخ هکر وند هراقا رزمنیتمو كى نالوا



۹ - 
 دا رول ا ىا دجرلفما ووولوا ةبصنم لوب ندن آ هکر ول وایهتنم هب هناثمیسالعا ردرا وهبقن
 | هه ردهدرظم یبسغ وا بلق هفلا تون بول وا هنثم یبصا كن هناثم هکیدلاق و ر واک ندناتیلکل وب هاو رد

 | هلغغ وا تا هدن اب ےم هدهربتعم بتک ر اسو حاصص و سوماق نکل روند انم هلبلق هفلا یسهیناث نون كنسهلک نما

 یراجر كناوضت و بول وا هدنقوف عقتس ءاعم یسهناثم كلاجر هکر د د حراش » ردینبم هنب رابتعا یظفل ارهاظ

 قفقوط اب قمروا هنسهناثم كمدآ رب هلمصف كيم «ننلا) رولوا هدنفوف ےقتسسم ءاعم جرو رولوا هدنفوف

 ققار هتجزو چر هلا هدامرب ییدآ ر و هتنانم باصا اذا لّوالا و یناثلا بابلا نم انثم هنثم لاق رد هتساف |

 نام لاش ردهنسانعم قلوا زنوط نكد هسک رب هلنیتصف (نتلا) 4 هتغ اذا معالاب هنثم لا ردهنسانعم |
 لات ا قوا د نوای ناز م كوان و دلو تاستسن ناکاذآ عبارلا بابلانم اش لجرلا
 ۰ لجر لاقت هدننزوءارج رديت ؤم ءانثم روند همدآ نالوا زم وط ینکدس هدنن زو رجا (نثمالا) ترظب اذا ة أرما

 لجرلاق روند همدا التبم هنتلع هناثم (نوثمل اإل و هدننزو فتک نا هلو كسقسیال یا ءانشم ةأرعاو ناما

 لاق ا قلوا ظیلغو بلصوو كهف ار هدننزو: .دوعق هلیج (نوملا) هام یتشپ یا نوع و شما

 ۱ هاو نوجو ردذوخأم نو خام نأ یرکذ:دفلغ و بلص اذا لتوالا بابلا نم انوخم يلا نخ
 ولزوب كب هک ایوکر د هنسانعمقل وا یلابا ال و كاب یب هدنلعف ولوق یشان ندایحتلق هسکرب هلی كم نحو هدننزو
 لوق (نجاملا) العفو الوق یلاسال ناک اذا انحمو ةناحم و ان وحمللجر لا نحت لاق رول وازم راق بونا وا الصا هلغل وا

 ردندانعمو نجام فم العفو الوق یلابال یا نجام لجر لاق روند ےک نالوا یلابا الو كاب یب هدنلعف و

 هدننزو داذش (ناحلالدودم یا نم قیرطلاق روند هلو قاربا شمکچ یدازوانوزوا هدننزو مظعم (نج الا
 یناکو رثکو لد الب یا اناج هذخا لاق رونل وا ریبعت اوه دابو تفم هکر وند ه هنسن نالوا زسضوعو زبملد ا

 راروغوپ قوچاكاەكرون دهقان لوشهدننزومزالم (نجاملا)عساو فاكربثک ی انام ءام لای ون دهب هنسنعساوو

 3 ا نا هلق وا ذوب ام ند هل روند هناقلق هل رسک كم € لال هلوا زم وط لود م نکل توقا |

 نیشو هلبرسک و یعص كيج (نوشجام) ردیدآ هدلبرپ هدهبه رفا هل د دشت كنونو ىح كيم ( هلال یدنل وا |

 ولکت ر یآ و ولهرهچ یآ هکر دی رعم یس راف نوک هام و و رد ب وقع نن فس وب هس وبا هکر دیلع ثّلحم رب هليا همجم
 یهدرلهجماب روند هنال ود وص (نینملا )و هلرعف كيم (نونحنمل اإ ردعضومر هدهندم (ةیئوشحال ردکمد |

 بال ودلا یا ننه ونومّلا راد لاقي رولیکجوص هلکنآ هکروندهخرچو هبهرکب كوي لوقیلع یکبالود

 نمرخ ینو هددالا ةمدقم یرشخمز رولک نیجانم یعج رونلوا قالطا هنامزو رهدو اپلع یب ةلاحاوا
 درو تافالتخا یک سدام قبض ید هدام وو رایدلیا ناب هلا ه رع یراکدید یلک اق راضعب و هلی هرع

 | هیفاش ثكموحرم یدرپ راچ یرالاح راسو یرانلاصا و بیرعتو یرانزو كنم رلهلک نینحمم و نونحنم وبشاو ردر راد
 بابلا نم انحم هنحم لاش ردهنسانعم قمروا هدنن زو نحط (نحم اإل عجاریلف ودم ورا الضام هد اش |

 ردلمعتسم هنسانعم كیکر دق هحندیکسا یمابلو هربتخا اذا هن لاق ردهنسانعم قمهنص و هبرض اذا ثلاثلا
 كلغ عاج و هاطعا اذا ائيش هنحم لا ردهنسانعم كمر و هنسنرب همدآ رب و هقلخ یتج هسبل اذا بوثلا نحم لاقت

 بلا نح لاقب ردهنسانعم قمراقیچ قارپط و روماچ ندننبد كنب وق و اهسکتاذا هت راج نح لاق ردهنانعم

 هنیل اذا مدالانحم لا ردهنسانعم قعوص لوفیلع رد هنسانعم ققشعو یییردو اهنیطو اهنارت جرخا اذا

 ندحابص دوخاب كم هلوب هماع : نوکرب و نيل یا نح یش لاق روند ههنسن مالمو قشمو نحو هرشقوا

 (ناصمالا) هربغ وا یثلایف مجبا هموب بدأابناوه و نحت یف ناک لاش ردهنسانعمقلوا | هرزواشیارب هادهماشخا

 عالطا هتقفح كن هنسن ر و هربتخا اذا ان الف نما لاق ةا ندومزآ قمهنص هو لاعتفا

 نیذلا كتل وا ¥ یلاعت هوقو رد و هیف رظن اذا لوقلا نصتما لا رد هنسانعم كلا لما هلبا ناعما و تقد نوجا |

 | رارید دالا نح هکیدید هدساسا یرمشخمز هکر د ح راش »اهم تو و اهحرمش یا ه الا چ یوفتل مہم ولت هللا نما

 ۱ | ردزاحم ید و هک هنسانعم یدلیا عیسوت یتسازجا ۳ e هدم

 ۱ ۲ ءالب سم هتسانعم شیامزآ روند هغمهنص ردعتا هاب ریسک كم (فنهاو ردذوخأم ندنوب هم وق رم تیاو

 نخ لاقب ردهنسانعم قم وص دوخاب نقشو یییرد هدنن زو لیعفت (نیستلا) رول وا زاحم هدتبیصمو جن رو 0

 ست وقح روند هنسل وا لئاز و وح قر هلو ناصقن كن هنسنرب هدننز وهن وعم (دنوحلآ )عشق وا هنیل اذا عدالا |
 عاج هلن کس تنم یانو یصت كي (نمفا)  ردبلغا قلوا ندنس هدام نوح و هکر د حراش «ردهنسانعم |

 (ثلیا]

| 

۱ 
۱ 

| 
۱ 
| 



 قل ییکرت اذکل ةنئموه سپ ردفصتم و ذوخأم ندنسهدام یسع یمهلک ةاسعم هک تن ردهلعفم یزو ردشفل وا
 نیا هک دننزو هلیعف ردقلوا هنیئم نالوا قح هدنو هکیدید یعععا رولوا هدنلب وأت اذک هنا هيف لاشنا ةردحم و

 ندنسهدام "تاب "تیا هک لا هبقوق یان رد هنو هکیدند دز واو رول وا كعد یعقومو یلحم مامت رولوا ندتسفام

 | هلام ردهلبا دو شا مالاو هحوتفم یاف هکر دهدشز و هلعف هکیدید راضعب و ردهنسانعم هاب هبلع ردهلعفم

 قیتح لها کا هک رد جیم * ردهنسانعم كلنا مابقو لمك هنتنوم كمدآ ۳ هک ژاکت و ام نانو هلام

 ةنثم نالف ساسالاف لاق ردکعد یلحو یلها كشبا لوا هقیقطا یف ردناکم مسا دوغ ام ند هک ترا دو

 نددماوج راب و اربخب العش نا یمعو ددشتلاب ریل هب ۳۱ هيف لاق نال عضوم وه یا یسعو نا نم ةاسعمو ريل

 یکی کرکه دننعط هنسنرپ هدننزو هلعافم (ةنءاملا) راردایخد ندف ورح یک یراکدلیافرصت و ذخا ندناوصا و
 یوو هنس رب هدننزو لعافت (نماقلا) ها ور اذا ةنءام مالا ىف نءام لاق ردهنسانعم كلا هظحالم و رکف

 *یشلا نام لاق ردهنسانعم قلرضاح هدنز و همرکت (ةنتعْا) مدق اذا "یشلا نءامت لا ردهنسانعم قلوا

 راح رم( تنام رظن و رکف اذا مالا یف نام لاق ردهنسانعم كلا هظحالمو دشندنا و رکفو اهانه اذا ذک 1

 كن هبفوف یات و یصف كيم (نتلا) ذقلخ یا اذکل ةنّأم وه لا ردکع د تقابل "لح هکر د هنسانعم هقلخم هدننز و

 لا ردهنسانعم كلا نيم و اهسکت اذا لّوالا بابلا نم انتم ةأرلانتم لاق ردهنسانعم كلتا عاجب هلن کتب
 کوک هتم ر و ادندش وا ه رض اذا هثتم لاق ردهنسانعم قعر واكل وقل قمرواو فلح اذا لخ رلا نم |

 دادا "یا نم لاق رد هسا و اا و یهنسار و ضرالای بهذ اڏا نالفیم لاق ردهتسانس

 ضرالا نمنتم ی اولزت لا روند ید هنتم رونلواریبعت ترص هکر وند هضرا رییکسک وب و كب یعاربط نمو | ۱
 ندنکلب لو وا میسلانتم و دژ ندنو یسهلوقم رام نمو اباتک قم تعفشرا و اهنم ت انساب یهو هنتمو ۱

 انتمدو بلص یا نم لجر لاق روند همدآ ناقن ایطو "یوقو بلص نتمو ردنرابع ندنرب ردق هحنراو هنطس و |

 ترص رد رابع ندنیسهگع ییا كنزا رد و وطع نابلیاق ی د رلکک هقرا ولفرط یکی | هلیس ەي هش بن رهظلا |

 E رک ذمهدانعموب رب رابعندرت مصوقوص ولخاص ناو هاش هیدن وما روا 3

 ج رضتساو هنفصقش اذا لّوالا بابلا نم انتم شیکلا نتم لاق هنسانعم كم هنا ینم چچ وق رولوار دص تار ذک و و1

 توردزک مامت نوکر یمدآرب و هنتم برض اذا انالف نام لاق ردهنسانعمقمروا هنترص كمدآرب و اهق ورعب هضی

 ردهتسانعمقل وا مک و باص هنسنرب هدننزو همالس (ةناتملا)عججا هموب هب راساذا ه نتملاق رد هنسانعم كمت روي

 ددشلا یوقلا وه نیتلا یلاعت هللا ءاعسا ىف هنم و ةيالاف لاق بلص اذا سماخا بابلا نم ةناتم “ىلا نتم لا

 قمروا هنر ص كن هکر جدو هل میک كن هزم (ناتمالا) بعتالو ةفلک الو هک هلاعفا ف ےټلیال ىذلا

 انوتم ناكملاب نم لاق ردهنسانعم كلتا تماقا هدننز و دوعق (نوتلا) هنتم برض اذا ان الفنتما لاق رد هنسانعم

 یک ناتمت لصالایف رولک نیتامتیچج روند نما رداچ ردعما هدننزو لیعفت (نیتقلاماقا اذا لّوالا بالا|
e |هنسانعم قم روق رداج رونل وا لامعتسا یلصاو ردشل وا یی ما هام ها  

 اکس ن هلا كنهآ دغم وق ندج ورايا

 ءراق و كم ا م اذک عضوم ىلا ی سم هل لذا هقاس نل نام لاش دستم زر برش

 كللا قش ضآ هکردهنسانعم كلعا هسبعت رتمص شلروا ندلیق هنس هقرا كن راقلارا یرلهقش كرداچ |

 رعش نم انتم هقمارط نیبام لعج اذا تپبلا نتم لا 7 قرخ یرلاروا یراجوا كراکرد هک ات رونل وا ریبعت

 روند هنسا ردا یدو هدنز و لان (نانقلا) را ۵ دیش اذا اتنا تلقا ۳ قلت م E ها 7 برا

 هح ۳03 لاق ردا ب لصا لصت ہداب لوا هک رد هئسانعم كما ریخأت هدادا ی.رو هدنز و RE (تناما)

 اذا دا لاق ردنا یسهثحابم تناتم هدص وصخ لوا کر دهن ات قعشراب هدا كس هغاراو هلطام اذا

 نادنآ هدیبسراف هکر وند هر یغیدروط لو هدورحا هدننزو هباص»# لا هثلثم یا (ةناثمل اإ ةباغلا ف هدعاب

 لوبلا عضومیهو هتاثم یکتشا لا ووسد هلو كج هلکدل و هدنج رف لخاد كنا وسن و رونل وا رببعت قواقە دش رو

 حرف هک ږدو یر کل ردلکد حر دارم نددل و عضومو رد هع*ر رو ره رحم هداروب دلولا عضوم و

 كب وک هلا قىس اق رددوا ندد هناثم هروک هن رانایب كاس لوصا صعب ارز ردنرابع ندلخاد

 |یکیا هدجرف لخاد و یدنل وا بلق هغلا نو افیفح یدا هنثم یلصا ردهدروک ذم عضوم هلانمو روند نا

 )۸۹( * ثل +



 چ بلا لصف ]لس

 e كلا ە هدهعرد یس همزال روما و مالا ناش و لاج لصالا ردزاعو و مدا تتت هود و |

 | 20 زونوک (نول الو هدننزوزیبز ( نی ول)نولت : نعم *یشلا نولالاه رد هنمانعمكفلکن ر هدنز و دادوسا

 | هنافمرا یکیدلیا ادها هبابرقا و بابحا كمدآ نالکندرفس هلیعص كمال (ةنهللا) ردب رابقل كظفاح مان ناعلسن

 |انعطإ لاق روش د هماعط هجرصتخم ناسنل وا ریبعت یتلآ هوهقو رفاسلا ه دهیام یهو ةنهلب نالف تا لاقب رونی
 | كمر و ناغمرا هدکدلکن درفس رفاسم هلی مک كنهزمه (ناهلالا و هدننز و لیعفت ( نیهلتلا) ةجمللا یا ةنهللا
 | همدآ رب نیهلت و هرفس نم همودق دنع اثیش مهل یدها یا اناهلا مهنهلاو انیهلت مه نهل و مهنهل ناق ردهنسانعم

 | كناهو یھ كمال «كنهل ) ةنهللا مها اذا مهل نیل و مهنهل لاقت ردهنسانعم كمرد یتلاهوهق یرضحام

  یدنل والادا هاه هزمهیدنا كال یلصاكنوم رونا وا لامعتسا نوجما دیک أت هکر د هلک ر هل ددشتكن ون وی رسک
 | هاه یسهزمه كنس هک "نایسل وا عج - ین كنم هلک ناو مال نالوا دیک أت ةادا و رارب د كايه هدنس هلک كلی هکدن

 | تلایارب هدنع هدننز و ناشطع ge هنغیدل وا هدنس هباثم یرخا هک و لئاز یظفل "نا هلغغل وا لادبا

 ۱ دلبر هلیصف كمال ( نابلا) و هل رسک كمال (نیللا) ردنا عضومرپ هدندرو هظیرق نب هدهندم “اولو ردیدا

 | ردهنسانعم قعشوب هدننزو لعفت ( نلتلا ) نشخ دض انایل و اسل نيلي "یثلانال لا رد هنسانعم قلوا قشمو

 | (نلا) وهدنز و دیس (نیللا) هلم اذا هل نیلت لاق ردلمعتسممنسانعم قفلق اتلب و نشت دض "یشلا نیلت لاقت

 ! نونیل یعجب ردص وصخ هنماقم حدم فحم لوق ىلع روند هب هنسن قشموب یک تیم و تیم ردفص و هلیفیفضت كنا
 | هدا زآ ندنس هاش درو بصعت و فطعلا له سو برشم مالم نالف راب عو هدننزو ءالعفا رولکءانیلاو

 | كنو هدر كج هد مالمو ناسآو لهس هلفیف و ددشت راربد نیل نیه و راربد تناطا نیل نالف هدرب كج هد

 | هنالاو هنیل لاق ردهنسانعم ققشمو هدننزو ةماقا ( ةنالالا) و هدننزو لیعفت «نیبلتلا ) رولک ءانبلا ىعج

 | شیعلانم نایلف وه لاق روند هکلرد لو نالوا هلتحارو روضح هدننزو باح» ( نابیلا انل هریصاذا

 |انیهآر اذا "یا نالتسا لاقت ردهنسانعم قلو عالم دوخاب ثمر وک مالم ی هنسنرب ( ةنالتسالا) از یا

 لاق ردهنسانعم تلصخ نال وا ثعاب هغلع الم هنیلم لصا روند هغلقشموب هدننزو هلح رم تنی ازا انيل هدجو وا

 | كلا هلماعم هلتمالم هه کر هدننزو لاتق (نابللا) و هدنزو هلعافم (تنالما 9 بناملا نیل یا ةنيلموذل هلا
 | هغدصب هنوکرب هدنزرط یغیدصب قتلوق هلع كمال ( ةنيلا) هلنال اذا انایلو ةنيالم هبال لاقي رد هنیسانعم
 | وص ر هدنلوبهمرکم ۀکم هلب رسک كمال < هنیل)ل یکی غیدصب زون نالوا ندنب وت شوق رول وا قشموب كي هکر وند

 | قرطم نب مضن هل مک كمال ( هنیلونا إل ردشلنا رفح مالتسلا هیلعو انسا ىلع نايلس ترضح هکردیسا

 | تدع ارم صن ندم رده رقرب هدنساضق ورم هلا هروسکمال ( نیللا) ردثیدلحا فیعض و نوک هکر دیس هنک
 | هدن رغم هللا هروسکم مع (هنایلم)ل ردعضومرپ هدبض دالب و ردهبرقرب هدننب نیبیصن هلا لصومو ردنداروا

 كي (دنالا) هک لمن رددآ هلع ر دوخاب 4 رفرب هدرصم هدننز و روبص نوبل بابل ردهدلب رب

 لا E Lk وکه دندم هليل وکس كنهزمه و یصف
 | تانامىعجج روند هغای قشیاب هن زو جا كن رد هتفو نالوا هدننب قیساق هلا ك وکدوخاب روند هروکو و

 |( ناملار ردشلنا در یراهخس نالوا هللا دیدرت فرح هدراانعموب حراش » هلیعط كنهزمهو ن روا نووبو
 | باصا اذا ثلاثلا بابلانمانآم هنأم لاق ردهنسانعمقمر وا هروک ذ أ 1

 لمح بودا هنهع رد نس داۋ زاۋ د از كمدآرب وهرذح و هاقنا اذا هن ام لاقت ردهسانعمقلقص ند هنتر و هنأ

 | ملات رونا وا لاا قر هیلوا زوم هکرول وا هک و مهتوم لقحا اذا مولا نأم لا ردهتسانعم قلوا
 واهب رعشا موا هل ثرتک ۱۸ یا هام تن امام لوقت ردهنسانعم كلنا تالابمو یتأیساک مه و

 | بابسا بونلرضاح نوجا كادوا مدیا روعش "هلاما حبه دوخاب مدمربق الصا یتفرط كنآ ین عر ا

 ابو هيف بعتلا تلطاال و هتبلطام یا هتن امام لوقت رد هنسانعم كلتا بلط بۆك كناو زیر نامو

 | لاح نأم و رارداسطن یالرت بوز وچ یني رومد نابص هنجوا هکوند هجاغا یرلکدد یت وا نابص ك رایجتفچ

 | كمداربهدننزو هلوعم ( دن لاو هنسحام لعفا یا اش ناهار تامنلما لا هنمو ردلمتسمهنسانعم نأشو

 a aE هنوق یا ةلبلق یون لا رونید هدازو ,E ا



Vo B~ی  
 (نشلتلا) ) لا هظفح اذا .اذا مالکلا ن قلا لاق ردهنشسانعم كلا رزاو Eng هلا هلحم یعالک لب رسک كن هزمش

 هلهح ووش یعالکه هسک لوا ین عل د4ف و هللاقاذا مالكا نقل لاق ردهنسانعمقم ال اوبو همدآرب یزوسر :

 رونل واریبعت كمر ولد هل نغا هدزجالطصاندانعمو یدلیا ارحا هنناسلو بودا مهفیآ هک لوا هکیدلیا الا

 ردعضومر هدننز و دعقم (نفلمر) هنکر و هفنکی ا هنقلاذه لاق ردهنسانعم نکرو فنکه ل مسک كمال ( نقللا)

 (هنقلا) هنسانعم نطبل|لغسار ون د هنف رط اشا كن رق هلي كمال (نقاوللا)ل رد دا هدلب رب هدننزز و باغ ( ناق) |
 (ةنكللا)و هلنیتعف (نکللا) رار د ىرغصلا ةنقل هنر و ىربكلا ةنقل هن رب رد د؟نضح یکیا هدسلدناهدنزو هل ]

fهلتقالط و تحاصف یتببع هلغل وا همح هدنناسل كمدآرب هلیمط كمال (ةنونکللا) و (ةنوكملا) و هدننز و هف غ  
 ند هم هدنناسل هکرونل وا ریبعت هللا كاکتلپ و قلوا كنلپ ندنو هدزعاسل ردهنسانعم قلوا زجام ندکلیا ادا مام

 ناک اذا عبارلا بابلا نمةن ونکلو ةن وك وةنکل و انکل لج را نکل لا ر ولو شکتجز هدادا ین ورح هلغل وا قا غآ

 (نکلا) رددا عضو مر هدنزو بارغ (ناکل)رون ددمدآ كتلپ هدننز ورجا (نکلالا)هناسل زره ب رعلا ال 1

 نو ون < نکال یکی کل تسدیا راق نا وا رک يام تاک یک رسا مولب فرظ هدنزو لیج ۱
 در و اا ا مالکرب مدقم نددنک اذهلف رول وا فلاح هنلبقام را تاقا کج هن دغبام | ۱

 د وافاد یک نارضعبو رول وا نوا کون اضعب و نوا اوت اضعب هکیدد اضمو هوا دا ۱ ۱

 نوجما فیفخت ید تزاک ال یلصارغلادنع کرد ح راش ردهددتب "زا و دفع کا 3
 هلوتکر ونل وا فذح یعما هکر ولو اةاکو ردشغل وا فذحن EE زم لقنلا دعب هفاکی س هکر ح كنهزم |
 ندهلیقث رد هلی وکس و فیفخت كنون هکی هلک نكلو + رفاشملا عظع ىب زنکلو+ یتبارق تفص اببض تنکولف +

 هزکصندیدنک رک ا و رول والمام هدنرادنعسنوب هلا شفخااما زلت 0 ردادتا فرحو و ردفغحم ق
 ییاعت هلوق وحم زلوا هفطاع هدنروص و ردا هدافا یتسانعم هلاردتسا درح بول وا ادنا فرح هسرواک هلج

 یر , ردط ورشم هل رش یکیاو و رول وا هما هسر ونل ارک ذد رفءهرکصن یدک کو د نیلاظلا مهاوناک ن نکلو#

 | نوو ضعب وردقمالوانراقمهوا و یسیرب وا ورعنکلاد زتیآراموحن ردقف وارکذ یهندوخاب ننمدقمندیدنک | ۱

 هلابقتسا ث ردبصان فرح هلبن وکس كنو و یصف كمال ( نل إل ردمزالیتنراقم هوا و هتبلا هدقدل وا هلا د رم هکر ای دد |

 بول وا ناال یلصا تاذکر د هحل واهدندنع ءا فامارداکد شغل وا لادا هنون قلا بول واال یلصا كنو و ردا تلالد |
 رد هج یوا هدنرادنع یناسکو لیلخ اماف ردلکد شغل وا فذح فلا نوجا نینکاس عاقجاو هزمه نوجا فیفحت |

 ردلیلد الب ځ دیساوعدیکیا و یدلیاتفلاهرلنون یرمشحز نکل ردلکدلاد هندیأتو هن دیک وت كيفن یس هلک نو |
 یدبا زلوا دیقمهلباموب ماکت نالوا یسیفنمهدنسهم رکو چ ایسنا مولا ک |نلفالعوبشا هسلوا شا تلالدهدیانرک ارز

 یسک نل وردرا رکت مدع هسپا نالوا لص یدیاردبااضتقا قمل وارا رکتیطفلادا هدنسهم رک چ ادا هونت نلو وبشاو ||

 ناف یلع تمنا ام "بر لاق یلاعت هلوق هنمو لیقوچ لابا دولخ مکل مکل تلز» ال مکلذکولا زن نا هلوقکر واک نوجا اعد |

 لوقکر ونل وا داربا هدنعقوم باوج هعسق عب رونل وا اقلا ےس 5 هنس هک نل هکرول وا هاک و هک نیمرصا اریهظنوک |

 ا دا رو تند قیر یتح + مهعمکكيلا اولصب نا لاو * بلاط یا |

 یهنسنرپ هدنن و نوک ((نوللا ) ردح ورشم هدییبللا یتغمیرللیصفتل ران و × رظنم دعب نینبعلل لح نلف * یاشلا
 یانعموب سپ هریسغ نیب و *یشلا نیب لصفام وه و اذکنول هل لاقب روند هتلاحو هثبش ندا زییتو لصف ندرخآ
 هدسج و عاونا یا ثیداحالانم ناولاب یتا لا هنمو رولوا هنسانعم دیشچو فنصو عو و رولوا ما ندینآ

 ه ول لا یکداوسرونل واریبعت هليا ولردو رب وت هدیکر تو كنرندنوهدیس راف هکر وند هتفص و تيه نال وا صتم |
 یدرفم هدنوب روند هنتعاچ لوق یلع روند هنجاغا امرخ سنجر راکدیدلقدو هفصوو هنئیه یا ةرجوا داوس |
 رونلعچ هرز وا نایلنیلور ونلعج هر زوا نیل یس هلک هنیلو ی دنا هن ول یلصاهکه ل سسک كمال رد هنیلو هليمط كمالرد هن ول |

 | هرزوادحاو روط وققلخ و یکنولق وب ون د هئیشنریکه کن رندکن ر ردلعافیسا ندنّولت (نّولتلا) ېک با ذو بئذ

 هدنف رط هینیمرا| هلا هح وتفم هزمش (ناللا) قلخ ىلع تش الیانولتملجر لاق رونل وا قالطا همدانایل وا تباث |

 هدنود ردهبصق مان قوع وق یکللا راد ردتج هلوا تکلع نانل واریبعت ناتسغاط الاح ردیعما هشاطرب و تکل رب



 - ۷۰۲ زوم
 | ەق 7۳ دیلخ هلی هین لعاف ما (ةنسلتملا) ردنا دس یب وپق بونا شاط لوا یکن اپق هدقدلآ یی دم لوا |
 ا ا ر ناد دارو هل وا شلقاب هرزوا دحاو دلو هلا هقانرخآ هکردهقالوش هیلخ و روند

 | ةنسلم لعن لاق روند هجو اب نالوا هګ رويس لور هلتفاطل بولوا یطورح هدنلکش ناسل هدننزو ریظعم

 6 نعللالابفیطل یا نیمدقلا ةنسلم ةأرعالاق رون د هل وتاخ ن وز وم ولما دنا یغایا وناسللا ذثیهک ةفاطل و لوط امف یا
 [] کر دج راش» هدعبا و هدرطاذا ثلاثلا بابلا نم انعل هنعل لاق رد هنسانعم كل داعبا و درط هلن وکس كنبع و یصق كمال
 [ قلخ و رولوا دارم داعبا ندتجرو فطل هدنرخآ و عطق ندقیفوت و ريخ هدایند هسرول وا ندنف رط لاعتم یادخ

 راربدنعالاتبباهدک دلیااعد هکولم هدنیلهاح نامز راب عو+ یهتنارول وا هدنعقوم ن رفنو "بس هسرول وا ندنفرط

 ] «نبعلا)ردکعد هیلوا رداص تالاح بج وم ینیرفن و نعل ندکبأنج یتعی ردیضام بطاخح و لوهح یسهلک تها

 | نزو هلمشت هاما ادرا و ندنزوو هکرد د حراش + رولک نیعالم یعج رد هنسانعم در (نومللا) و بونم

 | هسزغلوا رک ذ رکا و هسرونل وارک د فوص وم رکا رول وا فص و هد هلا وسن نیعل و + یبتنا ردشښلعج هرزوا رود نم
 | یکن اطیش هلوا ردبا ن رفن و نعلاک| سکر ه هکروند ه هو لوش و نیعل ةأرماو ةنيعلیه لاقب هلباه روند هنیعل
 اک ا ا روتیدهالوا خوسع و ردبلاف فصو رونلواقالطا هناطیشو دحاو لک هنعلپیا نیل لج ر لا
 ۱ هدنتروصمدآ نوا كار واپمدرع رزم و موتشمیا موها وند همدآش اوت هاو ےک خوپ

 | كله یزح یا نیعللجر لاق روند همدآ شما غوا هکالهو یزخو هنسانعم هعا رف روند هغوب وا یراقداب

 . كمال (ةنعللا) ردت رابعندتد ورطم هکرد هنسانعم نیرفن رد راما ليف (تنللا و (فیاعلا و (ناعللا)
 | ءدننز و هزمه (ةنعل ) سانلا هنعلپ یا ةنعلوه لاقت هلوا ردا نب رفن و نعل سکر ه اک | هکر وند هب هسیک لوش هلیعط
 جدو هدننز و مظعم (نعللا)سانلل نعللا ریثکلایا ةنعل لجر لا هلوا ردنا نعل قوچ هسان هکر وند همدا لوش

 [ انعالتلاق ردهنسانعم كعثک وسهدننز و لعافت (نعالتلا) هل واردا نیرفن و نمل سکر هاکا هکر وند همدآ لوش

 ۳ ارا ونامت اذا ا ونعالتلاقنوسل واالعف رکو الوق لرکر د هنسانعم كلتا هلماعم هنایلاباال هن رب یرب وامتاشتاذا

 ۱ ۱ هنسفن یدنکه سه ربهدننزو لاعتفا (ناعتلالالرخالا ىلع اندحاو لک نعل اذا انعالت لا ردهنسانعم كعشديا

 1 ۱ هنسف : یدنکو د نوسل وا تنعل هعرزوا هسیدل وا رداص ندن مرجرکا هکر د هنسانعم كلا تاجا ۱ هاکلیا اعددب

 | الثم هکر ول وا هد هنعالم باب و و هسفن ىلع ء ءامدلا ف فصنا اذا لجرلا نعتلا لاق ردن رابع ندکلیا ادد

 أ | رد هنسانعم هنعالمو ةأرملا نعتلت ملو جوزلا نعتلا دق لاق ر اذهلو ردا ناعتلا ید هج وز هدکد لیا ناعتلا ج وز
 هنمو ردهنسانعم كلا نعل هنر یر هدننزو لاتق (ناعلا)و هدننزو هلعافم (ةنعاللا انعال اذا اناعتلا لاش

 كح را کاذب کا نعاللاقب و اضعب ضعب نعلاذا ۳ انعالت و انامل و ةنعالم هتأرما نالف نعال لاق
 4 | فذف ود یدلیا روق لا دیک رخآرب هدنقح یسهحوز هک ۳7 هکردتح هل وا هلهابم ناعلوبشا ! هرزوآ یاب

 1 | عقد هلصق كيم (نعاللا) ردجاتح هدهاش ترد یتاا ارز ردنا مکح هللا هنعالم هدننیب رلثآ ېک اح هسلیا
 ا 0 نارا تما هک رنو نه کردم یدرتماروتاوا ی و الطا ه رعضوم كاج هدنا یعبط

 ] رد هنسانعم بیذعت (نیلعتلارولوا یوم هنتنعل و بس كسان كلعا طوغت هرللحت یکر ہن بناح و رصش لظو قیرط
 كمال (نغللا) رد عاش مان هعمز نب لرابم ردیک الاوا ندنسهلمبق رقنم هدننز و ریما (نیعللا)ل هع یا هنعل لاقت
 | هلعف لاق رونل وا ریبعت قلولناق ولد هکروند هنساوهو تدح كنتلاح قلناوج هلن وکس كنهم نیغو یعقف

 ۱ هدننیب نوی هللا هکج و روند هکلترک نالوا هدنزو چا كغالوف هلبض كمال (نغللا هترتشب یا بابشلا نفلب

 | ررر درو و نو هلا هکچ دوب هلرعص كمال (نونغلا لرونید هنا هج روب نالوا

 [ تئجلاق روند هناسل و تغل هقشب هقشب ندتفل لصا یکیدلیا ملکت كمدآر هل ىف كمال (نغلا) هنسانعم موشيخ

 رب شن ردیجرت لک کر دف دتغل هدنآو هدننزو "لعل (نغلال ةغللانم ه ملکتام ترکنااذا كلربغ نغلب

 | لاط و فتلا اذا تبنلا ناغلالاقب ردهنمانعمقعثراص هرب یر بوازوا راتوا هدننزو نانمطا (نانغلالا)

 | نونفلو لوق ىلع رد نیئاغل یعج رد هنسانعم موشیخ روند رک هو روبنز هلا هثلثم یا (نوئغللا)
 | هیهارکوهاصم (ةناقلالو (ةناقللالو هدنز و هرم (تنقلا )و هلبنوکس كفاقو یصق كمال( نقلا رديفحصم

 ملک نالو اهاف لک ردنرابع نکلا كارداو مهف لا فی هنر هکر دهنسانعم مهف تعرس هدنرانزو

  هناقل و ةناقل و اعب رس همهفاذا عبارلا بابلانم ةيناقل و ةناقلو ةنقلو انقل هنقل لاق نوسلوا ندب وتکم رکو

 | (ناقالاو روند همدآ مهفلا عیرس هدننزو فتک نقل ) مهفلا ةعرس یا ةيناقلو ةناقل هب لاق رارول وا مسا

 (ثیزه)



f ۷۰۱ روس 
 هدننزو هحرف (ةنزالالو هدننزو هرم (ةنزلا) اوجازت اذا اونزالت لاق ردهنسانعم قعشقص بودا ماحدزا |

 ك: لوق ىلع رولوا فصو هب دیک نالوا راتو كنت هلیپس تنحو مغ دوخاب عوج هل رسک كمال (تنزما)و
 قاروفو قلتف هدنزو هرم هاو و ةدرابواةتیض یا ةنزاو ةر وتن ل ل8 زولوا ساوه کک

 هلع كمال رواك نزا يعج رونل وا قالطا هتنم و تدشو ةعیض ةدیدش یا هنزا ةنس لا رولوا فص و هب هنس
 (ناسلا) بلکلا ددشلایا نزلا نامز لا رولوا فصو هنامز ولتنحم و ولتدش كب هدننزو رجا (نزاالا)
 دوخای هحراح یډنأت رولوا ځد ثنؤم ردرکذ م راربد نابز هدیسراف هنسانعم لوقم روند هلد هدننزو باتک

 یعض كمال رولکن سل و یکس لفا رولک نسلا و یک هرشا رولک هنسلا یعجج رده رّوصت یفیدل وا لوق تلآ
 هنسانعم تغل ناسلو همالک و هتسک یا لا ناسلب قطن نالف مهلوقو ردففحم ندنیتص هکهلنوکس كنپسو |

 ناسلو ةلاسر یاناسل هنمیانآ لوقت رونلوا قالطا هربخ نالیردنوک و ةغلیا ناسل موق لکل لا ردلبعتسم
 كضرار هد هفوکر هظ و منع ماکتملا یا هموق ناسلوه لاق رونل وا قالطا همدآ نالوا لکتم ندنفرطهلجب موقلا

 ناسل یوتسا لاق رونلوا قالطا هنلد وزارت ناّریلا ناسلو ردبدآ سرافو عاشر ندنسهلمسق رقنمو ردا

 قارب یلریکس لجلا ناسل رونل وا ریبعت هنابز هکر وند هنج وا كنسهلعش كشتآ رانلا ناسلو هتذع یا ناما |
 حورف یداعصو فف و ضباق یعاربی و عفان هن انسا عجو كيج هدزغا ینکوک رددآ تاب نانلوا ریبعت |

 نالیس و هن راتلع یتشادروق و هلغو هن راهضراع هچشبریش و هراق یناب یني ه نسرافرانو هلام لیلا 3
 هدلد كچوک و هنتلع هچارسیعب هر زانخ و هنغناپ شنآ و هرب یعیدرصا هناود باکو  هدنص وصخ یعطق كمد |

 نیلمو ردح رغم هصامناب ردنابن فورعم هلعماوب (روئلاناسلا)ل رددیف هضراوع و للع راسو هماروا نالوا
 درم كل رجش یرلکدید جاغآ هراق نعي كنجاغآ رادرد (ریفاصعلا ناسلرل ردعفان هناقفخو ج رخ یار دم لا

 | ةدناد رفم نکلردج رخ و تتفم یرلشاط نال و | هد هناثم و عفان هناقفخ و هعاح وا نالوا هدلب راربد یلد شوق هدیکرت ۱

 دوخا هقشب ند راد ردرصش هکر دموسرم هرزوا قلوا یرلکدید قادب شید یرجش رم یکیدیدریفاصمل | ناسل |

 كبتشم هن رب یر یکر مو قآ کوکو رول وا لئام هترج و هحنا یمن هکر دنابن رب (بلکلاناسلا)ل ردع وا رب ندنآ |
 از ول وانس اکایرابیبط كنرف و ردفورعمهلعما وب ءابطالا نیب تاب وب ردعفات اط و لدم یر راب رول وا ی

 تتفم یراشاط نالوا ه دکر کوب و هدهن اثم ىج وبطم ردن اب ی راکدد یلد نالسرا e ناسل ) راردا ریبعت |
 هغلبایا هلوقهنسلا لاق ردهنسانعم كلبا غالبا هرخآ یتیزوس كمدآرب هل رسک كنهزمه (ناسلالالردجرخم و

 كمر و تیرام هرخآ سرود ید نوتا كمر دوس هاب مدت شنا الهی م ا

 كنس روا كنسه ودیدنک هکابوک الحف هيلع ردتف هتقان ىلع هیقلیل هاا هراما یا الصف هنسلا لا رد هنسانعم |

 یلنسلا و ان الف تسلا لوقت ردهنسانعم كم ردن وکی چلیا نوچ ا غالبا یربخرب همدآرب وا رول وا شنا هراما #
 موق لکل لا ردهتسانعم تغل و هنسان انعم مالک رونبد ه زوس هلب رسک كمال («نسللا) یل غلبا یا او

 لاق ردهنسانعم قل وا ج هلن ۔ےف (نسللا ن ناسللا یا نسللا ج لا ردهنسانعم ناسل و هْعل یا نسل |

 روند همدا نالوا جف هدننزورجا (نسلالا) و هدننزو فتک (نسللا) حصفاذا عبارلا بابلان هرم ان ل لجاواو |

 نیش كمال (نسللا ز یک شو و تسم یاورپ یطوط روند ه هتسن نالوایرویس هدنلکش ناسل یوا نسل وا

 هذخا اذا لوالا بابلان ءانسل هنسل لاق ردت رابه ندکا ءوسلاب رک ذ هکردهنسانعم لليد یمدآرب لینوکس كنیسو

 كنه وبحم و ةقط الا یا نس لا یفهبلغاذ انس هنسل لاقت ردهنسانعمقلوا بلاغ هد هر واح و هلاکم 4 دسر و هناسلب | ۱

 لاق رد هنسانعم ققوصبرتعو او امناسل لوانت اذا ةيرالا نسل لاق رددنسانعم كعا تولآ ها یلید

 قعای یرویسو هجنا یک ینورب یطوط یننورب بودا یطورخم یتسکوک كخجوناپ و هتخدلاذا برقعلا هتفسل
 ی وا هدننز و مظعم (سللا) اهالعا ققد و اهردص طرخاذا لا رسل لا ول وا هدنلکش نانا ۱

 اهفرطلعج یا ةنسلملعن لاقب هنمو یک بوياپ و تسم یورپ یطوط روند هب هنسن نالوا یط ورخ هدنلکش ناسل

 لج لا رول واشلر و ناسل ولرد ره هنس ودنکه کایوکر وند همدا یغورد و بادک(نو سام ا ]) ناسللا فرطک

 هنسلااذا لیضفلا نسلت لاق ردهنسانعم قلقاهنسهقن هلرخنآ یش وک ود هدنن زولعفت ( نسلتلا) تاذک یا نوسلم
 هدننززو ران ز( ناسالا)هتلعش تعفت رااذارمما نسلتلا ردهنسانعمكطا ادن هنابز بونل هلعش شآ و رکد اک هبحاص |

 قمت وط نالترص هکروند هشاط لوش هدننز ورم (نسللا) رددآعضومرپ هلصف كمال (هنونسل رددآ توارب ۱

 | بوریک ن الترص هلففل وا عضو همعط هنت اېن كن هل وق و را ردا عض و هلتعنص هرزوا یس وق كن هبل وق یراق دباب نوچ



 ره

 ا او كمالک نو دیهف اذا ثلاشلا و بار لا بابلم ان دن و هلوف ن لاق ردهنسانعم كما مهف و

 | یارجا هللا کزا و هغ هدننز و لیعفت ( نیما ) هانعمو هاوصف یا هلوف ن ند لوقا روند هنم وه و
 ۲ ترم اتم كلا تبسن هب اطخ یمدآر و امف بّرط اذا هنءارفیف نخ لاق ردهنسانعم قموقوا لزهدا ماقم

 ۱ (ةياحللا و هدننزو دوعق ( نومطلا) و هلنیتصف < نما هآ اطخ اذا هن لاق ردترابع ندکمد یدتا اطخ |

 ۱ راتو رکداک ان ةأرقلایف نخ لاق رددنسانعم كل اطخ هدننارق یک نخ هدرلن و هدننز و هیها 3

 روند همد آندا اطخ هدتءارقهدنلز و هدا دش ( تالا )و مدننزو دانش < ناحطلا ) و( نحاللا) أ اطخا اذا

 نحال وه لاق ردن دنسانعم مهف روند همدآ نیب هدرخو رب ز نالوا ردا لاردا یتبقاوع ندنسب دابم كمالک نحال و

 هثطح قوچ یسانو روند همدآ ندا اطخ هدنءارف امناد هدننزو هزه (2 ا

 هثطخت و نیملت قوچ هدننزو هفرخ (ةنمللا) ساسنلا نمی ناکاذا ةنخ لجر لاقت روند هرب
 كلیا هفت زوسرب همدآرب هلیرمنک كند رم (ناالا) سانلا نحب ناکاذا ةن لج لا روند همدآ ناتلوا
 لیلد یکیدلیا درس هدننض هدامرپ هکر هلنیتعف ( نحلا ) هنعلف ها همهفا اذا لوقلا هنلا لاقب زدهنسانعم
 هتذع نطف اذا عیارلا بابلانم ان لجرلا ن ن لا ردهنسانعم قلوا انادو مصب و فراع یک یکرک هناهرب و

 كمال نخل ) بنطاق یا حال لاق ردهنسانعم قفل | یهنسار همدآ رب هدنزو هلعافم (ةنحاللا ز هبثنا و

 راج ثالذکر وند هضاب نالوا هدنزوب جا كنسیرد تنس كفج وچ شمال وا تنس هلی وکس كن هم یاخ و یصق

 هګ مو نالوا هدنسهصعاشا كنکیک لوک هدننز و هرم (ةنخمل ال روند هغل رقص یک ص رب نالوا هدنرکذ كنم

 قنأ اذا عبارلا بابلانم ان ءاتسلا نن لاق ردهنسانعم ققوق دب هنتسفرب هلنیتعف ( نفللا ل روند هزکعن
 نیک ر چ و روندهنسغ وقدب كن راما قتل وق و كجرف و تدسف اذا ةزولا تنحل لاق ردهنسانعم قل وا دساف زوج و

 مالكلا حق یا بیطلا كيفب نفللآ اذهام لاو حبش ماکت اذا لج رلا نت لاقب ردلمعتسم هنمانعم كلعوس زوس
 یا ءانت هما و نا لجر لا هدنز و ءارجرد ءان یینوم روند هددآ شمالوا ناتخ هدنزو رجا (نالا)

 هلن سسک كمالر ولکن ادل یعج رد هندل نو : قم رونسد هب هنس عالم و قشم و هلی وکس تلاد و یصتق كمال( ندا لانتخ م ل
 هلیض كمال( ةنودللا و هلبصق كمال ( ةناذللا نیل ىا ةندل ةانق و ندل نصغ لا هلیعض كمال رولک ن دلو
 €( ندلتلاو اندل ناک ادا سمامنا بابلانم ةن ودل و ةنادل *یشلا ندل لاقي رددنسانعم قل وا قشمو یتاذ هنسنرب

 ا و یعض ادر یصق كمال (ندب)هنلاذا هندل لاقب ردهنسانعم ققشموب هدنزو لیعفت
 كللاد و یصق كمال ندل ردراو ید تغلرب نوا هدنو و رول وا ناکم فرار تاسز قره یک یسهک دنع هلیسان

 هل كمال دلو هدننزو  هلبصف كمال دلو هدننزوریج ندلو هلیعض كمال ندلو هدنزو فتک ندلو لینوکس

 یدل و ردهلرصق كملاو ىح كمال یدلو هلنیت كلذک دلو هلنیتعض ندلو هلونتو یصق كمال ادلوا
 "دعر یتسهلک یدل هلا ندل هج رک فلؤم + ردشلوا عوجم ید یدورو هنسانعم هيم اهفتسا له كنس هلک

 ۱ ۱۰ 6 ندب سادقاو لوا كناکمو نامز ینهلگ ندل هکیدد بودا قرف یضر حس نکل یدلبا

 فرصتلا ثیح نم یسهلکدنع و ردنکد مزال یسانعم ادا هدنسهلک یدل و رول وا نراقم هنسهلک نم نالوا رج فرح

 هبادفبلوش هدننزو سدن (ندالا) ردا بصن یتسهلک ةودغ نکل ردنا رج هلتفاضا یندعبام یسهلک ندل و ردعا

 هدننزو هنجد (ةندلا) عطا و ربنا دیج ريغ یا ندل ماعط لاق هیل وا وبا ىح و یکتا هلغمال وا یوص هکرونبد
 بونلکا هدننز و لعفت ( ندلتلا رز هجاح یا ةندل هدنع ىل لاق دات تجاح ردتغل هلبصف كمال و

 | اکلت اذا هیلعنلت لاش ردهنسانعم كمکشک بونلابوا و تکع اذا لجراا نالت لا ردهنسانعم قلاق
 هیصف كز رحم لاذ ( نذاللا هاد اذا هو نت لا ردهنسانعم ققلصا یهنسنرب او (نیدلت ۱

 رای نایلتوا ینآهلکلیا نوکت هدنرزوا تابن یراکدید سوسق ندنعون قشمرص ردت وطر نانل واریبعت ندال

 | موف یرانشپاب هراقنرط و ردلضفا یرانشپاب هنرابوت رارول ۲ بوریص یران آو روشیاب هنراتسوب و هنمرایوت ۱

 | زدم یضیح و نیل و لوب و ح۶ ینرازخا ك رارمط و یرهدس و نیلم و نم یتعىبط رول واک هلغل وا هدول آ هلفاریط و
 | لینوکس كن هم یاز و ی كمال( نزلا زردی سیما اد بار هو

 | عبا لاو ل والا بابلا نمانزا وان زا نزاو موقلا نزن لاق ردهنسانعم قعشقص بودیا ماحدزا سان هلنیتعق «نزالا) و
 | هدراتوب ( نوزللا ) و هدننزو فنک (نزلا ) روند هربهعشقص و ثل هبلغ هدننزو سکش نژواوجازت اذا |

 یدو ۹7 لعافت (نزالتلا بلع جهنم یا نوزام و نزاو نزا بشم لاق هنمو روند هر ریشعص نا دیلغ
 دا 4

 ( ماحدزا )
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 دوسو روند ه کزوسكجهزوسدوسهدنز وربنم (نبللا رول وا ثداح هد ران ادوس هکر وند هراقس رغب لوشنالوا |
 روند هب هرکست قج هیشاط ج رک ل وق یلع روند هبلاق كج هسک رکو رونل وا ریبعت تال وک هکروند هاق قجاغاص
 هنشآ خالو ولردرب هلیقق كرات (ةنیبلتلا) و (نیبلثلا) هنسانعم هقعلم روند هغیشاق هدننزو هسنکم (ةنبلملا)
 (ناشلالا )ر ونل واقالطا هن را هغ كنا ويح( نبا ول ردنا بدت رت ب ودنا هتم هلن لاب و ها دوس کبک نوا هکر وند
 عاضر روند هکعا هدننزو باتک (نابلال عضترا اذا عیضرلا نیتلا لاق ردهنسانعم كما دوس هدننز و لاعتفا
 هکر دیم ردنک هدننزو باغ ( نابللا )ل هما نیلب لا و ح راشلا لاق × هما نابلب هوخا وه لاق هنم و هنسانعم

 ندنتهج جاشحا و رتفهکروند هتجاح لوشو روند هنجاغا ماچ و ردنده ودا هکر دغعص نال واریبعت كلن وک
 ( نابلل ) مهلا هتجاح یا هتنابل نالف یضق لاقت ردهنابل یدرفم هدنوب هلوا ندننهج تم و هم« ب ویل وا
 راق وتآ دوخاب روند هنغلا را كن هم یکیا دوخای هنسهتروا لوق ىلع هنسانعم ردص روند هسکو ک هدنن ز و بام
 (ةنبللا) و هدنزو ریما (نیبللا) و هدنز و فتک (نبللا) روند هنسکو ک هصاخ كنه اد یلقنرط نوت یسهلوقم

 هدننزو هفرغ ( دنبال رونل وارببعت لردنکا و كتشخ هکر وند ه هجراب نالیکید هنغنل وق كسابل هل رسک كمال

 سلبات هلا سدقو رددآ هبرق ر هدزاج و ردد كغاط ر هللا هح وتفم هزم (نابلا) روند هنکو ی دوخاب هب هه

 یایلوا هاکتدابع هکر د راکدند یعاط راقرق الاح رد دآ كغاط رب هدماش هلیعض كمال (نانبل) ردیدآ عض ومرب هدننب

 هدننزو هفخ ( هنبل) ردهدلبرب هدننزو روبص ( نوبل لردیذآ عضومرپ هلیسهینب رغصم ( ناتبلا إل ردمارک

 ردیعما یداورپ هدننبب هماهت لابج هللا علس یب "هرح هلا هحوتفم تحت یاب ( نسال إل ردهرقرب هدهیش رفا

 ردي" نوتاخر هدننزو یرشب ( یتبل إل ردشفلعج هل راستعا یفارطا هدننزو رفعج ردنللی یعسا دوخای
 ناب هدنسهدام لسع هکهت رولوا یفعص ردا نالیس هسفن هدنماوق لسع هکر دیعما رجشرب و ردیدآ كسرفر و

 رغصم ( ینیبل روند ه هيظع تجاح هدننزو هيام ( ةينانبلا ) ردروخت یراکدید دنبلسع هلف رحت هکیدنل وا
 ءادطا نب سینخ نرفز و ردیعما یزربق كنهسک مان سیقا و ردیع"یزریقكن وعلم سیلبا و رددآ نوتاخر هلیس هی

 ندلتو ثکم اذا لجرلا نبلت لاق ردهنسانعم قلاق بونلکا هدننزو لعفت (نیلتلا) ردیعما كسرف یلکلا |

 | فتک هل هبقوف یان (نتللا)ل ردینبم هنر وصت یکیدلیا نالیس ییوص ردیسهبنک ك رکذ هدننزوریز (نیبلوا) |
 لاش هنم و هنسانعم ذفنق روند ه ییرک هدننز و هنجد ( ها زل ولح یا نبل وه لاه روند هب هنسف ولتط هدننزو

 ردهنسانعم قمالب هلن وکس كيج و یضق كمال (نملا ال ردهنسانعم تجاح هنلت و ةنتلا انتذخا ذنلتلا ضقت ل تم
 ه ه را دوخاب هنوا بوکلس یرلقاربب كجاغا نوجا كمرد هءودو هس اذا لّوالا بابلانم انخ هن لاق ۱

 جدو هدننزو لیعفت ( نیملتلا ) ریعشوا قبقدب هطاخو هطبخ اذا قرولا نج لاق ردهنتسانعم قمردشراق
 شلردشراق ه هب را دوخاب هن وا بوکلس هلنیتصف (( نالا ) هن نعم قرولا ن لاق ردهنسانعم قرو ن |

 محو یا ن یش لاق روند ه هنسف ولسا ولریکهدننزو فتک نما ) رردا فلع هود هکر وند هغارپپ
 بوناب یشاب كمدآربو جت اذا یشلا نحت لاقت ردهنسانعم كشت هنسئر هدننزو لعفت ( نما ل
 باتک ( ناحللا إل ەق لف هلسغاذا هسأر نجت لاق ردهنسانعم قلاق هجولریک هلغمالوا كاب هج وا
 لّوالابابلانم ان وج و اناط ربعبلا نج لاق ردهنسانعم كليا قلن ورح هود هدنز و دوعق (نوحلا) و هدننزو
 هدننزو روبص ( نوحلا ) لقث اذا یشلایف نخ لاقت ردهنسانعم كع رو لهاکو دنک ضآ او نرح اذا

 ریبز  نیجللا إل نورح یا نو لجو ةقان لاق رولوا فصو هژمو رک ذم روند 4ءود نرح
 ( ةنعللا ) روند هنکو یک یزغا كنود هدننزورپما ( نیلا ا) ةف یا نب هدنع لا روند هشموک هدننزو
 ( نجللا » رهلوا هداد اضر اکاو بولوا عقب هدننن صوصخر کروند هتعاج لوش هدننزو هر |

 یاح و یصق كمال (نحلا) قلع اذا عبارلا بابلانم ان هب ن لاق ردهتسانعم كمشلبا هب هنسسنرپ هیت |
 یعجج رونلوا ریبعت یزا هدیکرت ردیسهزا وآ هدنناوخ هکر وند هت وص نالوا عوض وهو غوصم هلی وکس كن هله

 ناسلو تغل نو هعوضولا ةغوصلا تاوصالا نم یهو نولو ناماب أرق لاش رولک نوو ناطا
 ةنسلاو ضئارفلا اول + هنع هللا ىضر رع لوق هنمو حراشلا لاق مهتفل یا شيرق نح اذه لاقب ردهنسانعم
 ةءارلاف "یراقلا نخ نوسلوا هدنرباس رکو هدنارعا رک رد هنسانعم كلتا اطخهدنءارقو ةغللا ىا + نحل او
 كلئوس زوس ةلماما و زاغلاو نمرهرزوا هج و كمالیا یهف هسک ادعام ندبطاخت و ًاطخا اذا ثلاثلا بابلانم انط

 | لام اذا هيلا نخ لاق ردهنسانعم كلیا لیمو هریغ یلع خو هنع همه الوق هل لاق اذا هل ن لاق ردهنسانعم |
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 لا رم الا رط ییغ هسیا نج راردا 5 0 ند شة اط رج نحت راضعب و رلیدل وا ع و هدنرلروهظ

 ۱۹ و هدعاسم ه هسکر هدننز و هلعافم (تنهاکلا 7

 نیکو عضخ اذا نیک نیکی هلناکل اش ردذوخ أم ندینآ نیکر د هنسانعكلبا ع وضخ و عضاوت هدننزو نزز (نیکلا)
 | هدرخ كتروب كتروب یک رزورپ نالوا هدنفارطا كکدرکچ لوق یلع روند هتا نالوا هدنلخاد كنجرف ناوسن
 ۱ | لاق ردهنهانعمقل وا نو رسا ولاعتفا (ناشک الا ر ولکن ویکی عج روند هندلاز مدوخای روند هرازکجرب

  تافکو روا ارت یمارکناتسبرع روند هنشج كنجافا ردس هدننزو هرع (ةنيكلاإ) نزحاذا لجرلاناتکا

 اف عقو لاق روند هنن و تذش ندا راسکاخ و لیلد یمدآ هلبرسسک كفا ةنيكلا) ردهنسانعم

 | ىح كنەرھ و كفاک < نناکل ءوس ةلاح یا ءوس ةئیکب نالف تاب لاش ردهنسانعم تلاحو ةلذم ةدش یا

 | هلبشت فاکو و هدماهفتسا و هدرخ ردهنسانعم کر دتغل هدنزو نها 6و هل رسک كنهددشم یاب و

 هلن ون هدیناش فک هکر د حراش +ردٌناح-یسفلوا فقو هرزوا نون هان اک | ردبکر م ندنسهلک “یا نالوا نوم

 قل وا مزال هدمالک ر دص و قلوا یتبمو جامتحا هریبمتو ماهبا هکرول وا قفاوم هدلاح شب هنس هلک مک و ردموس رم

 نت که نراتمضحدوعس نا بعکن یاو ردردان هریخا تلاحو ردن راتلاح ماهفتسا اضعب وریکت "هدافا اضعبو

 ۱ یدید+نیعیس و ات الث*هدنن ا وج هدکد لیا لاوسودنس رد ادع تیآ جاقییازحا هروس ییعب ةيآبازحالا ةروس ارش

 | یزریم كنسهلک ن اک نا ردطیسب هرزوا جی لوق کو ردبکر م نباک لوا رول وا فلاخم هدروما شب هنظفل کو

 زلوا هیماهفتسا روهه با دنع ینظفل نباک الات یدلیا مکح هلیم وزن روفصع نبا یتح رول وا رورح هلانم یژنکا
 قرهل وا درفم یربخ كنو اسماخ اذه عدت نت اکب ٹلوقک ر ایدلیا ز وح راضعب زلوا عقاو قرهلوا رور ابار
 هدننزو هماقا ( ةناک الا ) لیفک یا هژناتکم وه لاش ردهنسانعم لیفک هدننزو باتغم (ناتکملا)) زلوا عقاو
 | تبللا ) مگ[ ماللا لصف وح "لذلا هيلع لخدا و هعضخ اذا هللا هناک ا لا ردهنسانعم كلیا راسکءاخ و ليلذ

 ردهنسانعم قمروا كبو اریثک لکا اذا یناثلا بابلا نم انبل لجرا نیل لاق رد هنسانعم كم قوچ هدننزو نیغ
 | هافس اذا لو الا و یناثلا بابلا نم انبل هنبل لا رد هنسانعم كمروحا دوس همدار و ادندش هب رض اذا هتل لاق

 [لرونسو - دحر ندمرح دودح هرز وا نم قیرط هلسسک كمال ( نیل و ردندآ غاطرپ هلي كمال (نل ) نما

 ەلىك كمال هدن وب ردهنبل یدحا و راراپ وای بوسک ندروماچ روند هجرک هدنزو فتك( نیلا ) هی

 | لقب یکی سه یضاقهلوا شفلوا تیر راهم روما هدنآ کروند هسا چ لوشو رد اج ہد لندن ر سکو یک ل ب ی

E EOE RSهدنن زو لیعفت (نیبلتلا)) نیا بحم یا نیلوه لاق  

  ؟نوبلا )رک ذیس روند هماعط یکی هنیبلت نیبلت و نیلا ذختا اذا لجرلا نیل لاقب رد هنسسانعم كس ج رک

 | قلوا عح یدوس لوق لع روند هلاويح نالوا قوچ یدوسو رون د همدا نوسكپ ید وس یخ وب هدننز و روبص
 | 4اویح ولدوس اال هنوبل و نوبل کد راضعب و روند هناوبح شغل وا انا كرت هدنس هم بویلغاص نوجا

 لاقب رولک نابل و هلبع كمال رولکنلو هل رسک رامال ر واک نېلو نابل یعجب نوسل وازآ رک قوچ لرکر وند

 لوش ( نوبل ةیکی وا تناکة رب نیل تاذ ةن وبلا و نوبللا وا اهعرضیف كرت واریثک ی نعي نیل تاذ یا نوبل قان
 ۱ یمانآ ردنوبل ةن این وم هل وا شمربک ه یجچ وا لوق ىلع هلوا شمردل وط یتشاب یکیا هکر وند هنسبروابه ود كکر ا

 ( هللا ) روند هن رهدرخ كنجاغا طفرع ( نوبل تان ردینبم هنغیدل وا نیلا تاذ هلغمروغوط یرواپ یربغ
 هلا ويح ولد وس هد ران وب هدنن زو هنسح (ة نبل لا و هدننزو نسح (نیللا )و هدننز و هنیفس (فنیبللا )و هدننز و هحرف
 هت وا لوشهدننزو هلح رم (ةنبلملا) روند هشغل وا اقا وكرت هدنسهم بویلغاص نوچما كمکیر یدوسدوخای روند

  Eنوبللا) ةب ةيشاملا نابلا هنع رزغت ىا ةنبلم بشع لاق هلوا رول وا ناوارف یدوس كناوبح نایلتوا (|
 ردص وصخ هند وس هود تيفيکو ب هلزا شوک من بود ایئأت هنغامد هلکمما قوچكیدوس هکروند همدآ لوش |

 كنهزمه (نابلالا) نبلاب یّدغلایانیبل و نوبلمسرف لاق هدننزوریما روند ځد نیبل رون د هلآ هد رور ,هلبادوس و |
 هنس هم كناویحو نونبال مهف مهبل ک ادا موقلا نیلا لاق ردهنسانعم قلوا قوج یدوس كدارب هلبرسک |

 ردهنسانعم كلثا بدترت ماعط یکیدید هنیبلت و اهعرض ىف نللا لر اذا ةقانلا تنبلا لاق ردهنسانعم كاک دوس |

 لصاح ندراجاغا رجا نل و راربدریش هدیسراف روند هدوس هلنیتعقف ( نیلا ) ةنییلتلا ذا اذا لجرلا نبلا لاقت |
 نونال موقلاق رون ده هسک ق وچ یدوسردهرزوا بسنهدننز و بحاص( ن اللا و رونل وا قالطا هب وص نالو

 (نالوا )
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 ردهنسا دعم كل ۱ را و و ه دحا یه وک لاش رون دل وا ریبعت قم ردل وا هکر د هنسانعم ثادحا هدننز و لیعفت ( ن رکا ۱ ی

 سگ ۱۵۷ زوم

 زر ؛یشالو هللاناک هنمو هنسانعم تبث رولوا و یی ردندنلسق لاصیا و فذح ران وب و اهب نکیل یا ۱ ح
 بغ لها هکر د جزم * ردنرابع ندنیلزا یتوب كلاعتم یادخ هلغل وا هرز وا یساضتقم یت وبث كئیشرهو
 164 رده م ند امر الق و لج قح ار ز ردضحم رابخا یلاخ ندنامزریبعت را نیا نوک ترور هک
 یانعم هلطاق- سا ییوضام یانعم د را قیرطب تاریبعت هلوقم و سب وچ یکح يلع هل ناکو یاعت هلو
 ابع نیما ید هلط ان یه کردی 6 قبلا م کیر هنابآم وه یریظن كنوب و ردلومجم هنابئا یرابخا
 تلالد هقشح و دوج و نامه یسدلک ناک هکر دل اوقنم ندهد وبیس نج ردندنلبقوب جد یالک یدیعلاب یس
 ثدح اذا یا * ی ونفداف ءاتشلاناک اذا * عاشلا لوقکیدنل وارکد هکهت رول وا هشاتعم دج ىس ەگ ناکو * یهتنا
 هلوقک رول وا نیم عت وو می قهر ناگوار 9 های زار

 هنسانعهراص و *لهم یلع یردناغانکو اون اک * عاشلالوقکر ول وا هنسانعمماقا و نکي ر مماشب ملام وناک ل اءاشام
 لاعتسا هدلبقتسم ینعب رول وا هنسانعم لابقتسا و ن رفاکلا نم ناکو ۶ یلاعت هلوقک رول وا صقان لعف هکر دل وا
 رکد هکهتن رول وا همان هکرول وا هنسانعم عطقنم یضمو د6اریطتسم همش ناک اموب نوفا وچ یلاعت هلوقک رونل وا
 ما ریخ متنک 9 یلاعت هلوقک رول وا هنسسانعم لاح و هب الا دڳ طهر ةعست ةن دل یفناکو یلاعت هلوقک یدنل وا
 نوکالو نکال هدنفح یرانیشد ی راکدتا تر وا درب راد عو رد زا یسهلج كرانو چ سانلل تجرخا

 ةثداح یا هم ظع اک ت ناک لا رد هنسانعم هثداح (فساکلا) رد هانک ن دنت وم هکدنسانعم هل حال و قلخال رارد

 نوک لح ردران ناکمرم هم هلق و (ناکلاز و (ناکلا) ردندن و نب وكت تفص اهدج وا یا ءایشالا للان وک لاق ۱

 یک عفومو هلو هرم ردلعتسم هتسانعم تلانمو هباب هناکمو رولک نک اما و هنکما یعچ ردهنسانعم لوصح و |
 ۱ لو ردهانعم و ید هنیکم رول وا قالطا هتهح نالوا د وصقم و یونم هدربص و 2 ملا یا ةناکلا عيفر لاق

 | ید رک 6 نکلا ل ردشلیا تد یچ دهدنسهدام نکم یناکم هلبا رظن هنظفل فل ؤم × یتبط یا یتنیکم و یتناکم تیضم |

 | تنه کای وکر ونل وا قالطا همدآهد روطناس ور هدننز و ینوع ( ینو کلا )و هليسهدايز نول( یتنکلا)وهدننزو
 ارمین یورو ونک یک ه لاش زد اب وسنم او اذکهفوهنک اذک نامزیفوااذک بش یف

 ۱ لحز هدنن زو ناوا (ناو ک )هب لفکت اذا هيلع ن کا لاش ردهنسانعم قل وا لیفک هد ۱

 زذا یراب اتکرب ك نس هفت اط جم هدننز و نایقلا مج (نایکنا عم ) ردیجعا | ظفل ردف ر صنم ربغ ردیعما كن زدلپ ۱ ۱

 زدهنسانعم عیابط و سصانع هدن اسل مدق سرف نایک هکیدد هچرلا هلع یدادغب رداقلا دبع هکر دریقح جرم ۱ ۱

 ردلقشم یبیعسبطع “دام ردفلأت وطسرا کردیم ات کا قرەلوا فاضم هل مسکو ی كنيس نایکلاععسو | ۱

 هدنح رش یس .. دبطخ كات ما بتاکلابدا قیلاوچماما و ور كالا وحا نالوا لرتشم هدننا ماجا

 ییاسحا تعط و ءاکطا دنع و رد هئسانعم تعسط هدینانرمس نایک ردنا رب ندش : اهل وم وطسرا نایکلا ی هکیدید ۱

 ۱ میکنم نا تر e ندا كىرك و فرص هنعضاوم

 ادتبا ندروب زم مع كلعتم هلریسح قلوا یعببط مع "یدایم روب رم باتک ر د هنس انعم تیص هلا هچ نیش مع و
 هدننزو هماقتسا ( فناکتسالا ) رایدد نایکلا عم هللا هله بودا بیرعت هدعب ردشلنا هیعسآ هلغل وا یدزشوک [

 هرزوا قلوا لاعتفا هدنسهدام نکس ینوب فلؤم × عضخ ادا هلناکتسا ردهنسانعم كلا عضاوت و ع وضخ |
 بهاذ ندنغیدل وا ندنسهدام نیک اضعب هکر د حاش + ردینبم هفالتخا ردشطا دع لاعفتسا ندنوک هداروب و سر ۱

 لاق ردلمعتسم منسانعم كم رد مدننزو لعفت (نوکتلا ) هلل وا فلکت رکم ردب رغ یغیدل وا ندنوک ردشلوا ]|

 قلی ابو كما قلیاف هکردهنسانعم كمر و ربخ ندباغ هليض كفاك( ةناهکلا ال لر اذا "یشلا نّوکت ق

 لعفت ( نهكتلا ) بیغلاب هل ىضق اذا سمالنا و ل والا بابلانم ةناهکن هک و لج رلا هل نهک لاق رونل وارببعت كلا

 لاقب رد هنسسانعم كلنا تالنهاک دوب ردرذصم قرەل وا ردا ندناپ لعفت هکهدننزو لیعفت (نیهکتل )لو هدنن زو |

 و نایک هاتاصف رواکدن هک یعج روند + ی اب وه یطاف (نهاکلا ) نیک نعم اننهکت و انهکت لحرلا نهکت ۱

لاه ےک ادت روت د رب ,هسکندباهرادا و تی و رینحاوح وروماكمدآرب نهاکو هدننز و نامر
 موه یا هل نهاکو ه

 رول وا رانه اک هد راب عهدفلس هکر ,د حراش» روند هنتفرح ثالنهاکهدننز و ه اتک (ةناهکلا ر یس و هتجاح ف هرماب

 یرابخاو ثداوح صعب هلغم ال وا 09 ندح ورع هل ام نبط ايش یبک صاختا مات حیطسو 7 قس ید

 یرلتضح مالسلا و ءولصلا هيلع مان | رف هدعب یدا رردا رابخا هل رظنا لقت هرات آ بودا قا قارنسا ندرا تی

 (۸۸) ا



 نطق سا

 Ee د وسا نوکیّرب نومکو رد رلکدند ینویک نامرق هکر داب وارک یتمرانومکو رد راکدید وی |
 ناف الا رددآ عضومرب ( نمک را دز ورا غو هکر زاد هلن که دنزوناش عن لردر اکدید

 | هدهندم قیقع هدننز و لقیعم الان کم نخا اذا لجرلا ناکا لاق ردهنسانعم كل رک هدننزو لامتا

 ۳ هباق و یغیدنل وا ظفح ورنس هدنجگآ كن هنس درب دشت كنون و یرسنک كفا نکلا) نیوشا

  هدننزو e RRA هطواوهواو ر وند 4 هس یکج هنل رکبو هد ر كايش ر كلذک

 | هلیصف كفاك( نکلا )ر ون د ه هرس یکج هنل زیک ب ونلهدرپ كن هنسن ر هدران و هلن رسک رفا (نانکلا) و(ةنکلا)
 | هرس اذال والا بابلانم انونکو انک هنک لاق ردهنسانعم كلا ناهنیورتس ی هنسنر هدننزو دوعق(نون کالو
 ۳ ناپ ورس هدرلنو هدننز و لاعتفا (نانتک الالوهدننز و لیعفت (نینکشلالو هللرسک كنءهزمه (نانک الا
 رسا اذا لجرلانتک لاق رد هنسانعم قفلقفص بونل رکن اننک او هرس اذا هتک |وهننکو هنک | لاقب کوتاه
 i باولل رک سدو (نانکتسالا) ردندهنک ینآ یرکذ ضبا اذا *یشلا ننک آ لا ردن نام او

 هیچ هدنن زرط حانج ندنراود كنهناخ ضعب هلیعض كفاک (ةنكلا) رتا اذا لجرلا"ن .کتسا لاقت رد هنسانعم

 |هدنرزوا وبف دوخاب روند هب هم ردن وص و هعامص یراقداب هدرز وا ویف لوو ىلع روند هاو نیشنهش

 | یعجج روند هنسهلوقم نا ورش و هردنصم و فرهدراوا دوخاب روند هر رالیک دوخاب روند هکل هکلوک یراقدناب

 و ىج و ۰ HES نکو ی ک هكا ls i e ٣ لاب ارد ناک

 میک یرایخ

 ووا شاش قرا زو ارم رب ORE هبق

 | هقلقآ هل رسک كف اک ةنکلا )رد دا عض وم ر هدنسهکلوا سراف هنکو ردینبم هن رقدل واروت ةماعلا شرد نات

 | لوق یلع روند هن روبق قوا نابل وا ی اغاالصا بول واند رد هل رسک ك فک( ةنانکلا) ضا یا ةنکه لا روند

 رد رد هلقرب همز حن ةنانکو سکعلاب وارھ تشخ ال دلج نم ةبعح یه و هتانک ژن لا روش دهننالوا س کع رب

  هنغاج وا شنآ(تنوناکلا و (نوناکلا) روند ه هنیکو دقح نال وا رضع هدن ورد هلیسهین لعافسا (ةنكتس 1(
 لوا نوناک هکر دما یهوررهش یکیا هداتش بلق نوناکو ردینپم هنکیدلیا مس یشتآ یدور روند

 ۲ تل ادته و روند هموم شيق ردینابسس ظفل نوناک ضعبلادنع کارد بوم * روثل واریبعت یناث نوناکو

 | یا نوئاک لحر لاق روند همدآ ناحارکو لق نوناکو زد وشام ندنتسانعم لبقت

 | رده رّوصت یتبدلاح یک یولع قاحوا دوخاب ردینبم هن رکدت | افتخا نادنتلهن هجروک یو نیک نا لا

 نا رطق و ردبدآ كغاطر هلل هحوتف فاک "نک ) یتیمهنهدل وانوفدم هدفلس ردنعما كنس وبق ممز (دنرتکم)لا

 | هنرقر هدنع هدنز و هنس (هنینک ال رددآ كخاطرب هدننارت نع ءا هلنیتصف (ننکا) ردیعم ہا رقرب هدنس هبحات ۱

  ندکللبتو تره اذا لحرلان .کتک لاش ردهنسانعم قجاق بوفروق ندهنسنر هدنز و هلزاز (تنکتکلا) رددآ|

 | دنفرعم هک وا وویص (نونک) تیبلاف دعق و لسک اذا لج را نکنک لاق ردهنیسانعم قمروت وا هد وا امناد

 هکر دلدبم هاب واو افغ یک هموعد ههدنز و هوریص (ةنویکلالو هدننز و نوع (نوکلا) رد لګ رب هدنرهش

 | ثد>قلوا ردشغ وا فیفخ و ماغدا و بلق های وا وهدننزو هلولعیف رد هلون ویکی صا دوخاب رول وا هلولعف یئزو"
 ۱ | تن ونکو نوک نوکب *"یشلاناک لاق ردیفدا رم ندولددیتبزا ردنرابعندنعوق وو ثودح گكنهنسارب هکر دهتسانعم |

 ! رول وا لخاد هئادحا یژکا ردهنمانعم ثدح و تبثو عقوو دج و هکر ودنا قالطا هتاناکا نو وعن ثدح اذا
 | صقان لعف هسرول وا ترابع ندیضامنامزد رحم رک | ردیضام لعف هکیسهلک ناکو رولوا لخاد هدهنا وذ ةتکنل

 | نایک و نوک یردصمكنوب و ردا بصنهرز وا تبتربخ ین وعفم و عف رءهرز وا تیع-آ یتلعاف رول وا جاتحهربخ هلغم وا
 | صقان لمف هروکه ناپ یضر خیر دج زم عطقناو یضالاف مایقلاهنم عقو یا اماقدیز ناک لاقب ردهنونیکو

 | لاعفا و ردنا تلالد هصوصخ نوکیربخ و هلوصحاقلطم یتعب هقلطم نوک نالوا یردصم هتبلا یظفل ناک نالوا
 هرخ هس رول وا ترابعندنثودح و عوق وكن هنسذر رکا و هنل واهدافتسا و تعجا رع هل وا یتالک س ةن هدننک هصقات ۱

 | ربع و رد هنسانعم تن زوم یتمالک مهانک هلبا لشمت هب یدعتم لعف ییسهلک ناک ه وبیسو اتو جاتح

 | هدنرباس و هدنوب وردشع | تب ید یطر مس ۳9 رد هنسانعم لغ ناکهدارو هنسانعم هتل هر راربد لزفلاتنک |

 |رولوآ ا هو لقکتو هنتخ یلع یا هنتخ ناک یلعنالف لر لا رولوا از اضعب یمه ناکو ردزاجم

  دحاابنکی مل ناک ت رفقا لزانم لاش و ةفوكلابىا ةف وکلا تنک لاش و ه لمك یتا انایکو انوک هیلع ن

 نیا 3



e (o مس 

 یدنل وا رکذ 3 E زرک (نزراک) رد وسلم 4 "یز راکلااحر نب یموم ن رع رفعج وا ندنید

 | رولوا یرارم هرچا فالغو رول وا ریغص هکردیعسا رج عون رب هلدددشن كنون و ىح كنيس و كفاک (ةنسرکلا
 بلک هناود یتشاروغو هلبارشو عفان هلاعسو نم نع "باودو بذاج هدلج رهاظ یمدو لهسم و عدصم
 یشکلاوهو تدن ةن کلا مر ریس ضصعب ردعفات داص هر یعیدرمصا ناسا و یتددق وص نالب و ینیدرصا

 ردنیبم ها هلغ یراکدد هنادواکو هنشک هدیسرافو قچرو هدیکرت هنسرک هدنادرفمو ردموسم هل رابع
 همامو هلیصف كنهددشم لادو كرافاک (ندکرکلا) ردد قم یون یرببعت ةنسرکلا یک بیرقنع كل وم و
 هدنطس و كنشابرول وا هدناتسدنهروناحو رروتوکب ول آهن زون و یلیف هکردیع"ا روناح ساجر راردناددشم یون ۱

 ندننلدحهدننزو هنزو هلا همتم یاز (هنزکرل ردشلروک هدنراراحتدنه ضعب رول وا یزون و رب یرویس و نیلاق
 یراکدید قحرو هدنکرت و هنسک هدیس راف هکر دیعسا هنس رک هدنن زو یرنه (یشکلا) ردنبقل یزارلاد واد ندم

 هد رغم هلیصف كنز مه ( هين وشک ۱) رد راک دد ناشکهدیلیا م ور ارهاظ ردي دآ هدلب ر هلیع كفاک (هیناشک ر) ردهلغ

 یا موقلا ناضشک وه لاق روند هنن راکرسو سار كموقرب هدننزو ناس هلبا همجم یاخ (ناطثکلاردەدلبر |

 هدنز و هج زخد( ةنمشکلا )رول وا او قو ذەد هبانعمهقشبهدنسهدام حک فل وم e ا
 لاقب رد هنسانعم هنهثک هدننز و لیعفت (حشکتا) ناف اه لاق اذا هنشک لاقب رد هنسانعم كد ناحشک همدآرب

 رهش هلبا هحوتفم ءاه و ىح الیلقو یرسک كم و ینوکس كنیشو یم كفاك( هنهیمشک ) هنهشک نعم هک |
 تیداحا ردرابوسنم کا دجا تن هم رک ندناندحم و عارز نب "یکم ن دمع ندایدا رد هبصق رب هدنساضقف وره |

 لاق ردهنسانعم ك روتف هنطاشنو شبنج كمدآرب هل رسک كن هزم (ناعک الا ردل وادتم یهیعشک هدنراح مش ۱

 هکردبب یدا را و یتماق یرادقم هزادنا نوا ردیبقل كن رب هدنع كولم (ناعنکو ذ# هطاشنرتف اذا لج ربا نمک ] ۱

 هيلع بوقعی ترضح تیالو مسا كاذک ردشل وا قرغ هکییفیدل وا مالسلا هيلع حوت نا مسا كناعنک فلم |

 نوجماكعشپ یکعا هدننزونفد (نفکلا ردیعما نوتاخر هدننز و همام (هنامک) ردشلبا لامها یتغیدل وا مالسلا |
 لاق ردهنسانعمكمربکا و واهماهاراو اذا یناثلا بابلانمانفک لای ةربنا نفک لا ردهنسانعم كعوک هلوک |

 دماعط زسزوط نفکو نفکلا هسلا اذا تیلا نفک لا ردهنمانعم قمراص نفک هتیمو رف ذا فوسلا 0
 نفک لاش ردهنسانعم قمراص نفکه تیم دوب هدننزو لیعفت (نیفکتلا) هيف ملمالیا نفک ماعط لاق روند
 (نفکلار)ردنافک | یعج ردندنسانعم ةاراومورتسرون د ه و نالیراص هتيم هانت (نفکلا) هنفک نعم تيما

 مداال ونیلالو مه مهل سیل یا نونفکم مه لاق روند همدآ نایلوا یغتاق راسو یدوسو یزوط هدننزو ثدح ا

 (نافتکالا) روند هعقوم كفيدروت وا بوکو چهدنماکنه عاجچ ردناکمےسا هل صف كنافو یعض كيم (نفتكملا)

 دف رخ (ةنفکلا)اهسکت اذا ةأرملا نفتکا لاق ردذوخأم ندل وا یانعم ردهثس انعم كتا عاج هدننزو لاعتفا ق

 یرهوجر د دآ رصش ر هدننز وهرمت (ةنغکلا )هلواردنا تابنا هسنلوا عرز هن ره هکر ون د هال رت ت بنمو اب یا ربط هدننزو 0
 كفاک(نیلکر) رددآ لاسموقر هدندرو یس هل بق نافطغ هدنز و باح( نالک إب یدلیا طلغ هلکع | دسش هلیعص ۱

 هدننزو دوعق (نومکلال رد وسنماکا ینیلکلا بوقعی ن دمع ندهعیش یاهقف ردهبصق رب هدنتلایا یرهللسیک |
 هدنزوک كمدآ رب و ینعسا ادا عبارلا و والا بابلانم انوک نکولجرلا نک لا ردهنسانعم كم یک بوناوصو |

 ادا لوهح یلعنک لاش و عبا رلا تابلانم نوک لجرلانک لاق ردهنسانعم كلتا روهظ هضرام یکیدد هنک

 هدننز وربما (نیکلا) ءانخا اذا هنک | لاق ردهنمانعمكلریک ییهتسنرب هلرسک كن هزم (ناک الا ةنک هتاصا |

 كنظفل موق برطایف نونمکی نیذلا مهو نیک موق لاق روند هرکسع شمل ریک هبوصوپ هدنماکنه كنج |
 نیطق و نطق ردلقم ید قمل وا عج ندنظفل نک هلنیتمف یس هلک نیکو یدنل وا رک ذ هدنسهدام یتناتورک دا
 لاقن روند همدآ نالوا لخاد هشیارب كر هیلزسو ردنکع زوج خد هدږ مروت د نک هوس دیس رنو 0

 روند هفلنام ودنالواضرام هز وک هدننز و دف( ةنمكلا )هل نطف ال شف لخ دلاوج و نیک سا

 اهف ةرج و برج وا مصبلا ةلظ یا ةنک هنیع تباصا لاق ردندنراتلعزوک کروند هکیک لزق لزق لوق ىلع |

 هل وا زمردلب بود رولب یتکل هبکه لبسحقمام ر دلاقالص ا تغیر وق هکر وند ۵ هقان ل وش هدننز وروبص (نومکلا)ل
 هلف رحت هکردیعما هناد فورعم هدننزو روت (نومکلا)ل تحقل اذا اهبنذ لشت مل حاقللا موتک یا نوک ةفان لاق

 ندزغا عالتا ییغوض# ها زوط و دراط ابرو مضاه و اشج ك رحم وردم ینبل و لوب رد راکدتاریبعت نویک
 | هقکه دنکرت هکردهنادهیشهنت وا لر وج یشدحنومنک و رد هادیراکدد نوسناولحنومک و ردعطاق یرابلاس ناقآ
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 (نتکلا) ورک یا راقفلانیکم لج ر لاقب روند هثیش نیتمو رکحهدننزو مرکم (نیکللا هفک اذاهنع هناسل نیکا
 | دن و سیا هکروند هن او هنغ شال نوت نالوا هدرالحم ضمب و هدرلفاج وا هل صف كن هءةوف یات و كفاک

 | داوس یا ناک هتفشب لاقب روند هغلروم نالوا هدقادود ضعبو ناخدلا عطل یا نتک هبلاش رونل واریبعت مروق

 | .دنرابد كنجاغا امرخو جزاتاذا عبارلا بابلانم انتک "یفلا نتکلاش ردهنسانعملوا كشل وولتج وزا هنسنر و
  نتکلاق روا وا ردصم هدنع وملرانعمو و حس وونردیااکهب وشلاقرونیدهساب و ریکو روند هغارپط نالوا

 (نتکلا) و هلبسک كفاک «نتکلا )محو ونرداذا هو نتک لا و هب علل اذاعبارلا بابلانم انتکتیبلابناخدلا

 جن ندنآ رونلوا رببعت ناتک ید هدزعاسل در هدننزوددادش (ناتکلا» روند هغانج هدنز و فتک

 ۱ هن وص و نالوا هدنزو وص ناتکو زمنا دل وت ق وچ هلهکه دن آو زعشپاب هندب ردلدتعم هدتسوب ودر ورح باب شغل وا

 لزق هنوکر هدننزو نامر (ناتکلا) روند هتک یک لوف لع هک اشاخوراخ و هن یتنلیس نالوا هدنزو وص و روند
 ( هناتک و ردیع ون لزق ارهاظ روند هکنیس یرویس هدنع هکر د حراش + رول وا ی وق وص یکی را هکر دیعا كج وب

 وه هل مک كفاک (ةنتکلا) ر ددا هیحانرپ هدهندمهدننز و همام

 زه (ناتک الا یمطم SEG یش لاق روند ه هنسن و ه هسک نالوا رارقب و برطضم هکر ددضو

 ۱۳ RENE لاش رد هنسانعم قمردشیاب هلل رسک

 ه هج درون لوش لوق یلع رارزب د راکچ نوک ان وکه نب رز وا هکر وند هدږس هدنزرط قبط یصی شلروا ندنرافوبچ
 آلا رردبا عضو هفوکش هنجعا هکر وند هدپس هدنزرط سفق شلروا ند راق وبچ یلقارپب و هزانو ندشماق هجا یی
 "هدرو هجدرون و رایدد هک هلب رعت هلغلوا اشک هدیطبن ناسل لصالا یف وو ردقجهلوا یدېس رایج كچ
 هدننز و ناک هلنیتصف (ندکلا) روند ه هن سن شاک وب شل رود ردل وعفم مسا ندنظفل ندرو هکر د ی ّرعم یسراف

 یعرنم د وسا یا نتک اذا عبارلا بابلا نم اندک ل بالا رفشم ندکل اق رد هنسانعم قمراروم قادود هکر دیفدارعو

 | هعورف تیعر اذا نایلصلا ندک لاق ردهنسانعم قلاق یرلید بونلت وا یرایرفو كنتوا قحادغب و تاشلا

 | هلا لاق روند هت وقو حشو مل نالوا هددوجوو روند هنک روا هود هل رسک كفاک (ةندکلا) هلوصا تیم و

 مشو م یدوجو هدننزو فتك (ندکلا) ردضحم طلغ یرلهنه-) موق هدارو ةوفو مو جش وذ یا ةندكو ذل

 همرکم (تندکلا )2 وقف و ےح و میل وذ یا ةندک ةأ ما و ندک لج ر لا رد هن دکی ن ومورون د همدآی حاصتّوف و

 یعق ناوسن هدهناخ هلیصف كفاك (ندکلا) ةندک تاذیا ةن دکم قان لا روند 4 هقان ول وات هدنزو

 هنس هل وقم یاهنوز یراکدنش ود كناوسن هدهفحم و هدجد وه لوق ىلع روند هراز نالیکح نوجا كملهدرب

 ۱ هن واه شل زود ندنوکو هنسانعم لحر روند هن الاب و رددآ بکر ه وکرب یک هفح صوصخح هناوسن و روند

 ۱ نالوا هدنعقهود و تا منا هام (فنا دکل ا) ردنودکی عج ردندنناودا بایعارارک ود هنسن ه دنا هکروند

 | یا ةئادک لات ردنرابع ندقمالوا یوص یفرطانآو بولوا یوص مي نرع یرط اب کرد هنسانعم هنبه
 ۱ لاق هل واتآ زوب یسانآ و یبرعیمابابهکروند هنآ لوش هلتبسن یای(یندوگلا) وهدننز و رهوج (ندوکلا) نجه
 | زسنکشا و هن رکراپ رمو هنسانعم لغب روند هرتاقو روند هلا ويح یراکدبد لیف و نیجهیا یندوکو ندوکس رف
 | لاق ردهنسانعم قعناشوق یک یتاشوق ییو هلب هلبخق كفاک (ندکلا) نوذرب یا ندوکهللاقب روند هنآ دنک
 ۱ هروماج نالق هدنرابد كنویف و كضوح هلنیتمف (ندکلا) هب "دشو ه قطنناذا لوالابابلانم اندک هب وش وش ندک

 | کروند هنس هبعش هلضف كا یرلکدتا دن هنشاب كنهود هدننزو باتک (نادکلا) هنسانعم ردک روند

 | حراش لكما زاما فلوم» راردنا لا سا و طبض نمود هللا بن بوک دق رطرب كنشاب كنهود جدآ

 | یغاب نوت ز هدننزو نوعرف ۶ (نودکلا) ردطلغ یرهضسن همش هثعش هلبا هثلثم یا هدارو و ردشلنا ناب هلهجوو
 | باتک نا رکلا) ررر و الج بوچآیتساب ككراهرز ولسا هلکنآ اروند هخاربط ها شلرخو هلیموطروط

 ۱ | عضومر د دا متمایز رونىدەن رلکدید لیز لوفیلع هتسانعم دوع روند ه هتوغال ندنعق زاس هدننزو

 | هلحر هدناهفصا هدننزو دادش (نارکر رددآ هدلبرب هدنرق هدلب مان درحا راد هدنزو باغ (نارک زل ردیدآ

 [] ءدناسارخ ہل مسک كنار ویعض كفاک نر ک ) رد دآ نصحر هد رغم ورد دا هدلب رپ هدننرقتدن رهشهدناروت ور ددا

 هدننزو هنیفس (فنرکلا) رده رفرب هدنبرق هب ردنکسا هدننزو طوبذع (نوبر ک ) رده رقرب هدنسهیحات سبط

 هدنتزوجربزورفمج (نزرکلا) ةننغم یا ةنرکۃأرما لاق هلنسمک كفاک ردنارک یعچب روند هتلر وع یکنچ

 رده رق ر هدنماضق دن رم هلرعق كازو ینوکس كنار (نزراک ) روند ه هطلاب كوي هننزونیطش (نیزرکلا)) و

 ( نت
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 ناویک (ناویق)) ردعظ رهش یراکدبد هی وف هديل وطانا الاح هکردیعما هلیلج "هدلب 7 هدنسهکلوا مور هل فیض |

 ردیدآ عصومرو هدننزوریز (نوف) هدننزو نوع (نوف) ردهدلب ر صوص هنس هاست نالوخ هدنع هدننزو |
 كلبجرومدرول وا ردصم و دادح یانیق وهلاش وک نو و ناقص روند هجر ومد هدننز ونیع (نیقلا )

 ۶ لا ناقلاق رد هنسانعمكمردکیرب ی هنسن 2ك آریومآ و اذا انيق ني ددا نیقلا ناق لاقب ردهنسانعم كلی
 ءا الا ناقلاسس ردو یلصا یانعم ها كحبراش » ردهنسانعم كأ حالصا و تمرم یناق و باقو هلاذا |
 لابج رولکنایق یعج كلوب روند هلوق نیق و هقلخ اذا اذک ىلع انالف هللا ناق لا رد هنسانعم قارب و ها اذا ۱

 (نقتانال ردیدآهبرف ر ندنراا رق هدلب مانع هدنع و ردهنیفیین وم هروک هناب كح راش * دبع یا نیټ !لاقهدننزو

 هدنتبس یکر ڼعلب و ثراحمب یدا نیقلاونب ییصا ردتعاج ر ندنسهلس دسا ون هلی كناب (نیقاب رددآوصر | ۱
 د ہدنلصف اب توپ فلؤم × رد برق ر ہد صم هب مک ك اتو ی تا (هنیقب) ردلکد ر اج ییقلب روند یتیق|

 تنی اذا ةأ رلا تنیقت لاقب ردیفا رسو هدننزو نتزت ( نیقتلا ) ردطقاس نده شب نوچکنآ ا
 "ا وا ةنغم ةما یا ةنيق هل لاق یدنلوا زکذ هکدتن ردعا لوق للع روند هله راج یکنچ هلیصف كفاق (ةنیقلا

 هکر ون دهروقچ نالو اهدا روا د وخاب هند یاب هجام وا یکیا دوخاب هنکیکهغ روک نالوا نیش رد دوا هردو ۱

 باضو روند هوب RE ORD O 1سرفلا ةنيق و رونل وا ریبعت جو ۱

 كفاق (نانىقلا إل ةطشام ىا ةسفیه لاق روند ه هطشام هنق و ردرب یعیدش واق كنهج وا لوص هلا هجوا خاص

 ردص وص دنع“ ةء ود لوف یلع رونل وا رببعت قلیغاق وب هکر وند نب لر كج هک یغاقوب هدنرقایا كنعسق اب راچ هلرصق

 هدناربا هدننزو ناخ (نیاق)ل ردد 1 هب رقرب هدنساضق سخرس و ردع)لسلا هیلع مدا ن تیش نب شونآ نا نانیقو

 ئای ندنآ کرد دآ کش سنج هدننزو لاح ( ناقلا) رددآ كن رب ندنرلغوا مالتناهبلع مدآ و رد ۲
 د حق دی باب هدن رق قشمد لف كفاق (هینبق)) رد دآ هدلبرب هدنم و رد رلکدبد یافا نبق هدیکرت رارزودآ

 قلغاب قثور و توارطو بات تاناسب هدننز و ناتیمطا (نانیتقالا ) ردشلوا نیتاسب یرب الاح یدبا هب رقرب هدفلس |

 تن اتقالاس رد هنسانعم قلود تف زو بیزبوچ 1 رکچچ مات هغابو نسخ اذا تبنلا نأتقا لاق ردهنسانعم
 اهتز اذا ةيراطا نق لاقن ند هنسانعم قمانوطو كم هزب هدننز و لعفت (نییقلا) اهفرخز ,تذخا اذا و6

 تلاشلا بابلانمتن أك لوقت ردهنسانعم قلو تش هدننزو نأش ( کلا )+ هه[ فاکلا لصف
 یدنکل وق ىلع كمتر کس هلتعالم هتسهآ 4 هزودرب هدننزو دوعق (نوبکلا) و هدنز ونبغ ( نکلا ) تدتشا یا |

 ادعاذا افلا بابلا نما وک و انب رک سرفلا نیک لاق ر دهنسانعم كم رکس هصقهصق بویمر ویلاص یسپدنک

 انک بوثلا نیک لاق ردهنسانعم كيکبد زاو ور بورویق هنفرط چرا یترانکك و و ءودعیف رصق وا لاس زسا یف
 هت : ده نیک لاق ردهنسانعم كلا عنمو فک چنا و هطاخ 7 م لخاد یا ها ادا یاثلاو لوألا بابلا نم

 لکیرهزالا لاق روند هناغمرا هکر دهب ده نال وا چ رداع ا هب ده هداروب هکر د حراش» اهفک اذا

 فرص اذا نالف نیک لا ردهنسانعم كما راثا هبناحا بودا عیرد ندراوشموق یناسحا نیکو فک نک

 لدع و مک ادا "یشلا ی نع نک اقن ردهننسانعم كلتا نا ویل ندهتبسفز مدا هراح نع هف ورغم

 لجرلا نیک لاق ردهنسانعم قلوا قتاب بوریک یضوط هنجما كن نغآ یراشثد تلاو تسوا كمدار و

 ضرالاب أطل اذا ىظلا نبك لاق ردهنسانعم قعثباب بونیس هر و مفلا راغ لفسا و قوف نم های تلخد اذا
 نکساذاا وبک ی شلانیکلاق ردهنمانعمنوکس نوبکو رون د هنزا ور شماکید ب ولیکو هن اكن هغوق ولدلانیکو
 هدنناب یشان ندنل لوقیلع زون د هسک اتو لی ور شرت ضبقنم هدنرانز و هلتعو "لتع (ةنبكلا) و( نكلا) |

 لاشروندهسک ان نال وا نمردلاقیرقوب ینز وک بوکیدهرب یتشاب نوجما كمامرب و هنسن هّلاس نالک دوخاب هنالوا

 شیککنرق و هصق یرللوق هکر وند هنآ لوش (فنوبکلا ) الخ هف رط عفرب ال وا بش زک یا ةنکو "نیک لجر

 ةلحم یا ةن ویکمآرما لاق روند هنوتاخ نکه وا وردا ناک یجب وواو تدان وکم هلوا هدر رخو هحنا یرلکیکو |

 یکیددهنوبکم((ن یلک از )وقت اذا لجرلا "نابک |لاق رد هنسانعم قالترو بولیزوبهدننز و نانی ا( نانیبک الا
 هتلع یکیدد نابک و اهنذشیا عباصالا نوبکم لجر لا روند همدآ یربا یزاقمزپو یدنل و رکذ هکرونید هنآ]

 ولردر صوضح هنسیلاها ن E نابکلا هاصا اذا نویکم ریعب لاق روند هند ود التبم ر

 | بعل ینوکرب هدننزو هفرغ (فنبکلا رد دآ ضرر صوصخ هه ودو راردبا بیترت ندنادغب صم هکر دماعط |
 لا ردهنسانعم كلا نال "فک برسک كنهزمه (نابک الا روند هکمایروق هدننزو هنج و (فنیکلا) ردیعسا |

 هک فاکلا لصف ]حج
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 هجارخا ندندنع ینآ یکلام بودا دوت هدنسهناخ كنکلام لوق ىلع ردنایل وا بتاکمو ردم ییعب روند هلوق

 | یتاقر ا كنيشک رد رخت ام ندنشهدام للا ةف یا یرکذ یسهدام "نق وبشا هکرد جرم * هیلوا رداق

 ۱ ردصملصالا قو وردد رخام ندفعضو تفر قبقر کت ردات ءرشط كيلام نکل رد یکیلام ینا و یدال و
 | فرصتم هل روصت یتیفص و ضعبلا دنعو رد واسم ید اتو ریک ذن و یعج و درفم نوچگنآ رد صتلا روج#

 هکر دهکلهدبعیر وردقمل وا هما و دبعاقلطمیرب *ردرا و مسق جاقرپ هدهدوبعوبشا ردصخا نددبع نق ورول وا

 یردام هکرد نجه یرب و + هلواهدازآ یردامو دبعیردب هکر دفرتسیر و * ردلصاالا رح نانلوایس و ذخا ابلغ

 | ندیلاومیردب هکر د سقنلفیر و» هلواندیلاومیردام و یب رع یردب هکرد عرذا یرب و +هلوا هدا زآ ی ردو هما
 | یسهدلا و كنن ردپ هکر دسویحت یر و* هلوا هما هلج یس هلسلس یمهدلاو هکر د سکر کمیرب و» هلوا ندی عیردامو
 (ةنانقلا) و هلبعض كفاق (ةن ونقلا)) ردشلبا ےسر هلبا دیدرت فوم هدنیک ران وب و هلوا هما یسهدلا و كن ردام و
 ثالم دبع وه و فصولابو ةفاضالاب نق دبع و "نق دبع لا روند هفللوق ارزان وک د هو دزو هام

 كفاق (ةنقلاإ كنع هحارخا عیطتسن الو هلدنع دل و یذلاوا ةنانقلا و ةنوتقلا نمب ةد وبعلا صلامنا وهوا هاواو

 هدیس اف هکر ديما یاود یورادر هنقو ردصوصخ هبا شلک و ندهیل لوفیلعروند هنناقرب كا شاک و هل رسک

 ردسو عادصو عرصو زازکو قلتغرو و ج رخو للح یایرو ردمردغمط یرلکدد یتصاق هدیکر تر وند زریب

 | كنهموعسم ماهسو دیفم هنصوصخ جر قانتحاو هنسبغا قالوق و هنسبرغا شید شع ر وچ و عفان هن راهضرام

 كچ وک هلی كفاق (ذنقلا رد رثالا بب هدن اب تارشح و ماوه درط ندهناخ یناخد و ردیقابرت كنءهرناس مومو
 کروند هغاط هراق لوشو هتلقیا لبا ةنقف ضب قونالا لاق روند هنسهبن و هنس هلق كغاطو هکرونید هغاط

 نالوا راومش و زود فرط رهو بول وا برص لوق ىلع هلوا شم از وا بولی روس یرغوط هاوه یس هپ
 ۱ مان جاردلا ةناموحو رولک نوتقو هدننزو لابج رواک نانقو هدننزو درص رولک ناق عجب روند ۳

 اذا ىلا نتقا لاق رد هنسانهم قمروط بولیکید هدننزو لاعتفا (نانتقالا) ردیدآ عض ومر هدنب رق عضوم

 لحرلا قالاق ردهنسانعم قلوامسپاو ترک او انف ذا اذا لح را نتف فا لا رد هنسانعم كنا لوغو تصتنا

 بصت | اذا "یشلا نأتقا لاق ردهنسانعم قمروط بولیکید یخ دو هدننزو نانیمطا ( نانیتق الا ) تکس اذا
 | «دتزو ناونع (ناونفلا) روند هنکي سابل و هنسانعم نانص روند هنسهحار قتلوف هدننزو باغ نانقلا)

 ترضح و یموم ترمضح هدننزو باح (نانق هک ا هناونف و صیمقلا نانق لاق هنسانعم "کر وند هکییدوب

 دد نب دده یعسا لوق ىلع ردیعسا كهاشداب : نال وا ردا ذخا ابصغ یسات هتیفس هدنس هصق مالسلا امهیلع رضخ

 و تک هارو كدام رب (ناتوا) ردیدآ تكعاطرب هدندروب یسهلببق دسانانقو هدننز و درص یدا

 | هلی كفاق «یتقلا نا راردباهراقمهلکن آ ردرعما بعلرب صوصح هنقلخ م ورو روند 4 هروسط هدننز و نیکس

 هن وناق لاق ار نسخ رو و رانا و سا دلکنآ هکر وند هنسایقم تكنهنسنره (نوناقلا) ردندحرب

 كيلعب هلا قشمد نوناق و دوا ندنون یسانعم هیاک هدعاق ردینابرس هروک هنناب كحراش + هسابقم یا اذک

 یا رجا و زر راک یارجا هدننز و طبالع ( نقانلا)ل ردیعما جد كس زاسر هکر ید د جیم » رددآ عضومر هدنناب

 فاق رد نقانق یعج رونل وا یبعت یو وض هدزجالطصا کد دمدا نال وا ذات ساو ریصب هدنتعنص تاونق

 ردع یر فدص هل وکر هدننزو حر ز (نقنعلازا "ییقلا رفح ىف ءالاب ریصبلا یا نقانق وه لاق هلبصف كن ال وا

 مدآ رب ( نانقتسالا ) داه لیلد یا نقنف وه لا روند هزوغالوف داتساو روند هنناهص ناب یرا سلجر و

 هج عم ماقا اذا لج رلا نفتسا لاق ردهنسانعم كلیا تماقا هدرر رای و هل وبق نوجما كا یدو

 ]| هنفلبرف ِض وط تو هلنبتعف (نتقلا) لقتسا اذا سمالاب نقتسالاق رد هنسانعم دادبتسا و لالقتسا و اهنابلا برشب

 هشدس نالوا عض و بارش 3 هننکس (ةنینقلا) هننس یا قیرطلانافف ذخا لاق روند هنتسار تهج و |

 3 3 بارشا هیفلعحمام هد هس ضعب با رشال جاج ز ءانایه و ةنينفلاب برش لاق ر ا ت رار وخد |

 جا رنربءدقارع داوس لد دشت كنون و یک كفاق نا ) رول وا قلطم هروکاکا لغو موسرم
 | رددآهرفر هدنساضف قشمد هدننز و هنهح (هنینق) ردیع«ایدا ورب هدشبهکنل وا ةارعم هدننزاو لوبه (یوتف#

 هدننز و لعفت (نوتنلا) ر هنسهراب کشت رقاب دوخاب رومد قجهروا هما ءرلباق قربق ولف ورد و

 لاک یمدآر و هناسلب هبلع یدعت ادا ای الف نوت لا ردهنسانعم كطا قلرازالد بودا یدعت هلناسل همدآرب

 تاب ۶ كفا (مینوف امت هحدم اذا اب الف نوقت لا )۷

 ین )

| 
| 

| 



 زار ایی

eچک 1۵5۱  

 هدزکد قآو روند هه رحت هدننز و هباص (ذناطقلا) رار د هنامر اکا بع هماع رونل واریبعت رباب قرق هدیکوتو
 ردعضومر هلا هح وتفم هزم ( ناتناطقالا » ردیدآ هدلبرپ ردنسهطآ هی هک هدنس هرب زج هبلعص عقا و

 ردنطب ر ندنس هلمبق دسا هدننزو ریپز ( نیعق ال ردیدآ هبصقرب هدنتکلم راس هدنع هدنز و ریبز ( نیطق )

 هد هفوک فارشاو روند هناسهنکت رخ هلیعق كفاق ( نعقلا ) ردیدآ تابن رب هدننزو نوصج ( نوعیقلا)
 نالوا هدنور و ردهنسانعم قلوا هصق ك نورب هلنیتف ( نعقلا ) ردیع"ا یدج كنهسک مان جالع نب جالح
 | رصف یا نعق هفنا ىف لاقب و مصق اذا ثلاثلا بالا نم انعق هفنا نعق لاقي رولوا مسا هکر وند هفل هصق كب
 نعق هفنایف لاق هدننزو باح رد هانعم و جد ناعف رولوا دض هلکعد هغلوا ققلاق ج وا نور و شحاف

 (نانطعقالا) هلجر یف جاجفنایا نعق هب لجر لاق روند هغل وا قشیآ و قچا هچاپ و هتنرایف عافت را یا ناعق و
 اذا لجرانعطقا لاق رد هنسانعم كلسک قولوص قر هیلشخ بويل وص یشان ندنلنغرو هدننزو رارعشقا
 بالا نم انفق هنفق لاق ردهنسانعم قمروا هلبا یچماق اب هلکنکد هدننزو نفد ( نفقلا إل ره نم هسفن مطقنا

 هنسافق كمدار و لانق یا نفق مهنیب عقو لا رد هنسانعم لاتقو كنجو طوسلاوا اصلاب هب رض اذا لوالا

 اهڪذ اذا ةاشلا نفق لا ردهنسانعم قلوب ندنسهسک | ینویقو هافق برض اذا هنفق لاق ردهنسانعم قمروا

 كلوا هدننزو دوعق ( نوفنلا ) علو اذا ءن الا بلکلا نق لاق رد هنسانعم قمالی قاق باق بلکو اهافق نم
 ندنسهسک | ینوبق یدو هدننز و لاعتفا (نافتقالا ) تام اذا یتاثلا بابلا نم ا وفق لج رلا نفق لا رد هنسانعم

 ردهنسانعم قمر | ندنسهد وکی شاب بويل غوبندنزاغو یت وبق و اهنفق نعم ةاشلا نفتقا لاق ردهنسانعم قل غو
 اق رولوا ددشم یون هجهاکو هلنبتصق (نفتلا ) سأرا ناف اههج و لبق نم اهعذ اذا ءاشلا نفتقا ل
 لاق روند امدا شار تن قلصت یدوجو هدن زو:بدخ( نقلا ) ءا یا ټر هننق رک لاق رد 8

| 
| 

 هعطق اذا هسأر نفق لاش ردهنسانعم قمرآ ندند بوسک ی شاب هدننزو لیعفت (نیفتتلا) فاج یا نفق لجر
 هغمردشارا بول آ یک کرک یس ەت وا و یندرآ نوجا عالطا هنلاوحا ره كنهنسنرب هدننزو داش ( نافقلا )ل

 جد هدنسهدام ففق یو فلوم هکر د ح راش + هلع ءاصقتسا و هعاج یا هلافق ىلع وه لاقت رونلوا قالطا

 ۱ كنهنسنرب هلنهج و ردهنسانعم افق هکردذوخأم ندنسهدام نفقو و ردطلغع ىس ەچەن هتعاج هدارو هلکلنا رد

۱ 

 هغلابم یلامعتسا هدر ول نم یانعمسپ روند دمدآ ندا اصعتسا یعاضوا و لاوحا بوشود دیک كن هکر اب ۱

 ندنظفل نابق راضعب و یدلیا رکذ ید هدنبابءاف هد هلت اعر اکا فلؤم هکهتن + رایدلیا دع دناز یتنونراضمب و رول وا |
 وب هکروند هنابق نافقو + یهتنا هنسانعم هبساحم و هرما ظمح راربد نالف ىلع نامق نالف ارب ز رای دد ردب عم |

 هدسلدنا هلون ددشتو هلناصف ( هنلق ) نیما یا نافق وه لاق رونلوا قالطا همدآ هلع دمو نیما و رد وزارت |

 ردقج هل وا یراکدید هینولاق الاح رددآ هدلب رب هدنرابد مور هلی كمالو یصف كفاق ( هینولق ) ردیدآ هدلب رب 0
 ایست یف قم وهوا نالوا یمی وار كضا مانا ن دنن هرز ءارق نودنبانعم دیو وا ندیم وز

 هننشک ماج و عیرس یا نیت لج ر لاقب ردهنسانعم كالاچو تسج هدننزو نیما (نیمقلا) ردشل وا بلقم هلکتا 0
 هل نبق وه لاق هدنزو فتک روند ځد نه ر وند هئبش نالوا قیالو بسانم و قشارب ه هنر و روند |

 هلفل وا ردصم لصالا یف وب و ردهنسانعم ریدج و قبال یخدوب هدننزو لبج ( نمقلا ) قیلخو ریدج یا نهو
 هننس یلع یا هنغ ىلع ثیدطاب تثج لوقن رونلوا قالطا هنش رطو تهج تسار كن هنسنرب و زغلعج و هششنآ
 روند هنسهدرخ شعوط یکی كکجو نانل وا ریبعت یه هلق كفاق (دناسا) ردا تیرقو نیو |

 یا نعم و لاق ردهنسانعم ضبقنم هدن ز و نامطم ( نما ) رربد هلح هدعب دارق هدعب هنانچ هدعب ۱

 اهتیخوت اذا كتقفاوم تنمتت لوقت ردهنسانعم كلا بلط تقفاوم نک هدننزو لعفت (نمنأ)ل ضیقنم ۱

 هدرصم هدننزو بنع (نف) ةنقنم یا ةنق ةحار لاش روند هب وقق تنمو د هدنزو هحرف ( ةنمقلا
 هدنساضف نیطسلف هدننزو نويل ( نوی ) ردهدلب رب هد هی رفا هل كفاق ( هینوق) ردندآ ه رق رب

 نقرابخالا نقب وه لاقب رد هنسسانعم كلا عبقت رابخا هلیدیدشت كنون و ىف كفاق (نلال ردیدآ نصحرپ
 دقفت اذا "یشلا نق لاقب رد هنسانعم قمردشارا هنسن بوقاب اکی و اکی وا هلا زوک و اھعبتتب یا لوالا بابلا نم
 روند هغاط كچوک هلیعص كفاق ( "قلا ام هه رض اذا اصعلاب هنق لاق ردهنسانعم قمروا هاکنکد و رصبلاب

 ندهماو دبع روند هلوق نالوا لول یني وبا و یدنک هل رسک كفاق (نقلا ) روند هنککی سابل راس و تلم وکو

 نالوا صلاخ یتدوبع نق هکیدید راضعب و رد هنقا و نانقا یجب لوقیلع ردربارپ یعجو درفم یک هلوک ندا لون



 نت ا ا
 ۱ همذآ قج او نو هدننزو لح درج ( نعطرقلال رونل وا ریبعت یسالا هود هدیکرت هنعون قآ ردن رحم نوجا یرهظ
 هلا هع یاز (نازقالا) یش یا ةنعط رق هیلعام لاق روند هئیش جان هدننزو هلحدرج (ةنعطرقلارا روند

 | فاق (نیوزقال اه رسک اذا هقاس نزفا لاش ردهنسانعم قمرف بوروا ینکیک كحنا كمدآرب هدننز و مارک |

 ارو روو 00ا کو ا ار نیل دالب مدار | ا دوم ۋا وزا زم

 را ا قغلروسان لا ندمکچ وصای ندکلشبا شبا قوچ كن ب رسک كنءهزمه (ناسقالا) ردیدآ
 هدتزو هنینابط (دنیناسقلا) و هدننزو نانیمطا (نانیسفالا) قسلاو لمعلا ىلع هدب تبلصاذا لجرا نسقا
 هنناسق هدارواسع و دنشا اذا ةنناسق و انانیسفا د وعلا نآسقا لاق ردهنسانعم قلوا یتفصق بو روق جافآ
 رد هنسانعم قلوا یروشوق یک كنکد یاد هلغل واربپ كب مدآ رب و ردشفل وا لامعتسا هدنعقوم ردصم نکیا سا

 هصک و یضم اذا لملاین نأسقا لاق ردهنسانعم قلوا هرزوا شيا انادو اسع وربك اذا لجرلا :نأسقا لاقي
 رک ۱ ا لمر ) هنالط دتا ادا ليها نانقا لاقت رددنتشانس؛قلوا وک ارق كن
 روند هنشا رک د هدننزو هلبګز (ةنیبطسقلا) ردیعما اضق رب هدنش 4 ردکشا هلا مصم هل د دشت كاا

 رز راف لا دم نش (ناوققلا) یدنل وا ناب ی وا رال ومالا رهش تطاق
 و ه رفع (ذنوشقا) ملا لیلقلا یا ناوشق لر نات زاد دندآ رب نالوا دج زا یتهدوکک
 | (ناشاقر) ردیدآ هب رقرب هدنع رګ لحاس هلسهک كياق (نشقل روند هراد هود قجهراط یزغاو هتفو یسب رد

 | دومق (نوطقا) یدلبا هباکح یغیدل وا تغل هلبلامشا كنيس بابللا بحاص ردهدلب رب هدنرق م رهش هدنارب

 كلا تمدخ همدآریو ماق اذا لوالا بابلا نم انوطق ناکلاب نطق لا ردهنسانعم قلوا مقم هدرب رب هدنزو
 | ردناطق یعجج روند هیشک نالوا مقمهدرپ رب ردلعاف مسا (نطاقلا) همدخ اذا انالف نطق لاق ردهنسانعم

 | (نطقلار هلع كذاق (نطقلا) یک بی نو بزاف او ردقح هل وا عجب مس هکردنطاق و هدننزو نامر

 ۱ هنس ی رکيو بونلکو ب یافآ اضعب ور وند هبل هدیس رافرونبد هغ و هکر دف ورعم هدننزو"لتع (نطقلا )لو هلنیتمص
 هراح لصافم عج و دام ی خوبطم كنغاربپ ردشل وا نمدوهشم ردق یجاغادوکس جانا قوع هدزاج رولاق قاب

 داب ر ردصخا ندنطق هلاه (ةنطقلا)) رد دیفم هلاعس و یّوتم یعاج و نحو نیلم یکد رکچ و عفان ههدراب و

 | یک یرلک اکت رابخ و نواقو قابق روند هنابن نایلوا یاس اقلطم هلیصف كن همت یاب (نیطةبلا ا روند هغوع

 | روند هاي ەلرىسكو ىع كفاق (ةعنطقلا زا ةبطر ةعرف یا ةنیطَم انلکا لا روندەغابق هزات هلباه يا

 یروقو نده راو ندادغب لوق ىلع روال رار ل هکروند هلابوبح و لالخ و نوخفدنل وا داتا ندقوع

 روند د وخ نالوا ج اةلطم دوخاب یک شام ورنخو سدع رونلوا قالطا هادعام ندامرخ و ندمزوا

 هدنزو ا ی رس اماده رکو و e E یوپ

 هنع هللا یضر رع و ح راشلالاق * ردن رابع ندلالغ و هربس نال وا هیفیص یناطق هدندنع نما

 ىلا بوبطا ىه وارا و بی زلا وريعشلاو ةطنطا یوسام وا ضرالا بوبح یهو + ارش ةىنطقلا ن هه ذخ اب ناک |

 هدننزو ريما «نیطقلا) فيصلا مضخ و فانا یه وا صملاو رجدلا و لوفلا و رلطنا و سدعلا ىعفاشلا جت ۱

 یعجو درفم روند هنتعاج وا وهنناقلعتم و عابنا و مدخ و هنن راکولم مثحو هن را رحا مشحو هنن ره راج كمدآرب

 مثطاو Kel و یه و نالف نیطق مه واوه لاق هدننز و بک ردنطق یعج لوق ىلع رد واسم.

 ردنطق یعج روند هنن راجاغآ هذحش و دوه هب سک كفاق ( ناطق ) رادلا لهاو عابتالاو مدلنا و كيلاملا

 هنطق تباث روس هلتفاضا هنیسا كبعک ن تباث ءالعلاوا ندمالعا هدنزو هفرغ ( هنطق إل هدننزو بنک

 تبان با النا واح راش « یدل وا بقلمندنکیدلپادن هلقوم هلغل وا رادجز یزوکه دنس هعقو دنف رس ودا

 ۶ زو نره (نوطيقلا) ردندنلببق دفق سیق و هطب دز هنبعب بیکرت و و ردشلنا هثطح یتسدعسا

 | کیا هدناسا ن دب هلنیتصف ( نطقلا ) عدلا یا نوطیقلا یف هعضو لاش روند هرالیکو هتسطو

 | هنید كنغب رب وق لزوم شوق و نیکرولا نیبام یا نطلا ىلع هب رض لا روند هنغلارا كنسسناچ قانق |

 | هرهظ نطق لاش ردهنسانعم كلو تولیک ا لب نطقو ردندآ تغاط ر هدندرو ها روند

 رد راثدح بهو ن نطق و بعک نب نطفو هصف ناو مهارب | ناورست ن نطق و یتخنا ا

 | نىا نطقارهظ لاق زونىدەهقر ا شلو اات ود بویلب لک ۱ یک یایردفص وندرو زمیانعهدننز ورج-ا(نطقالا )|

  وتراز :rr د ا ا هدنناب اب هبنکشا | هدننز و هحرف ( ةنطقلا ز و هل رسک كفاق (ةنطقلا

 (دکزوا



 e ۱۸۵ ریس

 یرابح (ینارتلا)ل تعفترا ادا بلا تنرقا لاق ردهنسانعم قلو عافترا رکل وا و علقت ړف تماد اذا ءامسلا |

 ناص هدننزو هنیفس (ةنرقلا)ل هنراقم یا هانارف وه لاش ردهنسانعم نراقمو ن رق یخد و هدننزو

 هدننزو روبص (نورتلا) ردیعا عضومرب و رک ذیس اکرونل وا قالطا هب هقطان سفن و رددآ رازغ ممر هدلحم مان

 نایلرت یتنورق و هسفنیاهتن ورق وهن ورو و هتنیرق و هن رق تعمسا لاق رد هقطان سفت هدرانو هلاه (2ن ورقلا و
 ع وا اعیرمس قرعت یا نورق باد لاق روند هب هباد ناصب هرب یعیدصاب یرالا یتیرافایا لوق یلع روند ه باد
 هکر ونده هقان لوش وهلوا رردشان هنر یرب ییراز د هدکدکو چ هکر وند هقان لوش و هد عقا وم هیلج ررفا وج
 ندرب ین متل یکیا دوخاب رشکیا سشکیاییامرخ و هلو بیرق كب هن راهم نالوا هدو رک یرادم نال وا هد و ربا یکیا

 خدو (نارفتسالا)ل لک الاف نیتمتل وا نیترمت نیب عماج یا نورق لجر لاقم روند ه هسک ندبا لکا بو ردلاق
 ردهنسانعم قلاغوج ناق هدرمط و هیلع یوقو هقاطا اذا عالل نرفتسا لاق ردهنسانعم كع جوک هن هنسف رب
 كن آ رارناس هکروند هناتلقو ثوند ردفصو هلیحف كفاق (نانرقلا) رنک اذا قرعلا ىف مدلا نرفتسا لاقي

 ولزون وب یکیا دوخای هناویح یکیا شفلغاب هپا رب دوخاب ررولوا كراشمو نیرف هدنسهجوز یتعب هدنسهن رق |
 نانلوا ریبعتریک | هکر دیعشا ج و (نوراقلا) هش رقف هلراشم ثوئد یا نانرف لجر لاقب رد هلهببشت ءزوک و

 هکردیع#ا كنهسک رب ندن رقم و ةاتع هدفلس قرهلوا درج ندش رعت فرح نوراقو ردنده ودا ردکو ک
 هلغل وا ریتف كم یدنا ندنسابرفا و ندنموق مالسلا هيلع یوم ترضح موس ره ردلثم برض هدهنسلا ردا

 لام ویسیدنک هلیساعدیسوم ترضح هلک لا نایفط و وتع هدقدل وا غلاب هانغ و تورث هلیساعد یسوم ترضح
 ردعضوم ر هدماش ُهیدابو ردغاط یکیا ہد همام یاو هدننزو نرما ( نین رقلا ل یدل وا فسضم یمایشا و

 رد وسنه اك١ یی رقلا نسما نا دمع رفللا ونا ندهیعفاش ءاهتف رده رف رب هدنساضق ناجهاشلا ورم و

 هلی كفاق (ناتنرقلال ر ون دن ارقلا تا وذهدنعجب روند ریکس نالوا هدنزو مرا كغلي وا لنت (نیتن رقلا وذا

 رده رو ر هدنساضق فئاط هدننزوریبز (نیرفرل ردد دا كخاط ر هدناتسدنه رګ لحاس عقاو هدنساذح نع | |

 رد راث د نیرف نب رفعج نب یسوم و صاق و ینا نب دعس نی رماع نیا د وخاب مهاربا نی نیرق ورع نب نیر ردنداعما و |
 هنسانعم هر وراق روند ه هشیش هدننزو دادش نا ّرقلا)ل ردعض وم ر هدن راید صام یتب , هلبعص كفاق (رشنورف) |

 هدرخ بيرق هر یرب هدننزو همظعم (قن لاو ردیعسا لچر رب و ردیدآ هب رق ر هد هما هدننز و نامتر(نا رق
 نانسو د وسو نام و لقعم و لیقع و نجرلا دبعو هللادبع ردندایسا هدننز و ثذح (نّرفم) روند هراغاط

 روند هرادرو و هر هناخ نال وا هدنجام كنب رب یر (نیارتلا) ردرردارپ جد یسید هکر دندماحصا نّرقم دال وا ۱

 هون ره هلع كنون و یصف كفاق (قونرقلال اضعپ اهضعب لبقتسي تناک اذا خارق رود لاق ردیعج كنهن رق
 كنم رل هلک هونرهو هوئرق وبشاو رددآ تاب رب هقشب دوخأب ردبراکدتا ریبعت كشلق هکرونید هناسبن یراکدید

 هونرف هدنزو یمطم ین رقما لو (یونرقلا ردق و یراریظن یریغ درد هود وموقروءوصتع و
 هدننز وءارج (یانرلا) ةوئرقلاب غ ودم یا "ین ّرقمو ۍون رق هاقس لاق روند هیرد نالوا غ ودم هلیاب
 نالی ولزونو رول وا هدننقل رکنا یر او رول وات هرم وب کیا هدنزرطزونب و : هدنشاب هکروتدهنالب لوگ ق

 روند هنتعاج یراوس هلیحصف كنارو كفاق (ناوربتلا) اهسآر یف نیتمسلک اهل یا زا رف هيح لا رونل وا ریبعت
 ردیدآ هدلبرپ هدیرفمو روند هالآو هرکسع مظع و قوچو هنسانعم لفق روند هناب راکو نسا لخ تعا ٩

 (ءانرقلا) ردیدآ عضومرپ هدمور هاست و یھ ك نەز (نرقا) ردي زعم یسرافنابراکنا وریف هکر د ح راش |
 ر جوا ندرعش بابسا هدنحالطصا ض ورع لها (نورقلا) هنسانعم ءا ول روند ه هطرکو هدنزوءاریچ |

 نورفم دن و اک | ضورع لها یک نتلع ندن وزج نتلعافم و افتم ندن مزج نلعافتم روند هژزج نال وا نک اسدعب |
 ند هأرق روس هدننز و ءام رک (مان رلا) ردشل وا نراقم هفیفخ بیسرب هلما لیقث بیسرب ییعب هبیسیکیا راردن| قالطا

 یلبج رصش رب هلیحخف كفاق (ابنارقلاال هنل وا تءارق هل مض ه هګاف هدنتعکر ره زامن هکروند هرهروس لوش
 ففح و صباق رونلواریبعت قطز هنشع هکر دن رلکدید یباغآ قزق ودك ر نول وا یثع هیبش هلوتز هکر دعا

 روند هغردنوب یراکدروگ هن ز وکو ا تفچ هدننزوربنم (نرقلا) ردهداضم ه راغص ولمدمیرابکت احارج و

 ردرا و یسهددع عاونا رلرید ینکیت مهارب او ینکیتریمغیب هکر دیعما مهاربا ۂکیوش هدننزو هلحد رج (فنعص قلا

 یعشر و راردا قیلعت هراوېق نوجما یدرط كنيس رول واهیبش هننول یر نسوس و طسبنم ون وزوا قاسكنعونرب ۱
 عجو رولوا قوچ هدنبارت فیرش سدق رولوا هیبش هرکنک نوزوا هنیمب و ریت یرلنکیت وریثک یراقارپب و قآ
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f AA F- 

 نورقم همدآ ینب رهو هبحاصم یا هن رق وه لاقب روند دنمدهش و هنبحاصم و راب هشيم كمدآرب و هنراقم یا

 | نیرف نب لیهس نب نیرقو ردیعا كنم یئاطلا لیلا دزو زا تقرافم ندنآ الصا هکروند هنناطیش نالوا
 رووا ق والطا هنس هقطان سفن كناسنا نیرفو ردها ورلا فیعض نیرف نب "لج و رد رافع یرد و یسیدنک

 یردارب كنهحط اریز امنع ہلا یضر رونلوا قالطا دی دو هلا رکب وبا هلیس هغیص هشت (نان )ل رکذ یس اک

 | مو روید هن ضا كنرتو كملق هدننزو هفرغ (تنرقلا) یدیشلعا دن هيا رب بودنا ذخا یتسیکیا نام

 | یهسلا ت ةنرفو رول وا قالطا هنسیروبس ناقیج بولامود كغاط لبطا ةنرق الثم روند هنج وا ناقیج بوموت

 | هنسهبعش دوخاب هنسهشوک دوخاب هنشاب كجرو ردندانعمو یسهنرف ماج ارهاظ روند هنجوا یرویس كقوا

  هدنعاصت كمدآربهلیمیکكفاق (نرقلاروند دنر كسموت كجر دوخاب یکه ار ول وا یسدبعش ییا کروند

 | عاصشاف هژفک یا هنرقوهلاه رون د هلال وا یماتمه ووفکه دره لوق یلعروند هب هک نالوا یساتمه ووفک |

 | یادی لب رود ۸ ی ع مهسو و وند هولق و هنسانعم هبعج روند هنروبق قوا هلنیتصف (نرتلا) ماعوا

 بلس و یکنیرقروند :age هبا یرافدناچ هنرب یرب یک یرازوک | 4 رع یهود |

 | راراتاچ هنرب یرب بور وک هن رانوبب ندرب ت انوکا تک زنه هبا لوش شلکو دوق عج نوا ری
 | یدج كن رابانج ینرقلا سب وا نرقو رونل وا ریبعت هلونز هکر ردما ندشباق هدراتعسو الاح رو رک قز دوپ هدعب |

 | نرف لا هنسانعم قلوا یلشاق قناچ هسکرب رولوا ردصم نرقو یدنل وا و ردب وسنم اکا کردیم

 | لاق روند 4 یشک یلشاق قناج هدننز و رجا (نرفالا# نیبحاطا نورقم ناک اذا عبارلا بابلا نم ارق لجرلا |

 | كن رزوکا تفچ یخدوب هدننزو باتک (نارقلا) روند هچوق ولزونو و نیبجاا نورقم یا نرقا لجر
 | تو هدحاو تین هکهنسانعم كل عجب مرغ با 7 ج رولوا ردصمو رونید ههل وز یرلکد رو 9

 | ةرمعلا و [ سنرد ویلیام دارا ج ردترابع ندکلبا عجب هلا هدحا و فاوط و یعسو ما رحا و هدحا و

 | كلا عجب تن باطرا هلا راسبا یغیروق امرخ و رک ذیساک ةیغل یف نرقآ اتو اقا لوالا بابلانم انارق |

 | لا رونیدنراق هامرخلواو رونلواریبهتهجالا رول واشل وا یفرطرب و قروق زونهیفرطرب هکر دلمعتسم هنمانعم
 | رادسک هچن ر ا كلا هتلر بوردشان یامرخ یکیاو باطرالاو راسب الا نیب عج ذا سسلا نرق

  نذایرقیفر كلعا لکا مشیکبا رشیکیا ردمزال كم ررب رو راهسلیا ترشابم هنلک | امرخ هدلاح یراقدل وا رضاح

 | یواسم هنر یر هکر وند هراق وا لوش نارف و لک الا ف نیترقلا نیب مجج اذا لجرلا نرق لاق ردیپنم هکدمر و
 | همدآرب هتسانعم هل راقم رول وا ردصم ندهلعافم نارقو ردنرف یدرفم كنو هلوا یثیا اه یار برا

 | كنهزمه (نارفالا هبحاص اذا انارقو ةنراقم هن راق لاق ردهنسانعم قلوا بحاصمو مده و راب هب هثسن رب اب

 | رکذ هکر دقل )بی نوا 6 ES نیر ها مح یخدوب هلرمنک

  نرق لاق ردهنسانعم قم آندرب بوردشلربارب قوا یکیا و ةرمعلاو یخ ا عجب اذ جا نرقا لا یدنل وا

 ىلا دن بکر اذا لجرلا نرفا لا ردهنسانعم ك هب هقان ی لزوکو نیههس) یر اذا لجرا

 جوق ولزون و و نورفلا ةقالا بلح اذا لجرلا نرقا لاش ردهنسانعم قعاص ییدقان یراکدىد نورفو
 | لاق ردهنسانعم كع جوک هب هنسنر و نرقا شیکب یصط اذا نالف نرقا لاق ردهنسانعم كلتا نابرق

  رملانع نرقا لاق رول وا دض هلغل وا ر تاشو ةو تابا اه مالل نرخ[

 ٠ | واوا ناوارف یبیشاوم كمدآربو لدع اذا قيرطلانع نرقا لاق ردهنسانعم قعاص ندلو و فعض اذا

 ۱ هتعیض رما نع زع اذا لجرلا نرقا لا ردهنسانعم قمل وا زجاع ندهرادا یتروما یکتفج هلفمال وا یقیعم وروان

 ا رول رالض هلو هنسانم قو رقم همرادا قررا ی هکر و هل نما و دتیشام درک نم عا

 | نیب عج اذا لجرلا نرفا لاق ردهنسانعم كللا لوانت رشیکیا ییامرخو هتعیضرما قاطا اذا نالق نرقا

 |ءرزوا كلشد نابچ و شک اذا قرعلا یف مدلا نرقا لاقت رد هنسانعم قلافوج ناق هدرمط و لک الا یف ینعب نیتبطر
 | یشاب كغارزم نوا قمافقوط دمدآ ندیک هدنکواو هوقفت نا ناح اذا لمدلا نرقا لاقن ردهنسانعم قل وا
 | ردهنسانعم قناص شکرت و هماما ن نم بیصب الل هر سر عفر اذا نالف نرقا لاق ردهنسانعم قتوط یرقوب
 ا اور لاق ردهنسانعم قمتاص پیاو ةبعا عاب اذا لجرلا نرقا لاقت

 | كن هم رس لیمررب هزوکر ه هک رهو لب فنيا اناا لجرلا نرقا لا رد هنسانعم كمر وتک بوز د
 | تنرقا لاقب رد هان قمردغای رومغب لصتم دولبو اليم ةلبل لک لا اذا نالف نرقا لاق ردهنساتمم
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 هکر ددآ یتاشم اد رح جاج و یک قام روند هشاط كنرکب قشیاط و زود و ردیدآ یا : شلج |

 سي واو هدنمر هلنیتصف ینو یرهوج ردیعسا هماع و هلکب كنداو هدا لوق ىلع رده رقرب هدنناب فئاط

 رم ن ةیحات نب نامدر ن نرق ینرفلا سبوا ارز یدلیا طاغ هدنسلنا تبسن هاروا یرابانج ینرقلا |

 ۱ «یدجبهدنناب یلاش بطق نارق هلیسهغنص هد و رد هلنرتعف هنت ردیسیر كن دادجا هکر د وسنم هب هسک مان

 كم ردشش بوردشان 4 هنسنر ییهنسنر رول وا ردصم نرقو رونل وا قالطا هبکو ک یکیا هدنساذح بکوک مان ۱

 یک قردنوب شرط تن سام كمزد هارب یهود یکیاو هلص و و هبلا هدش اذا انرق ههل رق لاش ردهنسانعم

 هب رقرب هد هما ضرانرقو لبح فام اذا نیریعبلا نرق لاق ردت رابع ندتمردشان بویلغاب هننوی كنسکیا

 هدرصمو رد وسنماکا ثادحت مان دز نب دلاخ ردیدآ هبرقرب هدنندب هقرزم هلا "لبرطق هدنساضق دادغب و رددآ

 ردبراعا نصح ررب هدنع لس نرفو یعانلا نرقو راشع نرفو عاب نرقو ردرلع#ا كعاط ر هدهیشرفا و هرقرپ
 فورعمر (لازغنرف) و رولکب ولیکچورب ندنسهکلوا تارس هکر دیجما یداورب هلیصف كناب ( ةابوبلانرف ال و
 رد هلیس هغبص هشت هک (ناطیشلاانرقل و (ناطیشلا نرق) و ردعضومرب (باهذلانرقالو رددآ كشقو برص

 زده انکندنتالن سا و طلست ی ندنراشتنا و تّوف دوخاب رونل وا قالطا هنتما ندا عابنا هنلیوسن و یأرا

 دارم ندنرق هداروب ردشلنا جت دن دح دڳ ناطیشلا یترق نیب ملطت سعا 26 وبشا هلکن وب فل وم هکر د حراش |

 هداذح لوا یسعم بوریک هننلآ هدنماکنه یعولط كسع روند نانرف هنفرط یکیا هکر دیفرط ر كنس هبت كنشاب |

 یک یغیدغوط 2 نوک هکر هانک نانو دوش رول وا بلقنم هنسدنک یدوحم ءارانل وا ت تسرپ باتفآ هلغت وط

 دارم دوخاب زاوا یراراشنا و تکرخ ردقل وا هلغمااق هلماعم هدرلدصک ارز وردنا طلست هست توت 6

 یعور ردنکسا هلیسهغیص هشت (نینرفلاوذ)) ردهلمنهج لشمت یعومجم كران و و ردىنماو بزح نرخآ و نی وا ۱
 نع هلنرق رب كنشاب ندنراد رمت هدکدلیا توعد هناعا ینموق هلغل وا نمؤم هیلا راشم هکردوب ییفلت ثعاب ردسقل ۱
 كنشاب ځد هعفدوب یدلیا توعد هناعا یراروفسم هنن بودا ایحا یلاعتقح هدعب رلیدلیا لاله بوروا های |
 راضعب و یدل وا بقلم هلانینرقلاوذ ندتهجوب یدلیا ایحا هنن العو لجقح ریدلیا لاله بوروا هننرقر لوا
 هلغل والصا وو غلاب بودا رغ وریس هقرشم و برغم نالوا تزابع ندنرطق ییا عیدننرق یکیاكضرا هکزیدد ق

 || کرد وقح جم + یدنل واقالطانینرفلاوذ هلغل وا یراوسیک شلروا هدنفرط یکیاكنشاب لوق ىلع یدل وا بقلم |
 هدن | یتقیقح و تحص هلغفل وا طسب هرز وا قیقحم هج و هدنسهدام ردنکسا هدنناب هلم#* ءار یسهدام ردنکسا وبشا ۱

 قفراص شلروا هدنفرط یکیا كنشاب یخدکنآ ردسقل ءاعسلا ءام نب رذنم ندب ع ءا مما نینرتلاوذ و ردنیبمو موس رع

 مانا رف هدنقح رد كن راترضح ههجو هلام رک بلاط نیا ن لم تانک دینار ا

 بقلم ام هلرامروپ هک اهینرف وذل او اکو یورب وچ اب ةنطا یف ث نا 9 یراتمضح مالسلا و ةولصلا هيلع |
 سج زکرب د وخای مظع یاسمن هدننج نوجا كنسیلعاب ی مب ردشلوا || !
 كلم دنس هسیدلیا تحایس و ریس هل وک هن یضرا عیج نینرقلاوذ ندنهج كغيدل وا ېحاص كنمظعا كلمو |

 یلاعت قح رفواو دزا ندهلج دارم ندنو نیسکح هیلبا راذکو تشک هرزوا كهاولند هدنع وم كتنج |
 رامضا یظفل ةمالا هکر د هدنلب و أت ذَنالا یترق وذ هکیدد راضعب و ردنای ینکج هیلبا ناسحا یتنج تالم هنرایدنک |[
 رددارم سکت هکرول وا ندنلسقیتیآ هک باحعابتراوتینح و سپ هدهسیغو یسیرکد دقت ردقنره د وا ۱

 ینمتنالردجردنم هيلع * هرثکر ارسا هدنتح كنانعموب کرد جم *نس ینینرقلاوذ كنماوب نس لعاب انعم سپ ۱

 تنا وانا 9۶ ههجو هلام رک مالسلا هیلعینلا لاق 2 دیف و لاقب لعب لک ام ردیرقا دن مس کی سوم نم نوراه ةلرنع |
 ءایقتالا نینرقلا وذ و ءایفصالا نوراهو ءایل والا مدآ هاضت رم ترضح هدنقیقح ناسل هيلع ءان هج ةمالا هذهاونا | |
 نیسحو نسح هکرولوا كعد نیلبجوذ هلغلوا هنسانعم غاط نالوا دّرفتم نرف هدارو دوا یا قالطا
 هنمابق هبا رنآ كنهرهطم تعیرشو هنماودو ءاش كن رابیسو بسن مابقلا مو ىلا هکر دهانک ندنرابانج |
 عقا و هدننرف یکیا كنشاب دوخاب چ یبسن و یپسالا تولاب عطقن بس و بسن لک مالسلا هيلع لاق اک ردتراشا ۱

 ردو لا وقامتصا و رلیدلیا كان ز هلفمر وا نیل منا ینرکید بوروا دون ورم ینرب هکردنراشا هراءراب نالوا ۱
 (نیرقلا) ردعضومر هدنغلارا غاط ییا هدننرق هنمدم (نینرقلا تاذ) ردنابنرپ هیبش هب هل (ماقلا نرق) |

 بول ردشان هنر یرب نیک یزو روا تف تفج و هندلیا هن رق وه لاق روند هنشادشاب كمدآرب یدو هدننزورپمآ

 هننرقوه لاق یک ءامرکر ولک ءانرق یعج روند هننراقم كنهنسنر و كمدآربو روند هنر ره كنەود شلملشوق |



e A1 و 

 قا زا یر وقار واک چ وط ر كکسف هدننزو د وعق (نوتقلا) متاق یا نتاق دوسا لاق روند ه هنسف قتمارق
 | هدننزو بایغ دوخاب باصم (ناتقلا) هن ودن تلاز و سا اذا لوالا بابلا نم انوتق كسلا تق لاقت ردهنسانعم

 ِ | قم بوروا هلکنکد یی هسکر هدننزو هجرحد هللا هوم یا زو هلمم یاح (فنزسقلا) هنسانعمرابغ روند هزوټ
 | یعج روند ۵ هش وط و هه وص لوق ىلع روند هکنکد هنزگ و عق و ینح هب رض اذا هنگ لاقت رد هنسانعم

 | قلت بولیروا هسک رب هدننزو جرحدت (نزعتلا) ةوارهلاوا اصعلا یا ةنزحقلاب ه رض لاش رد نزا

 [ ردیعسا یراق ل ريما مان ءامسلا ءام نم رذنم هل رله كازو كفاق (تانزح 2 نزسقتق هنزق لاق دەنا
 یبسح رد یندق الثم ر د ج راش * رد هنسانعم بسح و تیافک كعشتب هاو كلاد و یصف كفاق (ندقلا)

 ١ 2 ییویت فذحینون اضعب و ردفاضم هملکنم یاب رددحا و مسا ندق راضعب هدنوب نکل هنسانعم ینیفکی و
 | (نین ودق) یدلیارکد هدنسهدامدق فل ومهکه »رول وا لعف ےسا ہر وک کو ورد هناق ونون ردبکم م یندق ضعبلادنعو

 هرثکټب ویع هسکر هدنز و مارک اهلا هم لاذ (ناذقالا) ردیعما عضومرب هدمور دالب هلیم كلادو یحخ كفاق

 روند هزون و هلی وکس كنار و یصف كفاق (نرقلا )ل ةربثکب ویعب یتا اذا لج رلا نذقا لاق رد هنسانعم كلا ادي
 ا یکبا كشابدآ کو وتد هل رب كجان زون ون كناوبخ هدنشاب كاشفا و هننانعم قو

 [ ناسنالا سأر نم ناویطا قور عضوم وهو هسأر نرف ىلع برض لاق ردنورق یعج روند هنسیرقوب كشاب
 ] هنکولب جاصو روند هنسوسیک ناوسن لوق ىلع ردیجرپ كنم تاکرا هکردهنسانعم ها ذو یلعالا بناطا وا
 نالوا هدنشاب كنهکرکچ دارا نرق و هدننزو لابج ردنارق یعج روند هنسوروط غاطو هنسانعم هلصخ روند

 نرفیا انلصو لوقت روند هنل وا كناباب و روند هنسوتروا هغو روند نانرق هنسیکیا روند هنر كوت یکیا
 | کروند هنسالعا لوق ىلع رد رانک كنصرق راد هکروند هنسهیحان كشنوکس علا نرقو اهل وا یا ةالفلا

 .  كنعاعشو ور ضعبلادنعو رونلواقالطا ید بجاح ردنرابع ندنوزج ندا هروهظ لوا لا هدکدتا عولط

 | اهعاعش لّواوا اهالعاوا اهتیحان یا سعشلا نرق علط لاق رولوا ضیفتسمو رهاظ ادتا هکروند هنلّوا

 ۱ الکلا نرق ومهدیس یا هموق نرف وه لاق رونلوا قالطا هنسهدرکر سو دیس كتعاج و موق لوا موقلا نرقو
 ۱ الکل نرفنم هتیع رلوقت روند هنسهشوک و هنچ وا شمالوا لاماب زونه ذوخاپ هننالق هکوص دوخاب هنسودا كر ج
 [] اقلطیا نینرق وا انرق سرفلا ادع لاق روند هننسمت رکس شاپرب كن تآو اغ و لیذلا هفنا وا هرخنآ وا هربخیا

 ۱ لوقت روند هنشادشاب كمدآرب و رونل وا ربعت قانغوب و هروب هکرونید هنسغناب یلقناغاص ندر كلرومغیو نیقلط وا
 ۱ دوخای هنسنوا لوفیلع روند هئدم هنس قرق ندنامزو یرع و یتسییعیا ینرف یلعوه لاق و یتدلیا ینرقوه
 | ندریخا یی وا لوق رونیدهب هنس یه رکیزوبدوخ ی زویدوخ بنا هسکساب شح د وخاب شعل اب زو واد وخاب هنسیمرکی

 | هدنتح مالغرب یراترضح مالسلاو ةولصلاهیلع مرکا ین ارز رد وصاو حصا ردتدم هنسزوب هکل "وا لوق

 | هل باب هقبطل وا هکر وند هتعاج و تما لوش نرق و یدل وارممهنسزوب مالغ لوا هل رعد هل رابع ان رفشع

 ةما لک و هول والا نرةل| ناک لا رونل وا ریبعت یدک نرقرب کل وا شمالاق دحا و درف ندرلنآ بودیک هترخآ
 [ نامرلا نم تقو یا نورقلا نم نرق یف اذک ناک لاق روند هماکتهو تقو ندنامزو دحا اهنم قب لف تکله

 | بولیرو ندنکوب نویق و رصثلا ءال نم لوتفم لب یا نره هطب ر لاق روند هبا شلکوب ندنغوبق حاغاو

 هغلصآ كچ وک نالواهدنجرف كناوسن ضعب و رونبدهنفرط یغاشا كغلموقو روند هب یدنکو كولب رب شو

 : هلا هریغص كفل وم × ةريغص ةلفع یا نرق ةأرملاب لاقت ردشیشر قلخ یک یکلهد كمدآ نالوا هد هکروند

 هعاطكچوک نرفو یدلیار ورم هدنسهدام لفع یلیصفت كنو و روس ید وا یاس انا راک ندو

 نر و كلقهدننزو لابج رولک نارقو نورق یعجچ رونی هب هعطق هج هقشب ندراغاط ر اس لوق ىلع روند

 ٩ نمزملا اتبلحب لا هنمو روند هفعاشو ر ندر ندند و امدح دح یالصنلا و فلا نرف لاش روند هن ضا

 | ودر راقتمهلببسح تدم هکر دقج هل وا یرامدآ نامژر کروند هنلها دحا و نامزو نیقعوا اق یا نن رق وا ارق

 ا اتقا تعاج و تمار و دحاو نامز لها وهو ایرغ تنکو مهنم تنا یذلا نرقلا بهذ لاقب
 هن ضا كنوبق ندشاط هکر وند هلیم لوش و دما دعب ةما یا نرق دعب نرق لا روند هتعاج و ما نالک

 | رالیم لواو روند نانرق هنسیکیا هلغلوا ولفرط یکیا رردا عضو یتقوا كخرچو كنهرکب هن رزوا بواب
 1 17 ۳۶ مع ق تلصباملوفت روند هکمکچ هم ینتهف در قم لیمرهزوک و رار دهمامدهسرول وا ندجاغا

 هرزوا تافرع نرقو ةدحاو ةر ىا انرق هنينا لوقت رول هرابکی هیت زا یزد اتنا و



TAO =چو  

 یحاص هود دوخاب نابوچ هدننزو هنطنط (ةنفنفلا)) ردندحم ردهدننز و نیکس هکتینفلا نا وب و ردندارعش |

 لجرلا نفف لا ردهنسانعم كلا ناشیرپ و هدنک رپ هبارصص یرهود بویلا دیقت ندنکللهاکو ندنکیدنش وا ۱
 هلج اذا هسرف نفتسا لا ردهنسانعم كمتر و بوردشا و لرد ولرد یت (نانفتسالا ) ایناوت و السک اهق رف اذا هلا |

 راقو رد راکدد قلهغوقو یتوا ريصح هکردیعما یدرب هدننزو نو ربح (نوکلیفلا) یثلا نم نونف ىلع
 ر ونص تاکرا هکردبعا تفز لوق یلع راقیچ بوبانیف ندر هلبا راوص یا رد راکهد زقاس هراق هکردیعسا
 | نب دم نداهتف ردهرقرب هدنساضق ورم هلبسسک تلاد و یعض كناف (نیدنف) ردت وطر ندا نالیس ندنجاغا
 رد هنسانعم قلو امن ووشن یکی کرک بونلتکرب هنسنرب هدننزو لعفت (نّوفتلا) رد وسنم هنار وا یتیدنفلا نایلس

 قباقش هکردیعما بیلصلا دوع هللا هروسکم نون (ایلا وافلا) ءامن نسحو ةكرباذ راص اذا *یشلا نّوفت لاقب
 | عرصو سرقنو عطاق یناق نور و ّردم و فطلمو راح رول وارهاظ یلص طخ یکیا هدنلخاد هدقدلریق ردیک وک

 ءاجاذا انیف نیش لجرا ناف لاقب ردهنسانعم كلک هدننزو ناز ( نیفلا) ردعفا ید هسنلوا قیلعت هن رثلع

 | روند همدآ نالوا نوزوا ولقشقاب یجاص و ردیدآ سرفر صوصخحت ههبضونب هدننزو ناسیک (نانیفلاژ
 ناف کرد حراش + هلبوطلا رعشلا نسا یا نانیف لجر لاق یدنلوا رکذ هدنسهدام ناف هکهت ردهنانیف شنه
 | هسیارونلواذخ ارد هنسانعمتق و هکندهنیفرک | و رول وا فرصنم هدن راتلاح هف رعم وهرکن هسرونل وا راستعا ندنظفل

 ۱ ردنداعسا هلبا هحوتفم هزه (نابفا) رول وا فرصنمرغ هدنتلاح هف رعم و فرصنم هدننلاحهرکن هلقاحا هناب نالعف | ۱

 ءو تقوو روند هینامز تعاس هلیحص# كناف (ةنيفلا)ل ردندنلاحر یسهلببق ناندع نب دعم نایفا نثنع |
 لاق رول وا فوذح فیرعتفرح هکر ول وا هاکو نیلا دعب نیا یا ةنفلا دعب ةنبفلا هتیقل لوقت هنمو ردهنسانعم |

 هلعماوب هکردینبل شلوا دمج لدوسا یرصم شاهش> هللا هحوتفم هزه (نوبفالا) ةنیف دعب نيف هتیقل |
 ردلتاق ےس یریثکو مونمو دیفم یلیلقو ردو عفان هراح مرو نالوا هدزوک هة صاخو هه راح مار وا هلم جاب ردف راعتم

 ب فاقلا لصف ]مح رد هنسانعم تبسم و یحدوبا كب ردینانو ضعبلا دنع ردي رعم یسراف نویا د غ

 (نابقالا) ضرالاف بهذاذا یناثلا بابلانم انوبق لج ر لا نبق لاق رد هنسانعمكنک هتعم ر هدننزو د وعق (نوبتلا) |
 | كلي هلتعرس قره وا نیما بویلوا یسهشیدنا و فوخ ندهنس رب دوخای قلوا مزهنم ندنعشد لب ممکن هزمه | ۱
 هدنطاصمو روما هدننزوریما (نیبقلا) انمآ هودع ف عرسا وا ودعلا نم مزهنا اذا لجرلا نبقا لاقب رد هنسانعم 0

 هناویح و ناسنا هدنورو كباچ و :هرومآ یف شکنم یا نیبق لجر لا روند همدآ نالوا مادقمو كاجو تسج |

 روند 4 هنسن نالوا روشرو بولیزو ېک یی رک هدننزو"نئمطم (نتبقلا) عیرس یا نیبقلجر لاق روند ۱
 هر وکه ناب كناهر هکر ید جرم + هلفیفحت رونلوا ریبعتنابق هدزعناسل هکروند ه وزارت وب هدننزو دادش (نابقلا)

 دقو نیماو + ناحرلا عم نك » نابقایندلا + دل و ملا لثلا هنمو ساطسقل ایا نابقلاب هنو لاق ردبب رعم یسراف نایک

 كئدحم ماندجا ن هللادبع و ردیدآ هدلبرب هدیتکلع نام: رذآ و نیما یا نابق وه لا رونل وا قالطا همدآ هيلع

 یراکدد یکیجارب و یدروق كشاو كجهود هکیدلوا رکذ هدناب هدحوم یاب (نابقراج)ل ردسبقل یدج |

 روما هدننزو هفغ (فنبقلا) رددآ هب رق رب هدقارع هلا ريغصت و هلا هددشم یاب (نیبق) ردکج و یلقایا نوزوا ۱ ۱
 (تلا) رد ه رفرب هدنساضق قشمد (نواق) جاوا یف عارسا یا ةنبق هب لاقب روند هکلک الاچ هدخاصمو |

 هکروند هکیا قآ شمانیق هدننزو ریما (نیتقلا)ل رددآ قلاب یصب رب ردق یسایا لا هلبصف كنهبقوف یات و كفاق

 صاخ فضو و و ةلیجج وا ةأر یا انینق ج وزب لاق روند هنلزوک لوق ىلع هتروعو رولوا شقک یفلماخ ]
 هجا وروند هغارزمورول وا "دض هدانعموب روند ه یشکلیلذ را وخ هز وکل وق ىلع روند ه یشکر او ردهدنل زنم ۱

 نینق لج ر لا رون دا همدآ ندباماعط لک ازآ كبو هنسانعم دارق روند هکج وب یراکدید هنکو روند هنا قار زم |

 6 اننقارکب تجوزز ع $ لاق ةن الف تج ورت قلا لوسراپ لج الات ی انا فو ح راشلا لاق لک الالیلق می هل مط ال یا
 هلجر كفلۇم سپ + عامما ةلق كلب دارب نا لقح و ءاطلا عضب مطلا ةليلق تناك اذا نينق ةأرما لاق
 ماعطلا لیلق مدآ رب هدننز و همارک (ةناتقلا) رولوا هبانک ندتلق كب یل وق هل مطال و رولوا صصخ الب یصیصخ

 هناتف هل رسک كنهزمه (ناتقالا]) انیتق ناک اذا سمانا بابلا نم ةناتق لجرلا نتق لا رد هنسانعم قلوا

 | لتق اذا لجرلا نتقا لاق رد هنسانعم كمردل وا یو یکیدد هنکو نق ییعع لجراا تا لاق رد هنسانعم

 هدننز و مط( تتلو هعسج لخم اذا لجرلا نتقا لاق ردهنسانعم قمل وا رازن و فیحن و قیرآ د وج و و نادرقلا
 | لاا هزوب هکردیفدارموهنزو "نت رون ده ىف ناروغ م ولې یک فوم هدنزو لتس ( تالاا

 چ فاقلا لصف ]وی



 درو ر نوا رج و نالفاب هدهنلتو هلعفر یوالی رررد لفای هدکد لیا ادن یمدآرب اضعب و» یهتنا رولوا
 ندهدا را یکع دنالفاب بود لفابهدلحما دعام ند راعش | 4 وبیس ورا د تالفا هدنعچونانلفیهدنس هنت وفا هدش وم

 | فذح ءاه ردکعد ةلفاب هکهلببصن كمال رارید ید لفایو رارید جد ةالفاب هدنفنوم درفم اضعب و یدلیا "درو عنم ا

 ا اد م ناق ربا اتج یتبهلک, لفای هززوا.روکذم.هجو هکر بد حراش یدشلوا
 ۱ لامعتسا ءدیربغ كنادن اضعب و رد هلح رم 4 هغفیص هدادن باب هکلب ردلکد خرم تاذکه کیدید هب وبیس و ردهصوصح

 ۱ | عج ودی ربع ادعام نددساوب و رردیلامتس لحاف هوم ورک ذمو عجب و هی ودرفهدساون و روئلوا |
 | ندنو ردهنسانعم هن وکو فنص و برض و لاح هل د دشت كنون و یصقكناف ( نما رار دنا لامعتسا هلن وریکذ تو

 | لاج یا هنم نف لاب ردنینافا یعج ا عج كنانفاو رواکن ونفو نانفایعجج ينل اریبعت هلبسهلوقم دیشچ و ولرد
 ۱ | قغاادلا هد هلماعمیمدآرب و هدرطاذا لو الابابلا نمانفلب الا "نفلاش ردهنسانعمكلیاد رطرول وا زده هم بم |

 | اذا هند نف لاق رد هنسانعمقاز وا ید نو دمو هنبغ اذا عسبلا یف االف ن رف لاقن رونل وا یبعت كل دنف هکر دهنسانعم |
 ۱ هنز اذا هنف لاق ردهنسانعم كلنا نییوت و ءانع یا انف هنم تقل لوقت ردهنسانعم تجزوءانع و چ رو هلطم

 | مالکلا نانفا یف ذخا لا ردنینافا یعج ردهنسانعم هنوک و  عون و لاح دوب هدنزو بولسا ( نونفالا )ل

 ۱ 6 دمیق اهم و وود ی رخ هچوف هو باساو قاطو داماس میج روند هالو منا ما یا
 | هزوس ناشب رپ و هجاص و فتلم نصغ یاریثک نونفا اهب ڈش لاق روند هرللاد قیص ششم راص هنرب یربو
  هاک هکر وند هنسمرکس هدب روشو قشراق كنم هقانو تآو اشم امالک یا نونجلاک انونفا ملک لاقب روند
 ۱ روند هب هیهاد و تف آو اطلتخم ایرج یا انونفا ةقانلا وا سرفلا یرحم لاق راه ول شزظ رف ولت شه ناو | ۱

 | نونفاو ردن رابع ندنروهظ و تدشن ل وا كدولب باصلا نونفا و روند هنماکنه لئا وا كفلنا وج بابشلا نونفاو
 | رد هتسانعم قلشاب هکلی وس,زوس نوک ان وک هدننز و لاعتفا (نانتفالا)) ردمبقل عاش مان یبلغتلا مشعمنب حرص |

 eT فا لاقب رد هانعموب د ننفت هکر د ح راش + لوقلا نم نونفین ذخا اذا لجزلا "تفا نايا
 | نتف لاق رد هنسانعم كلا ببترت و عج ندسنج ره یکدوبنرا و مورو جم و بع یمان هدننزو لیعفت ( نینفتلا )ا

 | هطاخ اذا "یشلاب *یشلا نتف لا ردهنسانعم قمردشراق بوتاق را هنسن رخا ه هنسنر و انونف مهلعج اذا سانلا

 | ردیسا یک نیت هکر وند هرادیشچ ولرد ولرد فلاح هنس هدام نعد نایلوا ندنسنج یدنک هدشاق نفت و

 | هقف وب یرب ضعب دوخاب رکیکسا قرهیلوا ینترب یم سابلو هسلج نم تسيل قّارط یا نینف وذ بوث لاش
 | نینفت هب بوث لاقب ردعسا ځد هدنوب هکروند هفالتخا نالوا هلیهج و قفقوط قرهلوا قیص و نیلاق یرب ضعب و
 | رود هئلاد هزات تجاخا هلنیتصف ( ننملا ) ناکم ةفاثكو ناكم ةقرب هجم فالتخا وهوا قفشت الب یلب یا
 | هلددشت كنون و یصف كناف ۶ ءانفلا ) نصغلا یا ننفلا ةريثك ةرجش لاض ردنیافا یععلبا عججو نانفا یعجج
 سایقریغ رنو و نانفالا ةرشکی ا ءا ونف و ءانف ةرحصش لاق روند هجافا قوج یرللاد هدننزو ءارج (ءاونفلا و)

 یکیرالاد جاغا هدننز و ناسیک (نانیفلا )ل ردشلنا رک ذ ید هدناب لتعم ینو فلؤم * رد ولقم رانو هکردهرزوا

 | ولجاص روک ه لاه (ةنانیفلا) نانفا هل یا نانیف رعش لاق روند هچاص نالوا یرلع ورف و یراهبعش نوک انوک
 | هدنفتلوف كنەود هکردعج و ولمرو هنوکر هدننزو ریما (نینفلا ) رعشلا ةربشك یا ةنانیف ةأرما لا روند هن واخ

 | یراک دید نینف (نونفلا) ردبدآ هب رق رن هدنساضق ورعویداورپ هدنب ارتدح و رل ر د نینف ځد هه ود لوا و ردناتدحت

 | رسک كي”( نف اال روند هنکشا ناب ندرکس ولرد ولرد هدنزودادش ( نانفلا ل روند هه ود التبمهدرد |

 | لجر لاش رد هنفم نم هلوا ردنا ادی لاعفا و لاوقا بئا ضو بئا ام اد هکروند همدآ لوش هدننزو "سم |

 | هنج وا كنامزو ردندم هقیقد شعلا کر وند هب ینامز تعاس هلیحق كلا ( ةنفلا ) بئاحلاب یتأی ناک اذا "نفم

 | كناف تن رد هبانعمو ی دهی هليا هزه هکر د جراش + روند ید هنیف هک رول وا هنسانعمنآ و تقو روند

 | ه یراق هجوق یوخدب هدننز و همظعم (ةننفملا )ریثک "الکی ا ةنف هيف یعرم لاق روند هرباچ نا وارف هلبعص
 | هلا فاشکن کیش وا ن ظ ءارمشع هکروند ه هقان لوش و قلا ئيس از وح یاةننفم ةأ ما نالف ج وتلاقب روند

 | دوغ و ه هقان لماح هدنن زو باتک فاشکو ه هبک قلیآ نوا ءارشع و هلووا فشکنم یغیدل وا ءارمشع ینعب نیمتم نلاح
 | هکرولل وا قالطا هلاع لوش رول وا لمعتسم قرهلوا فاضم هنظفل لع هلرسک كناو «نفلا ) روند دفع آ

 | یدعاوقو لوصا هدنراعقوم هلغل وا شلیا طبض و ذخا یغبن اکی ارب رهو بول وا ییاسفنا هلتناتمو ناقتا هنونفره

 | رد تیتص# كنف ىا نإ دجحا هب مایقلا نسح یا لع نف نالف لا لاق ق هلوا ردبا ارجا و ماسیق لزوک هرزوا

 ( ردندارعش)



 چک 1۸۳ زوم

 یعج ردتل آ نانلوا ریبعت زرف ندنتال آج رطش کردی رعم یسراف نزرف هلنا هروسکم یاف ( نازرف ) نوجرفلاب
 لوس هدیسراف ردهدنلزنم یرفاح كراوط هکروند هتنابط كنم هود هدننزو جربز ( نسرفلا ل رد نیزارف
 لاق روند همدآ ول زو ولتا هدننزو رفع زم((نسرفلا ) روند هنالسرا هدننز و طب الع (نسارفلا) هلنیتصف روند

 هدیکر ت ردیسهصارب ناب هکر دیعما یلبج ثا رک هلا هحوتفم یاف ( نویسارفلا ) هم ریثک یا هج ولا نسرفم لجر

 هر یغیدرصا هناوید باکو خم یرهدسوّردم یلو و بیذم یبهظیلغ طالخا و ءالج رردناریبعت یکیس تیا
 ندشرعت فرحو راربد كنهن هدیسراف روند هرواح یرلکدد حاسع هدننزو نوذرب (نوعرفلا ) ردعفان

 نوعرفو ردیساسومكن | مالسلا هيلع یموم ترضح هکردمبقل لرمصم كلم مان بعصم نب دیلو قرهلوا درج
 هدنراریسفت یدنکه جرا ام ءا قلا جات و شاقن ینو و ردیعما كنولغ وا دوخاب یردب كمالسلا هيلع مضخ

 هاشداب ره یکن اربا هاش و مور یصبق ردمبقل كن هسک نالوا هاشداب هدصم تکلع اقلطم نوعرف و رایدلیا ثیاکح

 تغل یکیا هدنو و روند همدآ ددشتمو در” یحاص نابغط و وتع نوعرف هکیدید راضعب و ىدا بقل هرصم

 دوخاب هیطبق یظفل نوع رف هر وکه ناي كح راش + رد هلي كنیع و یعضكناف یر و هدننزو روبنز یرب ردراو ید

 ردهنعارف یعج ردهنسانعم یکتم و بصعتم هده" ربع تغل نوعرف هکرد جم + ردشلطا ذخا بص ردە ربع

 ردکل رېکتوربجتو د رم هکر د هنسانعم كلنا قلختهلبق الخا هنعارف ردفصتم ندن وع رف هدننز و ج رح دت 6 نعرفتلا
 هدننزو هجرحد ( ةنعرفلا إل ةنعارفلا قالخاب قلخح اذا لجرلا نعرفت لاق رونلوا ريبعت كلا كلنوعرف

 هدرغم هلا هحوتفم یاف ( هناغرفا) رکن وءاهد یا ةنعرف هب لاق روند هغلوا نهذ تفآو هکلکر ز هناغلا ةياغ

 یدیشلیا تد ود هدلبرب هدیرفم هناغ و ردهدلب رب هدناتسچ هدنسهدام نیغ ینوب فل وم هکر د حراش + ردهدللبرب

 اک ا تعاجرب ندنندح رده رق رب هدنساضق ناهفصا هدننز و ناماسزاس ( ناءفراف إل ردخاسن j طلغ هدارو

 هلین وکس كن هم نیش و ىح كناف ( نشفلا لر د دآ هب رق رب هد رق هدلب ماندرعسا هدننز و جر ز (نکسف) رد راب وسنم

 (نوشیف)) رد هبرقرب هدنساضق ورم (ناشافا) رده رق ر هدنساضق اراخهدننز و هرم (هنشف)) رد دآ 4 رقرب هدرصم

 نیسو هموعحم یاف ( نویلاسارطف آل ردیععا مسا هلا هحوتفم هزم ( نیشفا ) ردیعا رهنر هدننزو نوهج
 كنهذ دارم هکرد هنس انعم قذح هل رسک كناف ( ةنطفلا ) روند هم یلبج سفرک هدینانوب هلا هت یایو

 تاّرشابم و هحوت هثیش هن رههلغلوا بت و لا یتهذیتعب رددادعتسا تدوج هدنص وصخ لا ردا ی هنسن یکیدلپا قلعت

 نالوا هلیهج و رارکت و هبرج ردنراهمو قذح و قلز وا نالوا هلیهج و كلا لا رداو مهف ین آ قلخو یلبج هسلیا ۱
 كناط و یئالث تاکرح كناف (نطفلا ) قذح یا ةنطف «لاش رولوا یلباقم تواسبغ سپ رداکد میفو قذح |

 هدننزو همارک ( ةناطفلا لو هدنزو هموع ( ةنوطفلا و هلنیتعع ( نطهلالو هلنیتصف ( نطفلا لو لينوكس ۱
 نطف وهلو هیلا و هب نطف لاق رد هنسانعم كلتا اردا و هف ی هنسنر هرز وا روك ذمەجوەدننزوەيهافر(ةباطفلا لو ق

 مهف و قذحاذا سامناو لّوالا و عبارلا بابلانم ةيناطف و ةناطف و ةنوطف و انطف و انطف و ءافلا ةثلثم انطف نطفو

 (نیطفلا) و ( نطافلا و ردشم لا هخاسم فلؤم ردهنسانعم قلوا ولتاطف یلبج ندسماخ باب هکر د حراش

 لدع (نطفلا )و هدننزو سدن ( نطفلا لو هدننزو فتک (نطفلاو هدننزو روبص ( نوطفلا )و هدنزوریما |
 هذنش وم رولکنطف یج كنس هک نیطف روند همدآ نیهذ و كرز نالوا لاعتاو لرد تعرس ردرافص و هدننزو

 لاق رد هنسانعم كل وس هود هنودیز وس نوچ ا هفت همدآ ر هدننز و هلعافم ( ةنطاغملا زا هدننز و هحرف روند هنطف ۱

 هدنم هلنیتخف (نعف) همصف اذا مالکلا هنطف لاق ردهنسانعم قم الك ۲( نیطفتلا إل هعجار اذا مالکلایف هنطاف |

 رکفت و بحت اذا لجرلا نکفت لاق ردهنسانعم بحت هدننزو لعفت ( نكفتلا ) ردنرنصح دیز ینہ ردهرقرپ

 یرفظ و ليلو مدنت اذا هيلع نکفت لاقت ردهنسانعم كلا قلناهشپ و رکفت اذا لجرلا نکفت لاش رد هنسانعم

 هتوف ىلع فهلت و فسانیا “یش ىلع نکفت لاقت ردهنسانعم قاب بویجا هنت وف كنهنسن نال وا نونظمو طظ وم ق

 ( نكفلا ) ةمادنلا ىا ةنكملا هذخا لاق روند هغلناهشپ ردعما هدننزو هفرغ ( ةنكفلا  هب رفظلا ظنا دعب
 "اذا لّوالا بابلانمانکف بذکلایف نکفلاه ردهنسانعم كلا رارصا ودانع هرزوازوس نالی هلی كناف

 ندنعمآ كمدآ تب نالوا هنع ثدحم قرلوا در ندشرعت فرح و هلیعط كرلاف ( ةنالف)و ( نالف ز یضمو

 فرح و امهعمآ نع ةيانک ةئالف وا نالف تيأر لا روئلوا هبانک هبا هنالف ندشٌومو نالف ندرک ذم ردربهانک

 هنانک ندش داحا تیذو تیکو نددادعا اذکو کت لذکن دسانجا ردهلبا هحوتفم یاه هکه لیس هلک نه هکهتن رد هب انک ندمالعا یظفل نالف هکر د ح راش + ةنالفلا تبلح و نالفلا تبکر لاق رونل وا هانکندع اهب و نا ویح رب اس هل رعت



8 “AY 

 ET مهرد هلیسهفیص هشت (ناناتفلا) غئاص یا ناتف وه لاقب نوچهکیدلیا بهذ ۀباذا روند ه یحوبق
 | هدننز و ردیح (تیفلا) روغل وا قالطا هریکشو وکتمو زاندلا ومه ردلایا نیناتفلادیبعسانلا هنمو رونل وا قالطا
 | مالسلا هيلع یسوم ترمضح کرد هسک نالوا یسیثاب یکتا كنوغرف (نوتاف) هنسانعم راحت هکر وند هرکل ود

 ۱ هنسانعم لاح و نف هکه دنن ز و ناندع (نانتفلا) ردقج هل وا صخم یکیدلیا لنق و برض هلا اصع یدلیا لنق ین آ

 (ناتفلا) یشعلا و ةودغلایا نینتفلا رک ان البا لوقت رونل وا قالطا هماشخا و حابص رد هنأت ندنظفل نتف نالوا
 هدننزو ویز (نیتفهدننزو بحاص (نتافوروند هنسوت روانالاب نیشیمیرلکدنر وا وز زا نالام هدننز وباتک

 زیر ردکچچ نانلوا ریبعت فدس هلفرګ هکردیعما باذس هدنن زو ردیح هلهج (نهقا) ردن دلاحر ءامسا

 هلنیتعف (ندفلا) نصفلا لكا للع ماد اذا لجرلا نجا لاش ردهنسانعم كم نصف اياد هل سمک كنه زمه

 ریز (ندف) ذيشملا یصقلایا ندفلاب هتأر لوقت روند هکشوک شعاویص هلج رکو ردبعما هب ود ی نهر هنوکرب

 رو روند هزوک | هدننزو باح (نادفلا) و هدننزو دادش (ناڌفلا) رد هرقرب هدنرانک رواخ رهن هدنزو

 زغد نادف هنسی ر زکلاب روند ندرب هزوک | یکیا شلش وق هغردن وی نوجا كمروس تفچ لوق یلع هنسانعم

 ا * ردندادف یعج یکی راسو قردنوب روند هننا ودا و ال كن زوک | تفح یکیالوا ضعبلا دنع و

 هبصقرپ رونل واقالطا ه الرت یرادقم هبصق زویترد نادف هدنناسل صم لها الاح و ردهندفا یعجتاففحم هکربد

 ۱ ۰ ا اف ريكو ريزا :ندراهق یاعلت كعارذر هلعارذ لا
 هناعصا لاج هکه نن ردقج هلوا نوثا رح و نوحالف روند هنناصصا نیدادف دوخاب یدنلوا رکذ هدناب لاد هدننز و

 دیشع رصق هکردهنسانعم قمردنل وات ییهود هدننز و لیعفت (نیدفتلال رولوا هرزوا بسن سپ روند نولاجب

 2 نّدف لاق ردهنسانعم قعای نوزوا یتعپ قغازوا یانو اهنعم اذا لبالا ندف لا رولوا قلق هدناکش

 !هنراتاع جلو و یلکلادرب و سن قرع و فطام هکر دیعما ورادرب هل رسک كناب و یصفكناف (نویبرفلار) هلّوط اذا
 هدنص وصخ جزا لب و لاهسا و نینج طاقسا ندجرو دیفم هنتحارج هناود بلکو  هنسعوص تارشحو عفان

 | هدزغاسل هکر ون د هغاج وا یراکد روشپ كما هلرعضكناف (نرفلا ) ردقج هل وا غعص یرلکد,دنویفرف ورادوب ردرّوم
 | رعت یکمارونتهدرلهرمشط هکر وند هکعا نالوا یرکد بول وانللاق هدننزو "یدرک 6 "یترفلا) رونلوا ریبعت نورف

 | هلغاب فاص هرکصندکد شب بول وا یلکنرید یرغوط هنسهتروا یفارطا کروند هنکمانوموص لوقیلع رونلوا

 ۱ | لا رود هکپ وک كوب وروند همدآول هثجنلاقترف و رول وا هچ هغ وب لزوکهکرونل وا هنبعت هلنارکش و دوس دوخ اب
 | (نرن) و هدنزودجا (نرفا)ل رروشپ كما هدنورف هکر وند هب یکم (تنراتلا) محط یا رف بلک
 ۱ (نرفرل رند هنرفن مهاربا ندم ر ردنداعسآ هدنزومفخ )زدنا تقر ندنسهفئاطر ر هد رغمهدننز و
 ۱ | نارات ساز هدب رغم و وداد (نارف)) ردندحمنرف ن دج ردنداعما جدو هلصف كناف

 | ساقلا نب رکب دنبثدحم رد رار وک ذم هدناروت هکردلابج هچن ر ء8زاج (ناراف))ردندنلاجر یسنكنسهلبق هعاضق

 | ءانیسلبج نم هللا اج ¥ ردف مش قوطنموبشا دارم ندنکیدید ردزوک ذم هدنار و كهل وم + رد وسنماک ایتارافلا

 | هللا ما ءاج لوق هللا ءاج هداروب € ناراف لابج ن م ةعاچ هعم و ناراف لابج نم نلعتسا و نیغاسلبج نم قرشا و

 | هدم ور نیغاس لبج و ردنرابع ندندورو كنعرشو ما هلبلا زا ةاروت هدن آ همالسلا هیلع یسوم هکر دهدنرب دقت
 ندنلازتا یتاقرف ینالعتساناراف لابج و ردت انک ندنلازنا لیحا همالسلا هیلع یسیع یقارمشاندن آ رد.دآ كغاطرب
 و ر ویر ا ندم كمالسلاو ةولصلا هيلع دمع ترضح هدنآو

 | ردیدا هر قرب هدنساضق فسذ هلا هح وتفم هزم (نارفا )یدنل وا رشات وریبعت هلانالعتسا نال وارعشم یروهظ

 ۱۱ رد 6نرف) رصضوفر هدننز و نیکس (نیرف) رد هب رق رب هدنساضق ورم هلی رسک كنف (نانب رفا

 | هزب رهزبر بویلهراب ی هنسن رب هدننز و هجرحد(ق ةأنرفلا )رد وصرب هدندروبرملس ین روبان( لا رف زار د هر قرب

 بويل لوس مظتنمو لصتم یزوس هدننزو هجرحد (فترفلا) هعطقو هسرف اذا هأترف لاق ردهنسانعم كلتا هيف

 | قیص قیص یرلعدآ و هیف شقهاف همالک ققش ش اذا لجرلانئرف لا ردهنسانعم كلئوس ق قشراق و لولب لولب

 | نالترص هللا مصق و یصق كنات و كنا ىت رفلا) هیشم براقت اذا لجرلا نترف لا رد هنسانعم كم رو قراتآ

 | ردا نوتاخر و رونلوا قالطا هنعسق ه راجو هتروع وبسور قرهلوا درج ندشرعت فرحو روند هنکینا
 دسح رارشاق هباد هلاکت آ هکروند ه یغاشف هدننزو نوذرب (نوجرفلا) ردیعما لرصق رب هدنرهش دورلا و رمو
 اهسح اذا ةبادلا | نجرف لاش ردهنسانعم یلغاشق یاد هلا یغاشف هدننزو هجرحد (ةنجرفلا) هنسانعم



 هدن راهظا و نایب هکلب ردبسانم |
 انغ نیغاتغ لوقت هنسانعم قمهص وص رول وا ردصم نیغو زلوا عقا و لد هراس فرح و از روک ذم فرحو
 هنسانعم ےغ روند هد واب نیغو تماغ یا لبالا تناغ لا ردهنسانعم قمی لرو ندقلزس وص كىو تشطع اذا

 سبلا و هيلع یطغ وا ةوهشلا هتشغتیا انیغ لوهحا ىلع هبلق ىلع نيغ لاقت هنمو ردهنسانعم قمالبق و كمتر واو

 هرم (ةنيغلا)) تثغ یا یسفن تناغ لاقب ردهنسانعم كلک ناشغ بونالوب لکوک و نیرلا هب طاحا وا هيلع یشغ وا |
 روند هضیغ هسرول وا هدر ولوصرک | هغل وروق ورونید هفلجاغا نالوا هدر زسوص وردیع"ا ضرار هدننزو
 ندهفیج و ندیم كالذکر ون د ه وصیراصناقا ندهراب هل رسک ك نیغ (ةنیغلا )رد دآ عض ومررب هدهماع وهدماشو

 ءانیغ ةر جش لاق رون د هج اغا ولتوا رطوبات نال وانا وا رف یراقا رپ هدننز و ءارج (ءانیغلا )ل روند ه وص ئراص ناقا |
 هلغل وا غاط ید هدنمان ری و روند هنس هلق كغاط مان ريب هلباهروصقم فلا (ینیغلا))ل ردیدآ ويقرب و ءارضخ یا |

 لا رد هنسانعم قمالبقو كمتر وا دوب هرزوا یلصا هل رسک كنهزم* (نایغالا) ردیعتا كنسي رب را ینیغ
 هللا رفغتسا یتح یبلف ىلع ناغيل هنا 9۶ ثيدلا هنمو حراشلا لاق نيغ ییعع لوعفلا ءان ىلع هبلق ىلع نيعا |

 ار ز ردهانک ندلاغتشا هیویلد روما ه رشېلا بسح اضعب یراف رش بلق نیغ هداروب هک رم نیعبس مویلاف |

 هلا قفلسا ینفارصنا هیویلد رحا نالوا مهم ضعب انایحا یدا رولوا هرزوا قارغتسا مادم یرارونا بلق

 ,یسلا نیغلا ناغا لاق ردهنسانعم كمرو نوت ییزواوه دواب هدنزو هماقا (ةناغالا) رایدروب ریبعت |

 هلیحفف كناف ( هنافرفال رددآ هدلبرب هدیرفعو روند ه هقلح نالوا هدنج وا كنشیریک یاب (تناغلا) اهسبلا یا |

 مکر ه رول واقوچكی یماج هلغل وا مخ و یماوه رد دا عضومرب هل رسک كنیغ (نیفلا) هدلبرب ندندالب جت
 (نیغالا )ر دشلوا لثم * نیفلا یجنمسنآ + هدنتح مدمهو سیناكي هلغل وا ضراع نامه هسلیا مدق عضو هاروا
 سه ءافلالصف چه رددآ یدا ور هدنم (ناغوذ) لیوط یا نیغا یش لاق روند هب هتسفنوزواهدنز ورجسا |

 "مو ولح نان ول یاناننف شیعلا ےھل وق هنم و رد هنسانعم هن وکو لاح و "نف هلین وکس كن هیق وف یان وې كناف (نتفلا )|
 هلشت آی هنسنر رول وا ردصمنف ورول وا هرز وا ترا م وت دش و توالح وهافر هکر د هن وکی کیا یکل رب دكناسنا ینعب ۱

 هدننز ود وعق (نوتف) و(تتف ور رانلاب نوق رع یا هک نونتش رانلایلع مه موب 9 یلاعت هلوف هنمو رد هنسانعمققای
 یوم هغلراتفرک کا هلتبح و قشع هکر دهنسانعم كلا بحو دنسپ كب هلکلک هدیدنسپ و شوخ هبلق هنسنر |
 لا ردهنسانعم قمنا غوا ه هنتف یمدآرب نتف و هبا اذا یناثلا بایلانمان وتفو انتف هننف لاق یکربلد نسح رول وآ |

 نوتفو ةنتفلاف عقواذا لجر لا نتف لاق رول وا مزال هنسانعم قماغوا هب هنتف و نوتفم وهف ةنتفلا ف هعق وا اذا هنت

 نملا نتف و انوتف ءاسنلا ىلا لجرلا نتف لا ردهنسانعم كعشود هنسهیعاد یرلتلصو هلغل وا تسرپ نز هسکر |
 ردهنسانعم قمانص قرهلوا ردصم (نوتفلا) و هلرسک ك ناف ( ةنتفلا إل نهب روجملا دارا یا لوهجلا يلع

 دنسپ یی هنسسذ شوخرب هنتفو ةربطنا یا هک نوتا کی اب یلاعت هلوق هنمو هربخ اذا انوتفمو ةنتف هنت لا |

 هانکو لالضلا یا ةنتفلاف عقو لاقب هنسانعم یهارکو لالض روند هغلنغزآ و ردسا هکروند هکلنا بو |
 قوتلا هد هط و و ردهنسانعم باذع و هتسانعم روحصف روند هغلیاوسر و ردهنسانعم رفک و ردهنسانعم ۳

 یدآر و هباذا اذا ةنتف ةضفلاو بهذلا نتف لاق هلوا یقه ندنرتک یدیج هکات ردهنسانعم كمترا یشوکو
 للاب ذوعا هنمو روند ه هیلب و تنحمو هنسانعم نونج روند هکلیلد و هلضا اذا هنتف لاق ردهنسانعم قمردزآ

 ةيالا هک ةنتف دالوا و مکلاوما امن یلاعت هلوقل رونل وا قالطا هدال وا و لام و هالب و هتنحم یا قلا نتف نم

 فالتخالا یا ةنتفلا مهني عق و لاق رول واقالطا هباغوغ وقاقش و شروشو ءارآ فالتخا نال وا عقاو سانلایب و

 وه لاق روند همدا شاداضوا 4 هنتف رول وا لوعفم مسا و یدنل وا رکد هکرد ردصم (نوتفلا) ءار الاف

 هلل رسک كنهزمش (ناتفالا) نونجم یانوتفم لجر لا رونلوا قالطا هنونحمو ةئتفلا یف هوعقوا یا نوتفم
 یدآرب و هبا اذا هنتفا لاقت رد هنسانعم قفلشوخ بودا دنسپ هلکلک بی هلکوک و هزوک هنسفر دو |

 ه هتف دوب هدننزو لیعفت (نیتفلال مرکک نتفم وه و ةنتفل ف هعقوا اذا هنتفا لاق رد هنسانعم قمنا رضوا ه هن |
 قمارغوا ه هننف و قماض وا ه هنتف یمدآرب هدننزو لاعتفا (ناتتفالا ال هنتفا نعم هنتف لاق ردهنسانعم كمروش ود

 هدننزورپما (نیتف تل فعق واذا نالفتنفا لاق وةنتفلا یف هعقوا اذا نالف نتتفا لاقن زول وا مزال ویعتم هن رلانعم
 پتکر دف یعچ ردذ وخ أم ندنسانعم بهذۀباذا رول وا یکی رح هک ایوکر وند هض را هایس یغاربط قلشاط هرق

 ردمزال قفل وا تفدو ماقها هدنصیلخت و یی ندفرح یسهلوقم هم یاخو
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 تک هوس
 تنضغ یتعع ةقانلا تنضغ لاق ردهنسانعم كمروش ود یرواپ مامان هقان ځد وب هدننزو لیعفت (نیضغتلالابعت و |
 هد ز و هلعافم (فتضافلال روند هنسمر وش ودیروابمامنانكنقان ردعما ندروب زمیانعم هدننزو باتک (ناضفلا) |
 اهلزاغاذا ةأ لا نضاغ ساسالایف لاقو اهمماک اذا هنیع نضاغ لاق رد هنسانعمقعقزوکه دننعطتراشا ه هسکرب
 ولزوکق بق هکر وند همدا نابیق ینیزوک اياد قرهلوا داز ردام و قلخ هدننز و رجا( نضغالا )نینیعلا ةرساکم |
 رساک یا نضغا لج رلاش روندهمدآنابیققوج یتیزوک هلتهج تو و ربک ابتوا دع همدآ ر دوخایرونل وا ریبعت

 هدنقو زا هلبر وهظكناچ یغنلولتقولد كنالغوا هلبنوکس كمال و ىح كنیغ(نلغلال اربک وا ةوادع وا ةقلخ هنیع

 تکلتکی هلنیتعض ( نا ولغلا إل الغ اذا لّوالا بابلا نم انلغ بابشلا نلغ لاق ردهنسانعمقل وا یحاص لابو لاب
 هناولغ یا مالا و بابشلانا ولغ لا ردو یکلاریتو دنت یک تآ هکر وند هنماکنه لئا وا كنهنسن راسو

 رد هنسانعم كم وک هرب بویلچ رک نونا قفل وب بوت بویشمو یبیرد هل وکس كيمو یف كنيغ (نمغلا)
 دلخانع لاق ردهنسانعم قمرصاب توتر وا. هلا هنسلر اب ۽ كم وک هغاریط نوای لو جن یفیروقامرخ كلذک

 اتال نما ردهنسسانعم كم رو دلو نیرز وا نوا كق ریدر و لغ انا لالا تابلانم انغ رسلا وا

 هدننزو هفرط (قنمغل اروند هنفیروق امرخ و هب یردشلعوک هرب هدننز و ریما (نیمغطا )ق رعیل هاب هیلع قلا اذا

 (نامنالا) راردا ریماکنر بوروس هن رازو ناوسن هکر وند هب هحزقو رد راکدد ج وتسا هکر ديما جادیفسا
 ابف لخدا ىا نمغناف لوه ىلع نالا یف نم لاقت ردهنسانقم قلوا دندنانو ناهن هدنتلآرب و لاعفنا

 ندر دش كنون و یعص كن (ذَلا) ردتعاج رب هدننکلم هربح هدننز و یرشب ( یم اول بيغ

 رول واقلخ تانک شم ردترابع ندنوصنالک بولیکح ه زکک ور ندلد كچ وک هدملکت هکروند هنوصنالک ۱

 ردم هب ها سم ینا رعت كفل وم ۷ مشایمنا لبق 5 نم توصیعب ةاهللا مالکلا نایرح وهو ةنغدشانونلا لاشهنمو |

 ردیکیدلیا لامعتسا هدنتبب وبشا دارم یدلیا لامعتسا ید هدنسلنبچ ینعب هدنسهزاوآ لرلشاط روعالان دژبو

 ل راضعب ردندف ورحتافص هدندنعد وج لها هنغ هکر د جرم » انغالا لدنطا و اهعمرب + ان را هنا وص الع اذا +

 ماغدا هارو همال هنک اسنون ون ونت هکر د هنغالب مافدای لوا روغ یکیا ماغدا ارز ردزاح یدع ندفرح

a Eوغ هنک اسنون ون ونت هکر د هنغلا عم ماخدا یسیجنکیا یکے حر برنمو هندل نم  
 TCE OTE نغلاز) زنا هنغ هد واو و ءا فلخ نکل رونل وا تءارق هلا هنغ هدقدنل وا ماغدا هن رب ندن راف رح

 قوچ یراجاغا تل ر و موشیمنا لبق نم ماکت اذا عبارلا بالا نم انغ لجرلا نغ لا ردهنسانعم قمل وا رایوس

 كشتي سافا امرخ و هرصش رنک اذا یداولا رخ لاق ردمزلتسم ینتزنک كنم راهزاوآ كنيسهکر دهنسانعم قلوا

 هیشایخ نم ماکت یا نغالجر لاق روند همدآ نایلیوس ندزکک(نغالا) كردا اذا لا نغ لقب ردهنسانعم
 كن رهوج و هیشایخ نم هتوصحرخ ناک اذا نغایظ لاق روند ه وهآ نال وا رام ندزککه لتقر نزح نیزح و

 توبننغا و ردشمزایریط هن رب یظ هکر دخان ړق نایفط ارهاظ هکر رد جم » ردطلغ یترابعن هرغآ ربط هلفص و هربط

 هدریخا یانعم یکا هلبا نخ هلی رسک كن ءزمه (نانغالا) یدیا صخ رب ندنزراد اوه كندصحم ندا اهدا
 كمدآر و تّوصاذا بابذلا نغا لاقت ردهنسانعمقمادرز و كانیسو نعى عع لضتلا و یداولان نا لات ر ردفدارمآ

 رالاد ارز ردلمعتسم هنسانعم كما ناوا رفو اّرطم ینتل ود و ناماسو زاس و ییتمت نع كممشب راد كنم رصش

 هنسانعقلوط مولوط و ارمضان هلعج یا هنصغ هللا نغا لاقب زلوا یلاخ ندهنغ دفا راک رور دعا ها طعم

 ى راو وس ندزکک یمدآر هدننزو لیعفت (ننغتلا ًالتما اذا ءاقسلا "نغا لا ردبج وم ین هنُع هکر دلهعتسم

 ندنظفل نغا هدننز و ءارمط (ءانغلا) "نغا هلعح اذا هننغ لاق ردا تّلشن ندنتیاصا ںی دامت کرده اه

 له الا ةج یا ءاتغ ةبر هاش رول وا قالطا هه رق نادابآ و نش و ناوارفیای و تراعو ناکس و لها و رد وم

 هلغل وا قشمراص و قیصكب یراقلت :واویرارباچ دوخاب روند هرازغرعو ه هچتاب رفاو ییج و یرباچو ناینبلاو
 قوا بشعلا ةرثكلا ىا ءانغ ةض ور لا هیلیازاوآ یکر دلراهبوبلرض بول وا یسبدرشاخ هدقدارغ وا لی

 یقلفا لاق روند هنسیدرزو كنيس هدننزو باغ ( نانغلا إل اهبشع ةفاثكل توصلا ةفاض ريغ اهيف 2 را

 لج زا نّوفت لاق ردهنسانعم كل عا تالاهتو رارصا همانآ و یصاعم هدننزو لعفت (نّوفتلا)ل هنوصیا بابذلانانغ

 یسنالث ارهاظ مدقا اذا برملا ىف نّوفت لاق ردهنسانعم كلا مادقا هلاتقو كنجو یصاعلا ىلع "رصااذا ا

 یالعا یخ ردندهیلمتسم فورح و ندهروهح ردفرح رب نداجه فورح هدننزو نبع (نیغلا) ردروعهم ۱
 قمام وا لاا هدنج رخ قيقحت هلهج و رولوا یهتم هبافخا و هرغض یوم هطار ذا هدنظفلت ردن دقلح |
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 رسو تسج مدنزو “لج رفس € “یندودغلا آل رددآ تعاج یکیا هلبعص كن ندغ ون و هدننزو همام |

 ت :سهدام یرلانعم راس روند هب هنس غباسو ما هکر دتغل هدنس هک لفدغ هدننز و لس (نفدغلا ) رد هنسانعم

 ۱ روند هفچلاب قی وص هکر دهن اتا نر هدنن زو عذح (ن رغلاقو هدشز و م رص (ن رغلا) یدنلوا رکذ
 | وص لیسو هنسانعم دز روند کوکو وهم اما جنت وا و بضع اذا نی رغلا و نم رغلاب یتا لاق هنمو

 | لج شوط لوق یلعشوفرب هلنیتص# (نرفلالنوسا وایروقرکو شاپ كركر وند هروماچنالقهدر ر بوروتک
 :بارغ (نارغ روند هجکب نرغ ضعبلا دنع و رولکنارغآ یعجج ردشوق رب دیش ک !واوخاب ردا كوو
 | بویر وق هرجا هنکتریخ هلنیتکف (نرفلال روند هلو ز و فیعض هدننز و فتکنرفلاردیدآعض وم ومر هدننزو
 كن ههم یازو یعتق كنيغ (تنزغ) سيب اذا بار بابلا نم انض ورقلا ىلع نبحلا نر لا ردهنسانعم قلاق
 | یدبا یت یاب كن ونزغ دو ناطلس ردیعسوا و هزنا كدالب هاب هکر ددا هدلب رب هدنراوج لباک هلنوکسس

 هنس هدزفآ ۱ ی اپ و م كنیغ (نسغلا) رددآ هب رقرب هدربنلا ءار و ام هلیصف كنون و كن (نا

 تم زو فبعض هلم كن (نسعلا رز هغضم اذا لوألا تابلا نم انسغ 3 یشلا نسغ لاق سا

 | هدننزو درص رولکنسغ یعج روند هنکو لب حاص هدننزو طاطسف (ةانسفلا لو هدننز و هف غ (ةنسفلا) رونید |

 | نایبص هکر وند هناتفت شلباپ ندیکتسو هدننزو باتک (ناسفلا) ةلصخ یا ةانسغو رعشلا نم ةنسغ لاق |

 نان نم كلذ تال دقل لاوقت ید هنا س هدننزو بارغ (ناسغلا) یک بارعا |
 ۱ | كماكنه قلناوح هدن :زوناسیک(ناسیغلا)لو هدننز و دی (ناسعلا) كف ةباف و كبلق یصفا یا كبلق |

 | یییدآ كشدا وا ن س دا ر هلبا هقالع وب رد رادتفا رادم لراشا لیقثو بعص هک روند هننلاح ی وقف و تدح|

 .ندنسهلسقذ زا اک |هکدیعماوص ر ناسغ و هنسانعم هلاح ر نم تسل رار د هناسیغ و هناسغ نم تناامهد رج هد نساکد |

 | ردندرآ كولم لآ یرلکدید هنفج ون یدنل وا قالطا ناسع هرنآ هلتتسن هب وص لوا هلغلوا لزات دفئاط و |

 . توارط روند همدآر دو لزوکك هلتبسن یاب ( یناسغلا) ردیعما كن هلبقرب ص وصخ ناسغ هدندنع راضعب و |
 هنن رادیحص و قالخا كن انا هلی كن هزمه (ناسغالا]) ادج لیج یا ۍناسغ وه لاق رد وسنم هابش |
 الا یا نامضا بام لاقت روند هناولا یکساو قثالخ یلع یا هبا نم ناسغا ىلع نالف لاق روند |

 كنیغ (نشغلا ) ةعان ىا ةنا يغ ةي راج لاق روند هه وبحم ندېکزان و هزانوو رت هدننز و هناسبک (ةن اسیغلا )|

 اللا بابلا نم انشغ هنشغ لاق ردهنسانعم قمروا هلل دوخاب هلکنکد هان وکس كن هم نشر یعق |
 ج نالق هدنرابد كرالاد هرکصت دک د لک رخ مدت نو هما اتا )ل رای هب رض اذا |

 نشغت لاقت رد هنسانعم قفل راد م هلککوح یسقشف راوط هنرزوا كن وص هدننز و لعف (نتشا) رو

 روند هنخاشو هنلاد كجاغا هلن وكس لداص و یعض كنبغ (نصغلا) هوحم و ر دغ ىف رعبلا هبكر اذا ءالا
 رولک هنصغ و نوصغ يج ردصصخح هکر وند هنصغ نک رک رونل وا قالطا هننیلاق و هنسهحا

 دود یا تاچ یزغوط هب ودنک مدآ رب ینلاد كحاغا هژرصف كغ (نصعلا) ر ولك ناصغا و هدنز و هرنع |

 رددنسانعم كليا عطق دوخاب كلتا ذخا یهنسن ر و هیلا هدم اذا یتاثلا بابلانم انصغ نصغلا نصع لاق |

 هتجاحنع ان الف نصغ لاق ردهنسانعم كما فرصو عنم ندنشیا یمدا ر و هعطقوا هذخا اذا "یثلانصغ لاق |

 مان نیجد نب تباث نب نیجد (نصفلاوا) ردیعما یداورپ هدنسهّرح علس ون (نصغلا وذ) هفک و هان اذا |
 | رلیدبد ردیس هکر اضعب و ردشلنا ھو دلی وا یرهوج هکه تن ردلکد یس هنک ك ن هسک مان یسج ردیس هک كن هسک ۱

 ردشلبا تبث ضقانم هلوقوب هدنس هدام ىج كاذ عم ردندُباض مهو دانسا «یرهوج هدنروص و هکر ید ح راش

 .مزوا هدننزو لیعفت (نیصغتلا) و هلل رسک كنهزمش (ناصغالا) ردیسهجاوخ نیدلا مصن لرلب رع یخو |

 هدنغیر وق هدننزو رجا (نصغالا) هبح رک اذا نصغ و دوقنعلا نصغا لاقت رد هنسانعم كموب یزاهناد كنمقلاس
 هدننز و رب ز (نیصغ))و هلیعص كنیغ (نصغ)ضایب هذ یف ناک اذا نصغا رو لا روند مزو اا

 | لا ردهنسانعم قموقیلآ ندنشیا یعدآ رب هلی وکس نەجم داضو یصق كنيغ (نضغلا ل ردندسان "یعاسا

 تبع لاق ردهنسانعم كمر وشود ا ماغ ان قاب و هقام و هسح اذا لوالا و یتاثلا بابلانم انضع هنضغ
| 

 ان 4 روند هب یدنک ووډ و نالوا تنس وتمر ژو یر ر هاو ر ار شل اد اهدا دقانلا |

 كلا ىنذتلا وهو هن وضغو ع ردلاو ب ولان نضغ لاق ر ولکن وضغ یعج رد راجه د هلنبتصف هنسانعم ۱

 اس رو رد هنسانعم بعتو ءانع و جر نضغ و روند هرلم روق وه هرالک وب نال وا هدقالوق |



 سگ 1۷۸ زوح

 یا ءانیع ةيفاق لاق یدنلوا ناب هدنس هدام هکهتن روند هنس هکرح ثالص و ءاه نوجا راع ا هکردذوخأم
 (نیعلاون ردقلوا هلا هک نالوا باوصن نکلروند هنس هل رس لبج ینبع هلباصقو رددآ ويقرب ءانیعو ةذفا

 نالیس هنزو بویارغوا رشط یزوک هلکلیا تباصا جز هنزوک هد هوزغرب ردسقل نامعن ن ن ةداتف ندیایعصا |

 رکید هدنراکدلیا حس ودر هنر هلب ادب ومدن یرلتیضح تاولصلا لضفا هيلع تارصلا بحاص یدیشلا

 همت رغصم €( نینیبعلا وذ )ردنا كسرافو اش مان كلام نب e (نینبعلاوذ إل یدلوا روناو حا ندنزوک

 زو لبکم (نیعم نا ردیس هشکی دج عاش مان هعسوت نب راه (نانیعوا زونلوا قالطا هسوساح هرس هینب

 هلیتعف ( نیفلا ل و هلینوکس كنابو صف كنيغ (نیفلا) می[ ذبح نيغلا لصف 90- ردر وكذم هدنس هدام نعم ہم | تیک دل نیلا لصف ی
 یارلا بابلا نم انبغو انبغ هیفو "یشلا نبغ لا رد هنسانعم كليا طلغ دوخاب كليا تلفغ دوخا قوا تر

 فیعض و تسس یسهشیدنا و یأر كمدآرب هدننزو هوابغ هنابغو هلنیتصف نیغو هيف طلغوا هلفغاوا هیسناذا

 هفت هقس تب هکر تو هکرید مجم « ردبوصنم یس هلک هار و فعضاذا انغو ةنابغ هبأر نبغ لا رد هن سانعم قلوا

 هلاحر کت هأر نیغ و هشبع رطب و هسفن تهفس لصالا ف ینعی ردندنلسی هشدع رطب و

 هسفن هفس ندناب لیعفتسپ یدل وا عقاو هن ردعبام لاعفا ارب زیدل وا بوصنم یرادعبام هلغمل وا دانسا و لیوحت

 ردزاخ مدقت یروک ذم بوصنم هدندنع رانو و رد رالوق یاسکو نورصبو و رایدل وا هدنردقت هر نبعو لطم
 هلغغل وا لیوح هنبحاص ندسفن لعف هکاتقو هدنبیکرت هسفن هفس الثم ءا رفا دنع و رار د دز برض همالغ هک تن

 اسقن دز هفس یمکح كنوب سپ هیلیا تلالد هنغیدلوا هدنآ تهافش هکات یدلوا یراج هنسارح سیم یدعبام
 یدنل وا كرت قرهلوا بوصنم یکه رکن بونل وا كرت هرزوا یتفاضاوب نکل رولوا هرکن سمفماربز یدا كمد

 ندرداو راضعب و رلیدلیا لیوان هلبلوق هبأر یف نیغ رضعب و ردلکد راج یمدقت هدنروصو و اهیبشت هبهرکت
 لاق و فعض یا نیغه لاش رولوا ےسا هن رلانعم نایسن و فعض هلنیتصت نیعو رایدلوا بهاذ هنش ربیع قرهلوا
 نالوا فیعضو تسس یسهشیدنا و رکف و یأر < نوبعلا » و هدننزو ریما 6 نیبغلا ) نایسنلا یا نیغلا هبلغ

 عیبلا ن هنبع لاقب ردهنسانعم قعادلآ هدهلماعم یمدآرب هلی و ینوکس كنابو هلبصف كنيغ ( نبغلا إل روند همدآ

 یآر فعض هلنیتعف و ه هعدخ هد هلماعم نېغ هلنوکس هکیدید راضعب هعدخ اذا یناشلا بابلانمانبغو انبغ

 وهف لوهحا ىلع عيبلاف لجراا نیغ لاق روند همدآ شعادلآ هدهلماغم ( نوبغملا ) ردص وصخ ه هشیدنا وا

 ددبغ هن راح یف هتفح لاقت روند هخعاد) | هد هلخافم ردعسا هدنز و هیفس هنیبغ هدانعمو عودح یا نوبغم

 ات اونسع و هقانلا ربخ اش لاقت ردهنسانعم قلوا لفاغ ندنلاح تقیقح بویلمب هجوا یهنسر وا

 بوثلا نيغ لاقت ردهنسانعم قعصاق بورویق یهماج نوزواو اهل اول ملاذا عبارا و لّوالا ااا

 اضعب مهضعب نبغ اذا اوناغت لاق ردهنسانعم قعادلآ یثرب یر .دشزو لات ( اشنا ) فاضاذا

 نغهغهج لها نالوا رساخ هلغلوا څار تنج لها هکایوک یدنل وا قالطا نیاغتلاموب هتمايق موب هلبا هسبالموب ۱

 هد دع هوج و هد اصب فلؤم +رولوا لوچ هنکیفرط منهج لها هلفلوا عوضوم کا رشا هداموب ورارولوا شل
 ردناغم یعج یک قیساقو یا قتلوق روند هنر قصق نالوا هدندب هدننز و لّرنم ( نغم ا إل ردشلیا ناب ید

 ردهنسانعم كل ریک هدرب قصف یکقیساق و قالوق یهنسنرب یو و لامفا (نابتض )نیت مذام بوثلا نيغ

 ردهسکرب نام هژسق هتنهج نیعا ن تام ردندایما هدنز و دجا (نغا) نغلاق هابتخا اذا یا نیتعا لاق

 | هلنیتعف ( ندغلا) ل لمعلا ۰ نعرتاف یا نیاغوه لاش روند همدار فو تسس ندلعو راک هدننزو بحاص (نافلال

 ندع هب لا ردهنسانعم توارطو بات و كلرت و تال هزات هدننز زو هقزح (فّدغلا و هدننزو هفرغ ( ةندغلاو ال

 ادو مولا یا ندغلا هبلغ لا روند هغغغ ما و روند هوش وا ندغو هسل و ةن ىا ةتدغو ةندغو

 ا هدنتلا یالوق هدننز و هه زح هن دغ ور فاو هاخ زسا یاندع یتذخا لوقت روند و کاک وکوا

 هرزوا قلوا لعاف سا ندنادیدغا (ندودغلا) روند هزکحنا هګ رمون عقاو هدرلکیک نالوا هدرب یغیدلوب تی

 E عانا یا ندودغم نصغ لاقت روند هلان هزات شمل وا لئام ندنعلقشموب یضوط هفرطرب ۱

 | تاب و قلو E ار جم * عاب یا ندودغم "باش لاقت » روند

 را یا رغ ( "ینادغلا رل ردموس رم هد هنن رلانعم قمل وا لشپ مع م بولو توارطو بات هلیسهدابز

 ن ا ردهتسانم كلکوب بولیکا هفرطرب لابن هزات هدننزو لعفت ( نتفللا ]ا رد هتسانغم
 (هنادغ)راراتآ باما هنر رزوا بوداز وا هربرب هکروند هغوبج لوش هدننز و باتک (نادغلا) فطعتو لیاماذا

 ( هما )



 f (VV قیح

 | کرد هنسانعمقل وا یلزوکوھآو یلز وک وماج مدآرب هل رسک ك نیع ( ةذیعلا ) و هلنیتصف ( نیعلا ) ردا هدهاشم
 .داوس مظع اذا عبارلا بابلانم ةنيعو انیع لجرلا نیع لا ردنرابع ندقملوا مظع یهایسو ول هراد یزوک

 ۱ نیعا و ردش وم ءاعروند همدا ولزوک سوماح هکر دفصو ندرو نم یانعم هدننز و رجا ( نیعالا ]) ةعس ىف هنسع

 | كنیعرد نیع یراعج ردلکد راح كعد نیعارو هلفیصوت هلغل وا مسا هبلغلابو و روند هنککرا كن زوکو ا ناب

 لاقب ردهنسانعم قمزای فرح نیع هدننزو لیعفت ( نییعتلا ) ردئدحم نیعا ن هللادبع ردنداعما نیعاو هلیرسک
 | لحرلا نبع لاق ردهنسانعم قعاص دوخاب قلآ هیسر و نعل هلرهح و هع یعاشر و اهشک اذا نیعلا نبع

 رضن اذا رجشلا نبع لا رد هنسانعم قجبآ یرلکح بونل هزات جاغا و رک ذیساک اب یطعا وا ةنیعلاب ذخا اذا

 هار هلیسهدع و مولعم لجا دهدآ لوا ییعاتم هکر دهنسانعم قعاس هلیهح و هلذىع همدآرب یتیلامرحات و رّونو

 ردا نوي دم ههدایز یندآ لوا هکر دت رابع ندکلغا انشا هام صقان لاحا یف یروبیم عاتم ندنآ هدعب بوتاص

 | كلیا اديب كنج هدهنايمو نا تالذ نم لقاب هنم اهازشا مث لجا ىلا نع هتعلس عاب اذا رجاسلا نيع لاق
 زوک هوحنا هکر دهنسانعم كلد وجا و اهرادا اذا انني برا نیع لاق رول وا شعآ برح راهظا هکر د هنسانعم
 انالف نیع لاق ردهنسانعم كوس وشرق هنزوب یدناعمو بلاش كمدآر و ابقتاذا ةولوللا نبع لاقت رولوا شا
 ردهنسانعم قموق وص هنجما نوسلنا حش رو ص بولبت وط یرارب شکید كن هرقو ههج وف هب واسع هربخا اذا

 ناب هلب مسك كیع ( نيعلا ) ردن وجا هلازا ليعفت هداروب زرمللا نويع دسنتل ءاملا امف بصاذا ةبرقلا نبع لاق

 رولوا قلراو هکردیعسا مزوا هایسولردرب هلیعض كنیع( ر قبلا نویع )یدنلوا رکذ هکرد نیعایدرفهروند هن راز وکو ا
 هدنآ هکر وند هشاق لوش هدننز و مظعم ( نبعلا ال ردل وا دتم ید هدزغاسل رنو ردیعما كرا هایس عونرب ثلذک |

 فورعمر و روند هزوکآ نالوا هایسیتلارا كن رازوکو هلوا راشقن هد رخ نیش ه هشوکر اچ یک یزوک سوماح
 انينأي یا ةنايعاننيعي انیع انثعب لوقت رد هنسانعم كلا قلسوساح هدننزو هماتک ( ةنابعلا إل ردد لزوک | كکرا

 (نیعلا)ل و (نویعلا) موقلا كار وا ناتعموه لاق روند هنس الت وا كراب ود هدننزو داتعم ( ناتعلا )ارباب

 ضرالا هج و یلعراح رهاظ یا نیعمو نویعم ءام لا روند هن وص ندا نایرج هراکشآ هدنزوب رب هدننز و لیکه |

 سیک نیعلا ) ردهانعموب ید نیعم نالوا لصالا یی هک راردندنس هدام نانیعو نیعرک ذلا قباس رلنوب

 هنسیکی لوق یلع روند همولط ندا شرت ییوص هلیس هين لعاف مسا (نیعتلا) و رد راج هد هلیصف كنب هدننز و
 هغلآ ه یسهربو یهنسنرب هلیرسک كنیع ( فنیعلا ) دیدجوا هؤام لیس ناک اذا نیعتمو نیع ءاقس لاق روند

 یلامرپ هرزوا یتیدنل وا نایب هدنسهدام نییعت ابرق ةنبعلا عب و فلسلاب یا ةئيملاب هذخا لاش ردع هکرونید

 الثم ردترابع ندکلیا اشا هلبا ام دقن صقان ندنآ عیاب هن هدروبزم سلحت بوتاص هاب هلیس هدع و همدا

 ج وا ینعاتم ولتیف شوخزویت رد الثم دل وا هدکدلیا دارم ضع هناکر زاب هلکلبا اضتفا ش وغ زویشب همدآرب
 اتشا ندنآ هشورغ زویشپ هلا هقآادقن تعاسرد ه رکصندک د لیا ملست و عی هشوغزودنلا هرو زع هلبا هدع و هام

 ندنیع نالوا هنسانعمایر دوخاب نال وا هنسانعمرضاح دقنو و ردیهنم هلغل وا ابر هلماعمو هکرد ح راش + یک كلا

 یرهیعرش *هلیح هدهناخ رانا اصوصخ ردط وسام یماکحاو نی هر اتم قرط هدهمهقف تک ردذ و

 ]| لاق روند هنلضفاو هدزک كلام هنیعو ردشفلوا فیلأت رادصوصخم "هلاسر نوجا هلئس و و ردح ورشم
 هنس هروج كن رازوک كنس هلوقم نوبقو كنناو روند هنسهدام كلاتقو برحو هرابخ یا لالا ةع ءاطعا

 نیع لحم اتدام روند هغانوق هدننز و ناکم ( ناعلا ل روند دشاق رظنعشوخ قرهل وا فاصم هنبع بولو روند

 رده رق وی رب الاح هکرددآ قانوق صوصخرب نوجا ماش جاج و الزم یا ایظاناعما ولت لاق ردینبم هنعیدل وا

 دحا هلیس هين هشت و هلیحصف و یرسک كنيع (نینبع) رارد ځد ینونیع ردیدآ هرقرب هدننزو نوح (نونیع))
 | نکفشروش هلبا ادنوید لتقدقادمحم نانالا بوقیجاک | نیعل سیلباهدنس هعقو دحا رد دآ كغاطر هدنلاصتا كنغاط
 ردفاضم اک| هسکیرلکدید نینیعدیلخ ردیدآ هبرقرب هدنساضقنب رع هلک ك نبع نینیعو یدیشلوا مالسا لها ةنایم

  عضومر هدننزو هاتک (هنایع)رددآهدلبر هدننزو ن ًايح ( نایع))رددآ عضومر هلص كنیع ( نانیع إل
 هماش (هنایع) هدننزو دجا (نیعا) ردیعما ه رقرب هدن رګ ورددآ هدلب ر هدسلدن | هلم كنیع(نوبعلا لرد دآ

 نع ردیفدا رهو هدننز و ءارضخ ( ءاذیعلا إل رددآ هنر رب هلبصف كم ( ةنبعملا إل رد دا راصح یکیا هدنع هدننزو

 | هلکع رب كبو ءارضخ یا ءانیع ضرالاه رارداریبعت هلا ترضخ یداوس كىراب عار زرد هلهدشت هسوماح

 Es هکر وند هب هیقأق نالوا هذفات هدنح الطصا ض وع لهاو زود هب هرو نالوا هدنس هح رد قلثر



 قناد فصن ند راند ید و ردهنسانعم هیحات و لیم یا نبع ناّریلا اذه یف لاش ردینبم هنن رّوصت رأت

 نایعاو هنسانعم دکرا 2 ةره روند هزوکزیدو یرظنیا اعتاد تال تبع لوقتردهتمانع رظن و روند هرادقم

 هد زک و سیف روند نایعالا ون هننددعتم روند هن ر ندرلشادنرف ماو بال هکرولوا درفم ندنبس هلک |

 هکروند هراکی و ماو بانم ةوخالا نایعالاوش مه لا رک ذیساک روند هنناعم هت وخا وبشا ردندنسانعم

 نکیا هدنسوشرف زوک ( نیعلا قیدصا) زولك ن ويعو نيعا یعچ هنسانعم ءاملا عوبن روند هعشچ هدیسراف

 . ترظن رب و هار" تمدام یا نبع قیدص وه لا رونل وا قالطا 4ییاعرهو اقوي ندا تقادص راهظا ءابر

 هدقدل وا طقاس ههبج ندلزانم هکهلوا مولعم هدقدل وا رهاظ نوش یرلت وا كدالب راربد نینیمپ وا نیعب دالبلا

 : هدماکنه لوا رواج امهینیعب ترظن هدقدلوا طقاس هفرص و راربد اهینیع یدحاب ضرالا ترظن راب رع

 | مب نسهمدآ رب رابرع ثااذک ردینبم هروک ذم ریبعت رو نم مالکرول وا تبان هرزوا لاکرریاچ بودا مکح عر مات
 | بار لع تنا هدرب كجه د ن شم هحزکلاب هکدتنرار د د ینیع ىلع تنا هدرب تر ی ظوفحم هدجاب

 : یاراو هظفحا یا ینبعب 1۳ لا و یظفح و یت الکی یا وچ نبع ىلع عنصتلو یلاعت هلوق بغارلا لاقرارب

 | ردا تیدوبع و تمدخ یکال وق ءار نکیا هدنسوشرف زوک نامه هکه سک لوش و نبع "یشلل یعارال لاقت دو

 ر ; مادام دبعلاک یا نبع دبع وه لاق رردا قالطا نیعدبع اک | هلوا

SEEضع وه اهو هنسانعم یدلشبا دصق ن نع نراعم هنبش و " دج یثیا لوا  

  یانعم زر د ةنع نبع یتموه تاذکر دکعد روب روط شلزکهدنکوا تلکز

 | هتنفل و یدنل وا ناب هوش وا نع هک هک هلفارصنا مدعو یناصنا كنس هلك هنعو و رد هلتفاضاز و هدروبزم

 ۱۳۱۰ ۳۳ رهام دا ورود ریبعتمد روکی نا لوالا هکردکع د مدشل و ل وا لا اکی ینعیرارب دنا وا |

 , دوخاب (ننعسآر) یدنلوا نام , هدنس هدام من هکهتن ردکع د هیلی نشور یزمزوک ی لاعتقح هلکر ادات راد د كنس

 ما تاتنیع فلّوم + هدننز و یرفعح روند ینعسر هدنتتسن ردهدلب ر هدنب نیبیصت هللا نازح ( نیعلا سأر)

 ۱ ف ع همالع یراححم حراش هک تن روش د نع هدننتسن ردشلطنا خنک ردنیع یسیلصا ےس ۱ هک نددلب

eveىح (یتانبعا) و ( رمتنع و ها هحوتنم داص (دیص نیع) رددآ هب رقرب  | 

  مهنیب لاش ردهنسانعم قلشادنرف نالوا هلیهجو نایعالاون هدنن زو هلعافم (تناعلا) ردرلعضومررپ هدنزوا

 | هچءهراکشآ ههبشو كش باش ی ییهنسنرب و رول وا ردصم هدانعمو و نایغالا یب ةهج نم ةوخا یا ةناعم

 !هدننزو روبص « نویغلا) و هدننزو بارح (نابعلارپ انایع هر اذا ةناعم هناع لاق رد هنسانعم فتر

 , نویعو نیعلاب ةباصالا ددش یا نویعو نایعم لجر لا رونل وا ریبعت رظن د کززخد همدآ نکد كن یزوک |
 ردع لعف ندنس هغیص هلع هنام 6 هسعاام و هدننز و مک ز واچ نوع یی رنک كاش روک نح تج كنظفل

 | كلا رظن هکید هکرد نوجا كمروکد زوک ه هنسنرب هدننز و لعفت ( نيعنلا إل ردكم د ردهسک رظذدب لوا بنا

N)رارکت یانعمو فلوم کرد حراش + اهنعیل اهفشتسا اذا لبالا نیعت لاق  SEAهد هدام ماتخ ار  | 

 اد نوجا كمروکدز وک ه هنسنر 5 دخاا د هدهل رابغ هرس اش طلا و شن 3 ادا لحرلا نیع |

 هل ات و تقد نوجم| مر وکد ز وک کردم وس رم ها ونع یاو سوشن ڌ هد هه ضعب و رد هنسانعم كلیارظند ۱

 ی ی یهسکر و رولوا كمد قمردشفابهلیبرب وقزوک |

 | لاقب رونلواریبعت قلو ن ام قلو زال هنیعب هنسنرب ه هسکرب وانيق هآراذا انالف نیت لا

 کد هکید نوجا كمروکدزوک + هنسارپ جدو هدننزو لاعتفا ( نامتعالا) هد همز اذا ؛یثلا هيلع ا

 تناسب انع اب لاق زدهنسانعم كا قلسوساج و اهنیعیل اهف سشتسا اذا لبالا ناتعا لاق ا

 ردهنسانعم قاب هلتفد نوا كمروکدزوک 4 هنسار ید و هل سسک ك نزم (قناعالا ]رانا انتی یا نامی و

 | رس ههبسش یی هندن راب یهسکرپ رد ردصم ند هلعافم هب مک كنیم ( نابملا اناتعا ینعع لبالا ناما لاق
 | یجفج رول وا مس | نابع و هانا هت ور ق تنشف مل ةن ةماعم یا انامع هرقل لاق هنمو ردهنسانعم كرو ندا

 E زولکن عو هنیعا یعجج ردنج هلوا قوط كنقوا نابص هکروئد ةدلآر ومدرب ندنناودا
 زاردبا هدهاشم هل راتکر ح ك رانا نیرلکدتا عقوت هک ابوکر اردا ربطت و لفت هل ارج ز یرلذآ باعا هکردشوق یکیا

 ررد نالا افا نايءاناە ae هنن زود رب یرلنآ یاب را تفایع کرد اتم ندیکز ح یکیا لوق ىلع

 | یاعطو زوف هکاب وکر ږد ناسیعانا یرج هسلوا زیاف بواک ت سار یتوب وا كن هسک ناب وا راق نو

۱ 

۱ 
۱ 

 ( هدهاشم (
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 |لوقتو ردن دنسانعم خاش * نانلوا ا جرج روند هنس هبساک ءاضعا كناسنا و روند 1۳ 9 نالوا

 هفت لر هی تالابم ندنساطخ و تباصا یزوس ینعی أطخا ما لاب مل یا هنهاوع ىلع مالکلا نالف یر برعلا

 عض ومر هدزاج هلب رسک ڭ ناھ و یالثتاکر > كنات (نیمتا) ردذوخأم ندنسانعم مضاح دوخاب لیتو و یدلبا |

 , هنسولاب و كنراکنر د وخ اب هکوب هل رسک كنیع (نهعلا ردد تابا وبشوخرب هدننز و روفیط (نوهیعلا) ردبدآ ۱

 ردندنسانعمدهع روند همدآ ندا مامه ا هل دیقن و راع بودهزوک لز وکی ب یش اومو "باود و یدنل وا رک ذ یوا

 كنم اسام د و باتک ( ناهعلا)) رد عاش هکردبعک نا (ناهام)) هیلع مايقلا نسحیالام نهع وه لاقت

 | هزوک هل مسکو هلي كنیع 6 نیعلا) رد راض رقنمالاح هکر دهلسق رب هدفاس هدننزو هنیهج ( هنیهع ون اروند هنید

 یییعب هتنأر رولک ناسعا یا عج و رواکنوبع و نیعاو نابعا یعج ميو و روند مثچ هدبس راق روند

 یرهشا كنهکرشم ظافلا یظفل نیع هرز وا یغیدل وا حورمشم هد رشح ز ةمدقم هکر د جزم + یترصاب یا

 هلىلب ا هرصاب و رد زاحم یضعب و یقبقح هلعوضوم یضعب كل رلانعم نالوا یلولدم و ردیژنک | ندنتهح انعمو

 0 بحاص ندودنکندنفیدل وا ءاضءعافرشا الثم رداعتسم هلتیسانمررب اش *یاعم هروک هننای كبغارو ردم

 | لها نیع و رونل وا لام | هنسانعم تاذو سفن ندنغیدل وا مظعا زج و رونل وا هراعتسا راهنسن تب مو لضف

 ۱ ردصم و اهلها یا نیعرادلایام لاش روند هنتعاج هناخ و هلها یآ نیعلا لیلقدلب لاق ردتغل هژنیتصف روند هدلب

 | هکرون د هنس هصاخ تباصا نال وأ هدز وک ض عب و هنیمپ هب اصا اذا ایعهنیمب هلام لاهنسانعم كمروکدزوکر ول وا

 دحا یا نیم رادلابام لاقب هنمو روند هناسناو هنیعف ةباصا یا نیم هب لاقت رد تباصا هسنلیا رظن ه 2
 جرف هروعو واسوساحیا انیعثمپ لاق روند هسوساحو ردیدآ هدلبرپ صوصخ هنسهلببق لیذه هدزاجح و

 انانیع و انیع ءالا نام لاقب هنسانعم قفاوص رارول وا ردصم هلن نانیع و نبع و ردنبک یقالطا رهظ هب وکر ھو

 ,هورکو تعاج و رارتآ بوراصاک | یتغلاوب روبنز و هرکناک هکرونید هنسهچراب یردهقفو لوش نیعو یرچاذا
 نالوا هدزوک هکروند هرصب ساحو ةعاج یا سانلانم نبع تئاح لا ردزناح هدهلنیتعف رد هنساتعم

 دوح وم و مضاح وب ود هرصب ةساح یا نبعلا "یوف وه لاق ردن رب كنهرهاظ هسج یاوق ردب وف كالیحم روک

 نداعهفورح و رول وا هج وت هبارواهدزام هکروند هب هلبق تقیقح و رضاحیانیع وه لاق روند ئیش نالوا

 ؟یدوم نکل ردیسانم قفل وا م اما هدنراهظا ظفلتلا یدل ردند هروهګ و ردند هبقلح فورح هکر دف رحرب

 كن هلک دوخ ایاهنتنداجه ف ورح هکر دند هب دا قیاقدهکر د جزم * ردمزال قماغل وا هغلابمولکد قج هل وا ها رکتسا

 اب نیعو ع ۳ ردهدرلتروص و هکراربد یداص هن رب و ىلع نبع هن رب ردم یکیا نبع نالي زاب هدنسادتا

 یالالانیعا دهلاق روند هنلضفا و هدب زک كن هنسارب نیعو رول وایلکش هکر د هبناث تروص جد یرلکدید

 4 یعکب وه تر دوتوا "دع بیع هد رد هکروند هرلهربا د هتفو ز ک زوک نال وا هدراب رد ضعب وهرايخ

 روند هده وتلا زس هکسو راند یا نیع یدنع لا روند هل | وا هک نابدد یا نیعء وه لاش روند

 ۱ زار 3 د یو فلوم × هسفنو هناذ یا "یشلا نیع لاق روند هنتعیقحو سفن و تاذ كنهنسر و هیات بهذ

 ۱ روند هناشلد و دیس كن هلبق و موفرب و ی ريم لیم ردندهلماعم تایهنم هکر د هنسانعمایرو ردا

 تیسنهرانآ دوخا نو دن زوک برروت یرتوا هان یکخب ر زانعمو مهدرس یا موقلا نیع وه لاق

 | ىس هلبق كنسهکلوا قارع لوق یلع روند هباحه* ندبا روهظ ندنفرط هلبقو ردن وحید وا فرشا یکزوک

 و هن رطق برعلا ةر زجو و ردص وصم هاش« ندا روهظ ندنناح عاص كقا ع دوخاب ندنفرط

 | لضفا دوخاب هناعم اياد روند هنب وترپ و عاعش لوق یلع هشنوکنیعو روا وا رطم اتدام روک ذم باح * هدن رانی

 شوفرب و اهعاعش وا سعت یا نبع ةي ۇرلا نع یرصب تبچ لوقت ردینبم هنغیدلوا رونلا تاذ دوخاب بکا وک
 بيع دوخاب نازيم ليم یجدو رد هنسانعم بیع و هنسانعم دنتع لام روند هلام نالوا دن و مضاح و رددآ

 هب رق رب زن ماکللا لبج هدنرابد ماش و ردعض ومر هدندالب نیا ته یا نیع هام لاق ردندنسانعم ا

 | ندا نایرجندرلکن وکو یدنل وا رک هکهتنروند نیک كموقرپ و ردیدآهب رفرپ هد الو ناجنس هدنع و ردیدآ

 ۱ | یروص كنسهلوقمویق و هعئا وروند هرو ناغاب لصتم نوک هه و یک ض وح و قلصم روند هنبصم كب وص

  هنهاکر ظن كنهسکرب و امام رقم یا ةيکر ا نیع تعطقنا لاق زونل وا ریبعت یزوکویق ا ییدلیا عبن ۱

 | مد رظن یاد سانلانیعا یعهاوت اف ¥ یلاعتلوق هنمو روند هلر ,!ندمزوکر دهدزناب ز دهد زمنا و

 نبع تباصا دوخ ا ىا هڪ رک ان و ط قاب طرب اا اونو دنعللئام هف رطرب انس هفک رب ؛ كنوز



a ۱۷6 = 

 مما هدننزو ریما (نیوملا) رکذیس کاناوع تراص اذا انوع نوعت ةأرلا تناع لا هنسانعم قلوا ناوع نوتاخ
 | تبلط اذا هو هتنعتسا لوقت ردهنسانعم كما بلط مدراب ( ةناعتسالا روند هتعاج راکددمو ریهظ ردعچ

 | و رك كنءز ( ةنامالا ) ةناعلا قلح اذا لج رلا ناعتسا لاق زد هنسانعم كلا شارتیتلیق قیساق و نوملا هنم ۱
 E واو و یصف كيم (ةنوعم اإل و هلیصف كيم (ةناعم ال یتناماف هتنعتسا لوقت رد هنسانعم كلا مدراب

eesددم و مدراب رد راما هد رانو یکن وع هدننزو لوقم (نوعلاوو هدنزو هلوقم (ن ول و  u 

 | ردعج ندهنوعم نوعمءاٌرفلا دنع هکر د حراش » ةناعا یا نوعمو ةنوعم و ةنوعمو ةناعم و نوع انل هدنعام لا

 | رد هتسانعم قلوا ناوع نوتاخ و قناعا نعم ین وع لوقتردهنسانعم كلعا مدراب ىج دوب هدننزو لیعفت (ن وعتلال
 کا اذا راجلا نوع لاش ردة شاتعم قا قوح 4 یثید راج و ااوع تراص اذا ةأرلا تنوع لاش

 لاق ردنرابع ندملوا قاززوا تم اصن د ام تا لو د هات و هضم تمدا رو دشافل هکوب ۱

 | یعشلمدراب هدننزو لاعتفا (ناوتعالا و هدننزو لعافت (نواعتلا) هیت ی هيلع لخد اذا انالف نوع
 | لالعا یوا و هلغل وا هنسانعم نواعت یس هلک نوتعا اضعب مهضعب ناما اذا اووتعاو او واعت لاق ردهنسانعم

 ۱ هل واع لاق ردهنسانعم كليا مدراب ههسکرب هدننزو لاف (ناوعلالو هدشزو هلناقم (ةنواعملا) یدغل وا

 ۱ روند همدا ندا مدراب قوج دوخان ندا مد راب لزوک هسات هدنزو تارح (ناوعلا و هناعا یا اناوع و ةن واعم :

 0 هعفدر مدقم هکروند هکنح لوش هدشزو باح (ناوعلا) اهمثک وا ةنوعلا نسخا یا ناوعم وه لا |

 .تعقو لاقب رول وا رکب یلوا فد هک ابوک رد لانق و كنج نالوا هان ةعفد دارم هکهلوا شلوا شارغوا ید
 | ركضت درکب نطب هکروند هغاربمق و هنکینا رغص لوش و ةرم اف لتوق یتلا بورطا نم یهو ناوع برخ من

 تحت تناک اذا ناوعسرف و ةرس لاش رول واولشاب هتروا هکردنالواشمروغ وطادتا داره هکهلواشمروغ وط

 ۱ هلبعص كنيع رولک نوع یعج رولوا ولشاب هنروا دون هکروند هنوتاخ نالوا هدج وز تحتو رکبلا امنطب دعب |
 . ناوعو رد همنغتسم لوا ها ملعت یک روب راجهنوناخ لای هتر وا یتعی+ رجا ناوملا لعتال + لام ا هنمو حراشلا لاق

 روند هنجاغا امرخ نوزوا كب هدننزو هاهم( ةناوملا) روند هرب شنای روغي و رددآ هدلب رب هدنع رحم لحاس

 (قناعلا)ل رددآ وص ر هدلح مان همرع و ردیعسا زفعتروق رب نالوا هدرللاسموق و ردیدآ روناح رب كچوکن دیرکو

 قب هدقیساق و هلبعص كانع رولک نوع یجب روند هنسیروس یکشا ناب و هنتسانعم ناتا روند هکشا قنات

 | تقبقح ین ربضعب یتح رونل وا قالطا هد هغبساق هکر د ح راش + بکر ا رعش یا ةناعلا قلح لاقت روند هرالبق ا

 ١| هینام رج رددآ هبصقر هرزوا تارف رهن هناعو رداللا هحوتفم واو هکرد هدنریدقت هنوع هناعو ردشغا دع
 . نیع (نوعو ال ردراعقا و هدنفرط یاش! لدوعس هکرونلوا قالطا هبک اوک قالر هر هناعو ردرلپوسنم
 طبالع 6 ناوع) رددآ ويقر هدنن رق هندم هلع كسع (هوعمرب و رد رادنک لزوط و كنامرخ هلا هموصصم

 دعا یا ةن زا ةأرما لا روند هتروع شلنود "هل دین لقا مما (ةن واعلا) رددآ كغاطرب هدننز 7
 (نیعم) هدننز و ریما (نیعم) هدننزو ها (هناوع# هدننزو ربز «(نوع) هدنزو نوص (نوع» نسلایف

 | لوق ىلع هنسک و بولیکا كغوبج هزات هلو کس كناه و یعط كنبع ( ةنهعلا و ردندلاحر ؛یماسا وا

 | قلق قر هيل رآدوخاب كلکو بولیک قوبج هزات هدننز و دهع (نهعلا) ردم و و روند هنس ريق قر هبل را
 . لاق ردهتسانعم كلثا تماقاهدرب رو نون الب مکن وأ ین اذا ین بابلا نمانهع بیضقلا نهع لاقن رد هنسانعم
 | حرخ اذا هنم نهع لاه رول وا دض هلغلوا هنسانعم كلا حورخ و ماقا اذا لّوالا بابلا نم انهع ناکلاب نهع |

 | دهع اذا لح رلا نهع لاق ردهتسانعم دهع و"دح اذا لمعلا نهع لاق ردهنسانعم كلنا دهج و دحج هدشیا روا

 ۳ رد هنسانعم قعروف یرللاد كنامرخ و هل هلع اذا هدارع هل نهع لاقب رد هنسانعم كلتا لیجت و
 | هنهعو ردن دنراا هبداب رول وا یراکعب یزمرف هکردرصش رب هل رنک كنیع (ةنهعلا) تسب اذا فعسلا تنهع |

 | قالطا هب هعطق رب ندنآ هنهع س روند هکوب شهایو ناولا لوف ىلع هنکو نویق ردا نده نهع|
 | 4 هثیکو دقح هکردتغل هدنظفل هنحا هنهع و اناولا غوبصموا فوص یا نهع هدب لاق ردنوهع یعج رونلوا
 هلام نالوا یمدق و ریقف یا نهاع لجر لا روند هبادک و ریقف (نهاعلا) ةنحا یا ةنهع هردص یف لا روند

 | لاقت ردهنسانعم تباث و قم و رضاح یا نهاع *یش لاق ردهنسانعم سضاحو دلات لام یا نهاع هل لاقت نوعا
۱ 

 | خ زیبم یا نهاع لحر لاق روند د لول وس قلاص لس و نکنشوا و تبا ےقم یا نهاع ناکا وه

 دو كن هقان و روند هن رللاد امرخ تبات هدرار نیس هنسیندب امرخ هکرول وا درفم ندنظفل نها وعو نالسک

 ( نالوا ۳ ۳



e VY = 

 | لاح هدنکبس ةنع نیم انک هایا هتیطعا سپ رول وا فرصنم اضعب و ردفرصنمریغ یسهلک هنعو ردفاضم یظفا
 اضاّربعا هر را ر د دنع نع كار هدر كج هب د مدروک یتاهک ات هدنعاسو ن رسما را یتالف ثكلذک رول وا

 ةنعب تثنعا هدرب كج هد مدشاتص بودا ضرعت یتاهک ان هب هنسن رب نایلوا م ولعم یاد و هنسانعم هعاسلا فا

 | وص دوخاب روند هدولب هدننزو باح" (نانعلا) هنسانعم هفرعاال "یثل تض رعت ررد یهام یرداال

 | باص یا نانع ءامسا یف ترهظ لاق ردینبم هنضاّبعا هدا وه ردهنانع یدرفم روند هدولب نایمردغاب نکیا را و
 | كریڈقون فرط یغاشا و كنهدعجون فرط تسوا ردیعسا یداورب هدنراید مما یب و ءالا كس یلا یه وا

 | و و یدلیاتوکس ندنرکذ كد وهم هساط یراکدید هینانع فل وم» ردرلیعبات نانع نب صفح و نانع وبا و رد رادروب
 ۱ اهفارطا یا رحشلا نانعا لا روند هنن رج وا ل رلحاغا هلا هحوتفم هزمش (نانعالا) ردح ورشم هدرینم حایصم

 | هکر د جزم + اهقالخا یا نیطایشلا ناذعا مهف لا ردنرابع ندنرقالخا و عابط كراناطبش نیطایشلا نانعا و

 | لاق هلاک یا ونلا نانعالا هک نیطایشل|نانعا لاقف لبالانع لئس ثیدا یف و ردموسرم هلبا هرابعوب هد هاه

 ءاعلا نانعاو رول وا ندنسانعم اون سد اهعیابط و اهقالخا ف نیطابشلا اون نم ابنک اهنافآ ة کلام

 | نانعو هلنیتصف ردننع یعج كران و اهمحاون یا ءاعملا نانعا لاق ردنرابع ندناعمآ فارطاو قافآ و او

 وهو ءایلا نانع غلب لاق روند هنر نالوا رو رهاظ هرظان هدکدشا رظن هکلف هبرمسک كنيع ءایسل |

 هل رسک و هلع كرانبع (نابنعلا و (ناونعلا# روند هناجر كنهناخ رادلا نانع و اهعرظف اذا اتم كلادام |

 | یدنل وا قالطا نوصکیدلبا ضارتعاو نم ندنفرط ر 4 وتکم روند هنیسهجاب دو همانس كاتکو ب
 | عرف و لصا قیرصت هيلع ءانب یدلوا بلقنم هایو هواو یسبرب ندنتژک ك رانو هدننزو نامر ىدا نانع یلصا
 كن هنسف رب ناونعو ردینبم هلا وقا ارهاظ هلکاعارک ذ ځد هدن را هدام نع و ونع یرلن و فل وم+رول وا غوصم هرزوآ

 | رهاظب "لدتسب یا نطابلا ناونع رهاظلا لاش هنمو روند هش ناشل وا لالدتسا هلیسیدنک هت ر وهظ

 | باتکلا نونع لاه ردهنسانعم قمزاب ناونع هباتک هدننزو ی مد (ةن ونعلا) هنطاب لاح روهظ لم لاح

 یی هزم هدملکت كنسهلسف مت ہدننزو هلزاز(ةنعنعلا رک ذ ای ای نونلا بلق هانعو هننع لاقو هناونع بتکاذا
 ةر ا نم نیعلانولدب یا مع نعنعد لاق یک یراکدد نع هدنرب "نا الثم رد رابع ندن ربا لادا هنفرح نبع

| 

0 0 

 دا دش (ناسنعلاژ رد رام" | عضومرب و هلببق رب هلع كانیع ( نع إل لیوط یا "ناع لیج لاق روند هغاط

 دنم "یطب یا ربطنا نغ نانع وه لاق روند همدآ نالوا هرزوا تئاطب هدنص وصخ تعفنمو ريخ هدننزو

 دن وطم یا قللنا ةننعم ةيراح لاق روند هنوتاخ یلکنردو قیص ییادنا هدننزو همظعم ( ةننعملا )

 | تلالد هانعم نوا رول وا رج فرح لّوا هج و ر ونل وا لامعتسا هرز وا هج و چ وا هلبنوکس كنون و ىح كنيع( نعل
 | نعسفن یزحمال  یلاعت هلوقکر ول وا هنسانعم لدب (۳) هنع ز واج یادلبلا نعرفاس وح ردن وجا هزواح )۱ )ردنا
 نوچ ا لیلعت )٤( هسفن یلعیا هک هسفن نع لح: ااف یلاعت هلوقکر ول وا ن وع ءالعتسا (۳) سفن لد یا ایش سفن

 رول وا فدا رم هنسهلک دعب (٥) ةدعوأ یاد ةدعومنعالا هال مهارا رافغتسا ناکام و ۴ یاعت هلوقک رول وا

 لج نع كنال و+ یعاشلالوقکر ول وا نوچ ا تیف رظ () لیلق دعبیا چ نیمدان نهم لیلق اع یلاعت هلونک

 | هلغغ هلص هلا ف هدنتاډ یرکذ ین ابنالو  وبشا یسهدام نوار ز ةعابرلا لج یف كتالو یا + ايناو ةعابرلا ق _ ٠

 |ىذلا وهو یلاعت هل وق وڪ رول وا هنسانعم نم نالوا "رج فرح (۷) ردشفل وا لج اکا ید کہ دم وقم عارصم 1

 | یا یوهلا نع قطن امو  یلاعت لوق وع رول وا هنسانعم راح ءاب (۸) هدابع نم یا هک ه دابع نع ةب وتلا لب

 رول وادناز (۱ ۰ ) ردیلوف كلامنا انعموب و ام یا سوقلا نع ےھسلا تیم ر تل وکر ولوان وچ ا هناعتسا (4)یوهلاب
 | الهف + اهماج اهاتا سفن نا عزحنا* عاشلا لوقک رونل وا داربا نوجا ضوع ندنس هلک نعرخآ نالوا فوذح

 هدنلیذ هلغغ وا فذح ندنل وا كلوص وم سا یسهلک نع كينج نب یتلا نع عفدت یا × عفدت كيبنج نیب نع لا

 هرزوا یغیدنلوا رک ذ هکرولوا هدنسادا ےھت ٌهنعنعو و رول وا هبردصم یناث هجو یدنلوا هدابز اضیوعت نع |

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

 | لوقک هنسانعم بناح رول وا ےسا ثلا هجو لعفت نا نعم لعفت نع بتا وحت راردبا ظفلت هلا نع هدنعقوم نا

 | وا وو ىح كنيع 6 نوعلا )+ احس ريطلا تّرع نبع نع ىلع + هلوقکو + یماما و ةر ىن نع نم» عاشلا
 یهو وه لاق رولک ناوعا یزسکم عجج ردرپارب شن ؤمو رک ذمو یعجی و درف روند هراکد دم وریهظ هليو کس ۱

 رولوا ردصءو هنسانعمددم و مدرایرول وا ساند هناعا نوعو ردردصم لصالا فون و هریهظیا هناوعا و هن وع مه و |

 )°۸( * تل ٭

 ۱ | نوز وا هلون د دش } "ناعلا ر ردع وع“ ندع ارز رداکد دل وم وب و ودشطا توس ندشدح دنعنع فلوم



 لام لوا کرک )دل وا هلرتشم هدن رم اول الت دلا یم وضخ زا مدآیکیا ةکرونل وا قالطا هتک ش

 هدنوب بولیرکه نکو اكنآنکیایرتشمهلامرب هسکرب لوقیلعرلیدلبا تکرشدقع و ارتشا هلکلک یروقرآ هن راکوا
 | قافحسا بسکه موق رم لام زو رم ؛یرتشم تروصو و ردنرابع ندتکر ش نانل وادقع هلکم د هبا برش یخ د ینب

 أ ناو دوقس هیهجو كلا عضو یار تی من بم 2 وا رادقم هنادیملوا هکردقل وایواسم

 | هک ش امهتيب لا لا رپ سپید قاین یا تاک ارز زددوخام نسز و نانع و و رول وا تکرش

 كلذ وكعم یک شا لوقف ارمشلاین اج ضراعی نآ وه وا امام اس نود صاخ یش نوکینا یه ونانع

 ردشلناناب و فیرعت نسخا ندراس هدررد ورسخالم هکر شلا یف ءاوس انوکینا وهوا قلعلا بجوتسپنا لبق
 عضومر و روند لا انانع هنال وا هدنفرط یکیا رود هرمط نوزوا هدنفرطلب هدنترص كناسنا نانع وعجاریلف

 ینّرحكنهاشب هکر وند ه هنادنالوا ردیک هدورایا ندرا هنادرناسام ادهدننز و روبص (نونعلا ردیعنوناخرب و
 لوضف 3 راو ناسا رک كم (نعملا) ربسلا ىف ةمدقتم یا نونع ة اد لاق رونل وا ریبعت كنشس

 | نت رمت هرشبا زلوا رولوا بوشیریک هلافاو لاوقا جراخ ندنشهفظوو هدوهب امد هکروند هخاتنکو
 ۱ ه ع بیطخ و یش لکیف ضرعیو هننعیال اعف لخد ناک اذا "نعم لجر لا ردهنعم نم هلوا ردا یدصت و

 | لجر لاق ردبفدارمو هدننز و نونح (نونعلا ) بیطخ یا نعم وه لاقت رد راهجاوخ كراب ص هکروند
 | اذک لعفت نا كانانع لاش ردکعد غلبمو تیاغ هکردیفدا مو هدننزو یراصف ( ینانعلا ل نونح یا نونعم

 | هلتمال وا یسهکمام تارق هکروتند همدآ لوش هدننزورپما (نینعلا)ل ردندنسانعم ضارتعا وب و لا راصق یا
 | هد یکم (نن) هاب عر سی لع ردشال یا ننع لجر لا هل وا زغوط یتنطب حر
 | نینع لجر لاق هلوا زما اهتشا و هدارا ًاعطق یعاج ینعب یناوسن دوخاب روند همدا نابل وا رداق هعاج هلغل وا

 | لاقت هللاه روند هنینع رول وا ید هدشنوم هروک هنناب كحابصم بحاص نهدر الوا ازرع ءاسنلا یاب ال یا

 هدهریظح هکر دن دنسهداملبالا نع یسهلک نینع هروک هننای كیرغم بحاص و لاح رلا یهتشتال یا ةنينع ةأرما

 ۱ میدن هدر و هفرط یکیا بویمهدنالاخدااربز ردندنسانعم ضازتعادوخاب رد هنسانعم كلتا بت

 یرخا نود ةأ ما نع كناهتف هکیدلاق و رولوا عالم هده یناث یانعم قلوا ندنسهدام ماحلان سرفلا "نر

 ندنایلوا ردتقم اقلطم هاسن نابینا هکردشفل وا مت نینع هدهیهتف بتکو ردج رحم هرزوا ینا یانعم یرباوق

  لصا وهاسن ضعبرکونوسلوا هرکب بول وا لصا و هبنلرکو نوسم وا رکو ن وسل واماةیرک ذ رکردترابع
 (ةنانعلا) نوسلوا نددقعو رصم رکو ندنخوضش ورکو ندفعض وندض رم رکو نوسلوا هضعب بولوا
 هل اهحوتفمیان (ةنینعتلا ) و هل د دشت و نيف كن ول و هلندترسک  ةنینعلا لوهدننز ولیعفتنینعتل ال وهدنن ز وها

 لوقیلع رد هنسانعم كلتا مکحهرزوا قلوانینعیضاق هدنتح هسکر رول واردصم نینعتو روند هکلنینع ردرلعما

 | اهنععنموا ةنانعلاب هيلع یضاقلا مکح اذا لوهحما ىلع هنأ مانع لجرلانع لاق رد هنسانعم قمل وا ولغابهلبا رصس

 | كمروکنیکوید هاب وا تآ و هناونعبتک اذاهانع و باتکلا ننع لاق ردهنسانعم قمزاب ناونع هن وتکم و رحاب

 | هرزوا قلوا نینع دمدآرب ید وب هلب رسک كنهزمه (نانعالا)) انانع هل تلعح اذا ماحملا تننع لوقت رد هنسانعم

 2 | تآو نع ینعع لوهحا افا لام لجرلا نعا لاق ردهنسانعم قلوا ولغاب لبا رھ دوخای كلیا مکح

 ۔ | قموتیآ ینآ ۲ هلکیکچ یتکر دو انانع هل تلعج اذا ماما تننعا لوقت رذهنسانعم كمر وچ نیکررد هننب و
 ۱ 4 اما نعناعهروکهنق وس كل وم ۷ ردع“! هلیعص كنسع (غنعلا) نانعلاب هتسحیاسرفلا تفنعا لوقت ردهنسانعم

 f ىردابتم نكل ردما ندنسانعم كنلوق رحاب ءاسنلا نع عنموا كاذب هيلع ىضاقلا کح یا هع! نعاو نع و

 __  إن دکلنینعقلطم یکه نینعو هنانعهروک هن ناب كحابصم وكى رغم ور ونل وا ریبعت قلولغابهکردقل وا ندېنادید رت

 عود رک روند هلیغآ نالوا ندیلاچو ندجاغآ هنعو ردرانانلوا رکذ نالوا را ردهلوزرمتغل و بول وا ےسا
 ی راقدنرون واهرصنهرزوا شتآو هدننزو لابج رولکنانعو هدننزودرص ردننع یعجنوسل وا یلیغآ نویف ك رکو

 برات نادکید هلا هروسکم واو نادق و هکر د د حراش * هنسانعم ردقلا نادق و یبک یغایا جاس روند هب هنس

 | یزوقرآ هنکوا كمدآ ر , هنعو ردیعما لج رربو ردیدآ تیالورپ هدنم و هنسانعم لبح روند هبا هنعو ردي رغم

| 

نالف ینعب هاصصا نیبنم هَصاح یا ةنع نیع هتیطعا لاقن هنمو وود دنیش نالب رک ئ وقیج
 | ندنساقفرو نارا ه

 | ا ا ا موقرم سمت رویم ین لک ھر مد هندن قزهلوا یمنمض



f ۰۷۱ زی 

 | ریظعم (دنکعلا) و هدن زوءارج (مانکعلا) نکعاذ راصاذا هنطب نکعت لاق ردهنسانعم قمل وا موکول کا موکوا ۱

 اهنطب نکعتاذادنکعمو ءانکع ةيراحلاق روند هریف شل وا ادب موك واو او هدنرلتا ینرق ندکلزوعم هدننزو
 هرله ودقوج هلبعف و هلن وکس كفاک و ىح كنیع (نانکعلا) رون ده هقاننال واظیلغیربکحا كن راهم هانکع و
 هنسن رب هدننزو هیهارک (تیالعلا)و هلنبتصق (نلعلا) هنسانعم قنع رونبهنی هدننز و باتک (ناکعلا) روند
 ردلمعتسم هدنال وقعم و یناعم یژژک | هروک هاب كبغار ردیلباقم رازساورسم هکردهنسانعم قلوا هراکشآ و رهاظ |

 لاعتفا (نالتعالا) رهظاداعبارلا و نانا یناثلاو لوالاتابلانم ةيئالع و انلع نلع و نلع و مالا نلع لا

 هلن رسک كن هزم (نالعالا) رهظاذا مالا ن نلتعا لاق ردهنسانعم قمتیچ 4 هراکشآ و قلوا هراکشآ ی یدو هدنزو|

 ندقچآ یشیا رب و هترهظ اذا رمهالاب و مالا ت تنلعا لوقت ردیلپ ام. کال رک کز ددان یا راکش رب لار و

 رد هنسانعم قلت راکت یشیار یدو هدنزو لیعفت (نیلعتلا) رهاحاذا ةوادعلاب نلعا لاق ردهنسانعم كلشیا

beندنچنآ وقمراقیج هغجنآیشیارب یخ دوبهدننز و هلداح(فنلاعلا) وهدنن ز و لادج (نالعلا) 1  
 كلنا راهظا و نالعا هبهسکرب یهنسن رب و رهاج اذا ةنلاعمو انالع ةوادعلاب نلاع لاق زد هنسانعم كلتا |

 نالف لاق روند همدآنالوا زالارمس مک الصا هدننزو هزم (تنلعلا) هبلا هنلعا اذا مالا هنلاع لاقت رد هنسانعم
 یشیا عیجب ام اد هکر وند دمدآ لوشو یدنل وا رک د هکر دردصم هدنز و ههارک (ةیالعلا)ل ارس متکیال یا ةنلع/

 هرها رهاظ یا ةنالع لجر لاق رولک نننالع یعجج هلوا رولوا هراکشآ و نایع بویلوا ندهدرر سل

 هکردهنسانعم ناونع هلی كنيع (ناولعلا) رولک نوینالع یعجب هدننزو ییاصم روند ید "ینالعاک او
 هدننزوباتک (نالع)) هناونعیا اذک باتکلا ناولعلاه ردبا راهظا ییوتکم نورد الاجا رد وتکم همان رم |
 هدننزو رفعج (نحمعلا) ردیدآ راصحرب هدن رق رامذ هدننزو هنابج (هنالعا) رددآ راصحرب هدنرق هاعنص رهش
 هب هقان زواپهدننز و روفصع (نوحلا) یدنل وا رک ذ هدنباپےج هلغل وا نازینون كنوب روند هب هقانولهدوک زانقط

 لا ردهنسانعم كما تماقا هدرب رب هلی وکس كوه و یصقف كنيع نما ةدیدش یا نوح ةقان لاقب روند |
 لاق روند هضرا مالمو زود هدننزو هنیفس ( ةنيملا ) ماقا اذا عبارلاو ىناثلا بابلا نم انع نعو ناکتلاپ نگ |
 ع ونمو فرصنم رددآ هدلب رب هدنسهکل وا نم و رددآ لجر رب هدنز و باغ (نامع)) ةلهس یا ةنیع ضرا |
 هللرسک كنءهزمه (ناعالا) ردهدنسهیحان ءاقلب هکردیدآ هدلب رب هدنراید ماش هدننزو دادش (ناع)ل رول وا
 نعا لاق ردهنسانعم قلوا لخاد اک | دوخاب ردهنسانعم كلا هج وتو دصق هن رهش نا هسک ر (نیملا) و

 ماد اذا لجرا نما لا ردهنسانعم قلوا مقم هدربرپ یاد ناعا و هلخدوا ناع ىلا هجوت اذا نعو لجراا

 هدننز و هیارغ (فینامملا) کریم دیر را ور تور زا هلنیتعص ( نمعلا) ماقلا ىلع

 هوا یک و یلکعب نیک كن رالاد هشيم و بوبل وا كسک | یکچندنشاب شیق و زاب هکر دیج اغآامرخ سنج ر هدرصب

 كمدآرهدنز و دوعق (نونعل او هنینصق (نتملا وه دیدشت كنون و یضق كنيع( نعلا)رولواولامرخ شلوایپ و
 لایک قلجآ ید شیارب یتاهک ال ع نکیا لغتشمهشیارب الثم ردهنسانعم كلیا روهظ شبار یروقرآ هنکوا

 ندروب نم یانعم هلنیتصف ننعو ضرعا و هماما رهظ اذا لّوالاو یتاثلا بابلا نم انونعو اننعو انع *یثلا هل نع ۳

 لاش ردهنسانعمقل وا ولغاب هلبا ره دوخاب قفلوا مکح هلیسل وا نینع هدنقح دسکرت هلن ول دیدشت "نعو رول وا مسا ۱ 0

 هلیعص كنيع ردهنع مسا ندنوإ رصساب ة اان ا ةنانملاب هيلع یضاسقلامکح اذا لوهحا ىلع نالف نع و "

 رد هنسانعم كمر وچ نک د هننای وا كن آ و هنا ونع بتک اذا باتکلا نع لاق ردهنسانعم قمزای ناونع ه وتکم 1

 هتسبحاذا سرفلاتئنع لوقت ردهنسانعمقموعلآ ینآ 1 +a کز دو انانع هل تلعح اذا ماعلا تننع لوقت ۱

 یروقرآهنکو ا كمدآرب یدو هدننز و لاعتفا (نانتعالا) هنییس اذان الفتننع لوقت رد هنسانعم كکو سو نانعلاب ق

 كمدآر و ضّرتعا و هماما رهظ اذا "یشلا هل نتعا لاق رونل وا ریبعت كلرک هنکو ا هکردهنسانعم كلک هقیج شیار ق
 عا یا مه دنعام "ننعاإ لاق ردندنسهدام ناونعوب و ردهنسانعم قمیچ هنا یرادرکو راکو یناشو لاح ق

 هکل ۱2 كيا هنسنرب کی کن اع ردعما ندل وا یانعم دو هدننز و باتک نانعلا) مھر 1

 یروفرآهدنفرط یکیادنویتریکهننزغا یک تك نیس رو اهو ردهنعا یعجب زون ددی و د اک تو روت » ۱

 نانعلا فرط لجر برعلا لوقتو ةبادلا ه كس یذلا ربسلا وهو انانع ماجللا لمج لاق نوحدل وا ضرتعم |

 روند همدآ نایلوا تباث هدننبهم كن هسکرب هکر دهدننزو فتک فرط هداروب ردک الاچو تسج ییعب فیفخ یا |

 لوش نام کر شو هضرام اذا ةناعمو انانع هام لاق هنسانعم هضراعم رول وا ریصم ندیاهاب

O ES 



 1 باو کو یضمو ناشی تور دعا نادناخ نالف رلبرع و راصمالانم مهملع عامو هنع هللا یضر
 | بحرلحرلا عساو لالاربثکیا ن نطعلابحروه لاق رد هانکهکرارب دنطعلا بحرنالف هدربكج هد ردناسحا

 لا توت لوق ىلع ردهنسانعم ققوق بویروچ هلغغ وا كرت هلاح ىلع هدنغابد یرد رولوا ردصم نطعو عارذلا
 | عبارلا بابلا نم انطع دلا نطع لاق ردهنسانعم قعش وب از ؤاب دیس نب وس ونص هن رز وا ن نوچما قفلو |

 [ هدنزو سلجم «نطعلا) فتنیل د یتش یعزتساف هنفدف ءاملا هيلع ع وا نننا و دسفاف كرو غابدلا یف واج

 [[ رد هنسانعم كم دا نطع هدننز و لیعفت (نبطعتلا)) رولکن طاعم یعجج رون د هنغات هود نالوا هدنرق وص یخدوب
 | لاقي ردهنسانعم كکوچ هدنسهرو وص هرکصندقدناق ه وص هودو نطعلا ذختا اذا لبالل لجرلا نطع لاق

 | بویثمو یریوت دوخاب ققق وق بود روچ هلغمروناب قوچ هدیپس یب یردو تکر مث تیور اذا لبالا تنطع
 «نوطعلا) رک ذیساک انطع هنطع یتعع دلا نطع لاق رد هنسانعم كوك هرب بوپس وص هن رزوا نوا قفلو

Ê 
 be ان وطع لیالا تنطع لاق سیاست قاب هدنسهروا وص ه دنا هب وص هود یدو هدنز و دوعق

 هلکمامجا ادت | لوق یلع كك نغات یکسا هرکصندکد چنا وص هقانو تک ر م تیوراذا یناثلاو لّوالا بابلانم
 : 8 o وب وص دوخاب قفل وا ضع ه وص هدهسیات BEES راظتا رادقم رر بودادر هنطع

 دن ال امرظتنیل نطعلا ىلا اهدروا ارش دعب حارت نا وهو انوطع ةقانلا تنطع لاقب ردهنسانعم كمتركو ج

1 

5 

 ۱ | هدنسهرو وص هرکصندکدجم ایی وص ( ةنطاعلا ) كلربت مت یورت نا وهوا بنات ءاما املع ضرعب مث ال وا برشت مل

 ه وص ی راه ود هسکرب هل رسک كنهزمه (ناطعالا) هلبعص تابع رولکنوطع و نطاوع یعج روند هب هقأن نات

 | ردهنسانعم قموقیلآبورتای هدنسهروب كوص نوچ اڭمچا را رکت هلکمجما هر کر د وخاب نوج راکد مچا بولک

 | قماب هغات نالوا هدنسهرو وص یراهود كمدآربو درولا دعب تکرف ءاملا دنع اهسبح اذا لبالا نطعا لاق

 | هرکصندکد لک ه وص هود ردم ا ندل وا یانعم هلتاصق (ةنطعلا)) مهلبا تنطع اذا موقلا نطعا لاقم رد هنسانعم
 ارا ا (تنسلاو زر سولج (نولسلو هدنزو نا ناملار ود هفعای هغات

 RE ON ET E طع لاق یدنلوا

 ۱ نیطعلجر لاقبرونید هب هسک نالوا هحاردب یدوجو هنیطع و (نیطعلو روند 4یرد نالوا هرزوا روکذم
 دوخاب ه قشف یرلکدک اود نوسغوف هیرد شمامل وا تغایدزونه هدننز و باتک (ناطعلا) نتنم یا ةنیطعو

 هغاط هدننزو نفد (نفعلا)) رد دآ هلکمارب هدنع رګ (هنطاع) رارلزوط دوخاب بویلجرک هدرارهش روند هزوط

 لاقت ردهنسانعم قوق بود زآ یتا و دعص اذا لّوالا بابلانم انفع لبا یف نفع لاق ردهنسانعم قتآهربابو

 | نن شعروچ نفعو روند هلا شقوق بولیزوب (نوفعلا) و هدننزو فتك (نفعلا) هریغ اذا ملا نفع
 (ننوغعلا )و هلنبتعف (نفعلا) هنفع ینعع ملا نفع لاق رد هنسانعم قققوق بودزآ یا دو (نیفعتلا) روند

 |[ انفع لبا نفع لاق ردهنسسانعم كم رو ییزو ندهضزام یان دوپ ندنوطز هنبضزب هدننزو هموع

 لبطانفعت لاقب ردهنسانعم هنوفع هدننزو لعفت (نفعتلا) هسم دنع تتتفتف دسف اذا عبارلا بابلانم ةنوفعو
 وا فرصت و سلاو ندنسهدامنفعار ز ردفرصنمریغو ورد,دآ لجررب هدننزو دادش (نافع)) نفع ینعع

 كنءزمه (نافعالا) ردیعما زفروک رب هدنسهکلوا دنس نافعو هسیا رونلوا رابتعا نالعفندنسهدام فع رکا

 | هعدا بقت اذا لجرلا نفعا لاقت ردهنسانعم قلوا كيلد كيلد بوروچ هدهتشابنا ینا كمدآرب هلبسسک

 | دهملق هدنتی انا دن و ءزج هفت (هننع) ون ده دفا الاوت ولتدح و تدالح هدننزو طبالع ( نهافعلا)

  هکردرا و مارک كثالم یقولخم ندح ر هدنآ ردیدآ رګ رب ندګر هدنتحن مظعا شرع هدننزو نویهص (نویتع)

 | ردیسهفش هک یلعالا انر ناس یراحبستو راردبا رظن هشم امناد بوتوط راقارزم قولخم ندحر هدنرالا

 |دوخاي وقع نالوا هنسانعم عافترا ارهاظ مدل وا بایرفظ هدلح راس نکل مدلیا یقت رفاو یبهداموب هکر د جیزنم

 | ردموسرم هدناب لتعم هل رسک كنیع (نابقعلا) هللاالا هدونج لعیامو هللا ناص ردکر ک یقلوا ندنسهدام قع

 ۱1 ةى تە یدنکو و ءوبنالوالصاح هدننانرف ندکلز زوم كەدننز وهف ض (ةنكعلا))

 ۱ بونلویپ یرلتآ نرف ندکل زوم كب هدننزو لعفت (نکعتلا) انم هم نم یتلتو یوطناام یهو نکعوذ نطب لاق

 (موکو)



 سگ ۱1۵ =

 هلح یکیدلبکا بویروق لوق ىلع روند هنملاس امرخ ههننزو روبنز (نوجرعلا) ردیدآ عضومرپ هلیسهغیص |
 یاس امرخ ورولیک درب یغیدروطهدنجاغامرخ مرز وا اپ حر روت دهن دم اسد وخابردص وصخ

 دف هان یرلکدد نالموطندنم و راتتم و رواد هتیوچنو باص دوخایرولاق بو روقهدنشابحاغا هدقدنل وا عظق ۱

 كلا ر وصتو شقن ینتروص نوجرع هب و كماح هدننزو هجرحد (تنجرعلا) ردنیجا رع یراعجج رددآتابترپ |
 نج م لاق رد هنسانعمقم روا هلان وج ع همدآرب ونيجارعلا روص هيف ر وصاذا بوثلا نجع لاش ردهنسانعم | ۳

 نارفع زلاب وا مدلاب هالط ادا هنج علاق ردهنسانعم كم روسهنفاب نارفع زابناق هب هنسنرب و نیجا رعلاب هب رضاذاانالف |

 هدنلکش هطروم فصن هکروند هاب یراکدید نالموط ندنعون راتنم هدننزو روبنز (نوهرعلا) باضلنابوا |

 هلا هم *یاز (نازعالا روند هە ودولهدوک ی رو و یرباهدننزو طب الع (نهارعلا) ردنیها عیعج رول وا

 بیصتلاق هعماق اذا انالف نزعا لا ردهنسانعم قلل ینسەصح سکر ه بوشل و یهنسنر هدننز و مارک |

 قرهلوا ضاب ید و شکلدو نوا نظام كنهسکرن هلی وکس كنیسو ی كنبع (نسعلا) هبیصن لک ذخاف |
 ردیدآ عضومرب ,نسع و ضاسلاو رعشلانسح عملوط یا نسع هب لات ردنباحم فص و هکروند هغلوا دنلب یتماقا

 تاکرح هدنول وند هنغاب چاو ریظن و لث یا نسع هلام لاق ردهنسانعم ریظن و لثم هل سسک كنبع (نسعلا) |

 هلنیتصف و روندهغما رب هراوط فلع هلنبتصف و هیت (نسعلا )ر ون د هکل وعمهلیعض كنيع((نسعلا ) ردنفل هلثالث |

 فتک نسل ) مجناذا عبا لا بابل نمانسع الکلا ةبادلافنسع لاق هنسانعمقمارب هراوطفلع رول واردصم |
 مالع ورانا لا هحوتفم م زمه (ناسعالالروکش یا نسع ةبادلاق رون ده هباد نالو ارونل وات هلفلع هجر هدننزو |

 هدنرب كنوطوا نانلوا عطق ضرالا ناسعاو رونید هن رکیک كروک یضپ كنهود لبالا ناسعا و ردهتسانعم

 نسعت لاقت ردهنشانعم كیکچ هن ردن مدآر هدننز و لعفت ( نسعتلا ) روند هن راکو تکو هن راهچ وا نالق |

 هج رادقمر ر و هرثا بلطاذا “یشلانسعت لاق رد هنسانعم قمردشارا یتمالعوراا كئیشرب و ههشا اذا هاب مالغلا |
 دو هلن رسک كن زم (ناسعالا» تاسلانم اثیش تشنا اذا ضرالا تنسعت لاق ردهنسانعم كمروت : توا |

٩ Eقلقازوق هدنزو لیعفت (نیصتاا) تتت قغ شرالا تنسعا لاق ردهنمانعف كمروع تاوا جا  

 ففخاذا لبالا بدمج |نسع لاقت ردن وچ هلا زا ییاب رد هنسانعم ققلنوز بوردنص ینیراهدوک ك رانا ویح تلاح |

 انج هبف لیوط یا نسوع یش لاق روند هثبش نوزوا نالوا هګرو هفرطرب هدننزو رهوج (نسوعلا) اهم | ۱
 هلاحر نمیاهناسیع نم وهام لاق هنمورونید همدآ دنمر وز نالک ندنس هدهع كئيشر هدننزو نابیش (ناسیملا) |

 كنیع (نشعلا) الیلق لكا اذا ريعبلا نسعتسا لا ردهنسانعم قلوا ردا لكا فلع هحنزآ هود ناسا

 ندنسهګ رق یدنکمدآرب هدننز و لاعتفا (ناشنعالا)و هدننزو لیعفت ( نشعتلاالو هلی وکس كنم نیشو یصق

 نشعو لوالا بابلانم انشع هيف لجرا نشع لاق ردهنسانعم كما ر نیم ويد رد هل وش هدنقح هتسفر |

 لاق رد هنسانعم قمردشارا قاشب ندنرابد قادن شلسک كنجاخا امرخ ناشتعاو نج و هر لاق اذا نت 1
 الف نشتعا لقب ردهنسانعم قلتآ یک یدک نوجا لادج هجو هرزوا هسکر و اهتبارک م بت اذا للا نشتع

 یاب قاد هکر وند هد كنغادن امرخو روند هنسهطاق) امرخ هدننزو همام (ةناشعلا) "قحرغب هئاو

 FEE (نشعنلا]) ردندنردشکب رع (هناشعوا) هدننز وباغ روند جد ناشنع ردقجهلوا | |

 ئاز ( نزوشعلا )ل اهتارک عا اذا ةللا نشعت لاق ردهنسانعم قمردشارا قاشب ندنرابد یقادن كنجاغا |

 یوخو وتلمرسع یا نزوشع “یش لاق روند هب هنسن زرابچو كشهربجو نیتچ هدننزو لجرفس هلبا هه | 0
 قلطخاددش یانرنشع و نزوشعلجر لاقت هلنوت یلد واو روند ځد نازنشع روند همدآ دنتو ددش یییشمو |

 هدننزو هجرحد (دنزشعلا) رولکز واشع و نزاشعیعجج رد هنزوشه تۇم روند هناویحو ناسنا ولتالصو | ۱
 مارکا هلا هلمم داص (ناصعالا) فلاخ اذا الا ف نالف نزشع لاق ردهنسانعم كلنا ثاوکن واو قلزان

 سسع و جوعا اذا سالا نصعا لاق رولوا راوشد یلالحا هر دهسانم قوا جو کو برص شیارب هدننزو |

 لاقت روند ئوأمو عارم هنالوا هدللح راس هكهن روند هنغاش هود نالوا هدنسهرو ضوح هلنیتعف (نطعلا) |

 یعجیروندهنغات یک ونویقنالواهدنسهروب ضوح تاذکش ول |لوح اهکر بم وامنط ووه و نطعلاب بالا تخان
 یراهاد و یرلیدنک یک یکرک ه وص ینعب املا یلعاوماقا مت اوور یا * نطعبا و رض برعلا + لوقت هنمو رد ناطعا
 یعاستا و تژنک ك سان ردندلاثما رو نم مالک هکر ید حراش + رایدتا هج وتو مایق هکمجلاوص رارکت هرکصندقدناق |

 رجنمز ىف سانلا عاسال الثم برض + نطعب سانلا برض + ایٌورلا ثیدحیف ةياهنلا فاكر ونلوا برض هدنن



e. (A رس 

 نار نب عقو لاق هدینتاتم تو رخ وه میا ارام نیل وه لاس دهها اتش ینرف و روند هتنا
 هدننزو نرق (نرعلال هنسانعم راعسم روند هرسک او ردلقح ید قلوا ردصمندناب هلعافم هدنوب لاتق یا

 | هفناف عضو ادا لّوالا و یاثلا بابلا نم ان ع ریعبلا ن لاق ردهنسانعم تیتر او هنو رب كنه ود

 | نارعلانم هفنا یکش اذا لوهحلا ىلع ریعبلانرع لا نو نیست قع آ ندقر هدنور ینورب كنهود و نارعلا
 نرم كفواو نرم اذا لّوالاباسبلانم انزع *یشلایلغ نرع لا ردهنسانعم كم دنا داتعم و نامدا یهنسنر و |
 هتغات نالسرا هدننزو ریما (نیرعلال هفصر اذا مهسلانرع لاقب ردهنسانعم قمراص ریکس هنن ر كجهک

 ۳م ی روید جد مع رونید هلن انا و دروق و نالترمص اوم یا دن ع یف دسالاک لات روند

 هنسانعم م روند هناو روند هغلجاغا قلتجو هلوا هزر هزر هکروند هنغلجاغا هشيم یروق كبو هدنزو بنک
 ااا روند هنسهزوب هلرهش و كاناخو روند هنسمت وا كنشوق كبك واو ردیسآ نطبرب ند صو

 روند هن هشال یکیدلیا هراب هراب هل روناع و ردیمسا ندعمر و هنسانعم لوش روند هنکی و هئانف یا دلبلاوا رادلا
 جدو (ةنراعلا روند هنساوت راکوه نع یا هن رع یا دحا لصیال لاش ردلمعتسم هنسانعم هعنمو عو

 دد لوف غ لو هل رسک كنيع(نین رعل | ) ةدیعب یا ةنرام و نا رهراید لاق روند4 هدیعب راید

 یلامعتسا هدفنا مامت هروک هیج يا رهظع نم بلصام وه وا فنالایا نینرعلا مش ثاوهلاقت روند هنرب نالوا ك

 یرلعج رونلوا قالطا هن راناشیذو فیرشو دیس كموقو روند اید كئيشره نين عو رول وا زاحم
 ا یدازوا نوزوا كنوص لیس هدننز و هطبالع (فیارعلا# مه رش و یه دیس یا هموق نینع وه لاق ردننارع

 یسهلبق نیقلب هکرد مشج نا هرصف كنیع (هیارع)ل روند هنر نیکناو هنسهروا كنايرد و روند هندم

 هنسهحار زو راقو نواقو روند هنربفز شعنالپ هلا كتا هلنیتصف (نرعلا ]ل ردیففخحم نیقلاون نیقلبو ردندنلاحر

 هدننزوریما هدضعب و ردهنسانعم مجاب ! ردهدننزو نیکس هک دموس رم هدنناونع حط هدد شیب هداروب روند

 | كنيع نرع و رونلوا قالطا هنسهحمار كلرانو سپ روند هده یچلا و هچ رکو ردعون رب ندفصنم راو

 | شعشپو رونلوا تغابد یرد هلیغاربب هکر ددآ رجشرب و هنسانعم ناخد روند ھوا نرعو ردهبانعموب هل رسک

 ه هسک لوش هدننزو فتک (نرعلا) روند هنسهحار زو راقو نواق دوب هل رسک كنیع (نرعلا ) روند هنا
 نربع دوخاب یضلا ةنیما نب یدعو ردق دحندبا لکا ندننابرف راه هیلیا تمزالم هنا لرلنای وا راق هکر وند

 نعم خر لاقس روند هغارزم شفلنیچرب هللا رام یترمت هدننزو مظعم (نرعلا) ردیما كنسرف لجل لبج

 هل رسک كنيع (تنرعلا) رد راب وسم هرنآ نوا نوین ع رد هم هدننزو هنیهج( هن ])نارعلاب لانسر اذا
 روند هنبشخ لر جش یرلکدید عح لوفیلع رول وا طوسبم هفارطا هکرونبد هنن رارمط نالوا هدرب لرحش مان نرع

 نرع (نورعلا) قاطیال عیرمص یا ةنرعوه لاق روند هنا وله نابلوا رداق هتمواقم ىج" ر وکر هلیسیدنکو
 كنهزمه (نامالا) رددآ كغاطرب هلبرسکكنیع (نانرعل روند هبیرد شفل وا تغابد هلبا بشخ یکیدید
 یرافاح كرات كمدآرو ملا لکا یلع ماد اذا لجرلا نرعا لاق رد هنسانعم كع تا اماد هلی رسک

 كيج یراهود كمدارب و هن الصف ناقیس تققشت اذا لجرلانرعا لاق رد هنضانعم قمالتچ اب یک ناغلجم

 هنارع ن ناقیح ودندایما هدننزو همام (هنارع)) هلبا ف هكا تعف و اذا لج راانرعا لاق ردهنسانعم قلوا

 ندنسهزوح فقوم ردعضومرب هدنافع هدننز و هزم (4 صنطب ) یدلیا د ورو 4 یوفطصم ترضح هاکرد
 (نوبرعلا) ردندیماساهدن ز ونامر(نا ع)) وهدننز وریب ز( نب صرل و (نورعم) روند هنالسرا(نراعلا ) ردلکد

 هجرادقمر نالیرب و نوچ ا عی ماکحا ودقعهدنز ونابرف (نابرعلا ) وهدننز ون وزاح (نودرعلا )و هدننزو روفصع
 اینابرعو اینو عو ةعلسلا نوع یطعا لاقب ردیف شیب هکرونل وا ریبعت یب هدیکرت همام روند ه ها نیش

 بحاص ردیف فاتح یسهدایز و لص اكنون ارهاظیدلیاتدث ید هدنسهدام برع یوفآ و م*مسبلا 4 دقعام وه و ُ

 راهظاو باعا یهدوقعم "هلداعم نوجیدل وا عنام هنسهلخادم ريغ نوع ردبهاذ هنکلهدایز كنون ه اهن

 | یزتشمهدننزوهجرحد(فن رعلا) رار دنور هماع روند ځد نابراو نورا اکا و یدیدردینبم هنکیدلیاحالصاو
 هلا هیقوف یات (نترعلا) نو رعلا هاطعا اذا هنبرع لاقب ردهنسانعم كمر و نوبصهدنس انشا هنسسن هعیا
 هدننزو لفتح دوخاب هدننزو لفنرق یدا نتن یبصا كنو هکهد هلیعص كنات و هلتاصف (نترعل الو هدننز و رفعج

 (نترعلالرونل وا تغابد هلکنآ کردیا رجشرب هدننزو نوزاح (نوترعلا و ردتغل هد هل الث تاکرح كنا دوخاب
 رغصم (تان صا) نترعلاب غو دم یا نترعم مدا لاق روند هب یردشغا وا تغابد هلیجاغا نترع هدننز و رفع |
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 سوزرعلا مزاذا نالف نهعت لاق رد هنسانعم نا تمام و هد رز دنف رط نیلکدق مفت تک ن یجابمو

 (نودعلالو هلینوکسكلاد ویصف كنيع (ندعلا) رون د هن داق هطشامهدننز و هطب الع (ةنهاحلا) املع یب یتح
 11 اذا لّوالاو یناثلا بابلانم ان ودعو اندع دلبلاب ندع لا ردهنسانعم كلغا نکمتو تماقا هدربرب هدننزو دوعق

 هنسیدنکو بونلشوخ ندنوا یراکدد ضج- رهودودوللنا ناکل ماقا تانج یا ندع تانج هنمو هب ماقا

 هيلع تغن و هترتسا یا ضم لاف لبالاتندع لا ردهنسانعم قمالتوا ینآ اماد هلفما رب بوکیس یک یکرک
 یاغاو اهلبز اذا یناثلا بابلانماندع ضرالاندع لاش ردهنسانعم كلمر وک ییالرو ندام یهف هتمزاو

 اهوح و سافلاب اهدسفا اذا ةرجشلا ندع لاق اا كلنا دابر و داسفا هلغمر وا هنسن یسهلوقم هتلاب

 یراکد د صج هکروند هرلهود لو خداعلا زا هعلق اذا رجا ندع لاش ردهنسانعم قمر وق شاط ندرب و

 (نیدعتلا) رولوا یک “صاح فصو ندام سپ زاهوا راتوا یآامناد بوئلشوخ هلغمارب هننیدنک نقل زا ااا
 زدهنسانعم قمزاقر هل همزاق واهلبز اذا ضرالا ندع لاق ردهنسانعم كلهربوک ییالرت دوب هدننز و لیعفت

 التمااذا براشلاندع لاقب رد هنسانعم قلوا ولطپط یک مولوط براش و هبامبرض اذا ضرالا ندعلاب ندع لاقب
 دنلحم و تبنم كن هیض را رهاوج یسهلوقم شموک و نوتلآ نالوا لصاح هدضرا فوج هدننزو سلحم (ندعلا)

 نهروزم رهاوج الع و “لج قح دوخاب نوهکیدلیا تماقا ماد هدنآ ندعم لها روند ناک هدیسراف هکروند

 مرکلا ورانا ندعم ق نالف لاق هنم و رون دهنلصاناکم كنهنسنره و یدنل وا قالطا نوچکیدلیا نیکو تاناهدنآ

 رددآ عض ومر هدننزو باح (نادع) هنسانعهروفاص رون ده همزاق وی هدننز ورینم (ندعلا) هلصا ناکمیا
 عبس یا انادع اوئکم لاق روند هتدم هنس یدب و روند هنسیبق قمریاو هنسانعم رګ لحاس روند هنسیلاب زکدو |

 هدقدنل وا تماقا هنس ید الثمهدلح رب هداروب راردا انتعا ا هدص وصخ ره هلغل وا لماک ددعید برعلانیب نینس

 هدننزو هاه ( ةنادعلا ) ردشل وا بعشنم هنامزو تدم ندنآو رده راما قلوا بسقنم هنس ودنکلحم لوا
 نالیکید هنسیغاشا كنهغوف و ةعاج یا سانلانم ةنادع تءاج لا ردتانادع یعج ردهنسانعم تعاج |

 هدننز و نالس (ناندع) یدنل وا رک ذ هدنناب لاد هل صف كع (نادیعلا) ردن ادع يج روند هنسهجراب یرد

 هنسهراب یرد نالیکید هنسلغاشا كۆ جدو هدننزو هنیفس (ةندعلا) ردیردب ریظع هلق هکرددعموب ۱

 ب لاقت روند هب هغوق شم کید هندع هنسغاشا هدننزو عم ( ندعملا ) ردنئادع یعچچهدکنو روند

 ندا بلطو نه تبالغ ت وک وش یتغاربط نشاط كندفم هدنز و ثدح (ندعلا) ةندعلا هب زرخ اذا ندعم

 ندعلانم رحصلا جرح یا ندعموه لاق زدظ وحم قالطا هدهننیما ندعم رونل وا ریبعت یحندعم هکروند همدآ

 ند ودع دوخابهروغپمان ند ودع دوخاب ز واب دوخابكیاچ هدننزو یلجرفس ( "یند ودعلا )وح و بهذلا هيف یت
 هسک مان نیباندربجیارما رد هر زجر هدنزک د نم هدننز و دجا ندب (نیباندعال روند هه ودب وسنم هض را مان

 ردعض ومرپ هدنس هیحان هدیر هلناصف ( هندعالل رد هبصقر بی رقاک | (هعالندع)) ردشمل وا فاضم هلکلنا تماقاهدن |

 هنیهج (هندع) و هدننزو باح * (نادع) رددآ نالی رب هدن رق للم هدننزو هف غ (هندع) ردیدآ لجرر و

 ةللا تندیعلا ردهنسانعمقلوا نوز وا كب یباغا امرخ هدننز و هجرحد (ةندیعلا) ردندناوسن ءاعسا هدننزو ۱

 هلبارظن هنظفل یرک ذ ید هداروب یدیشلیا ترث هدنسهدام د وع یبهنادیع فل وم» بلوط یا ةناديع تراص اذآ

 هفغ (فنرعلا)ل و هلنیتعف (نرعلا» روند هدعقمو رد هدننز و هاڪ هلا هع لاذ (ةناذعلا ا ردینبم هنف صت

 هلکلنا روهظ هنر هسک | كن رای كنج یاد هکروند هثلع یراکدید ناغلجتهدننزو باتک (نارعلاو هدنزو

 تاو رول واثداح هدنهلب كنجمق تآ هکر دروس لوش لوفیلع رول وا ادی راهراب و راقالتج بودیک یرایوت
 ةبادلا لجر رخ آ یف ذخ اب ءادوه و نا عو ةن رعو نرع سرفلالج ر یف لاق ردقجهلوا هرهم نالوا هدنکحنا كنسق

 قوا نافلجت هباد هلنیتحا ( نرعلا  هلجرر غسر یف ثدحت ةوسجوا اهلجراو اهداف قتشی شب و رعشلا بهذي

 روبص (نورعلا) و هدننزو هحرف (ةنرعلا) ةن رع هتاصا اذا عبارلا بابلانم ان رع ةبادلا تنوع لاق رد هنسانعم

 ردصم نا عور ون د هغلهدن ور یراکدروک هنن ور كن هود هدننز و باتک(نارعلا )روند ه هاد شمل وا ناغلصهدناز و

 هنسانعمدیعب و تدعب اذا عبارلا بابلانم انارع را دلا تن رع لا هنسانعمقملوا دیعب یتطوو راد كمدآرب رولوا

 نالترص ودعبیانا رع ا4 لاق رد هنسانعم دعب و روند هنق وا خرجو هرکب و رک ذیساک ر ولوا ردصلاب فص و



 ن ےک

 ۱ در BE E د قارب عور هلی وکس نانا یاب ننرهک
 | نهع روند هنکو نوبقو هساس و رولصم یا لام شع وه لاش روند همدا ندیا حالصا هلا رات ودیقت یک

 | یاثع راثلاب لاق روند هنتوتو ردناثعا یعجچ هنسانعهریغص مص روند ۳ كچوک هلنینصف (نتعلا ) هنسانعم

Sei:وه هدر  eyروندهزوو 3 سایریغ روک نا وج یعجج روند  e۱  

 | لّوالا بابلا نمانوثع و اناثعوانثع رانلاتنثع لاق رد هن سانعم كمتوت توت كشنآ هليعط كراع (نوثعلا)و
 لیعفت (نیثعتلا]) دعص اذا لبطا یف نع لاقت ردلمعتسم هنسانعم قآ یغوط هتسهبتكغاطو تنخد اذا
 هژبساقلا شروش و هنتف هدّننس سا و تل یعع رانلا تنثع لاق ردهنسانعم ثكعوت یتوت كشنآ دو هدنز و

 هد زو روفصع (نونملا) ردبدآ وصرپ هدندروب ید هلدېق هیذج هدننزو هما( هناثعا) قبع اذا عبارلا بابلا نم
 |دوخاب روند هناقراص یرغوط هیغاشا بوت هدنتلآ نقذ و هدنقذ دوخای هنشاب لاقص لوق ىلع روند هلاقص
 | لفس هتح و نقذلا لع تدناموا نص راسلا دعب منم لضفام وهوا هتیع یا هنونثع نبا لاقم روند هنفلنزوا
 | كراکز ور رظلا نونثعو جرلانوشعو روند هرالیق نوزوا ناقراص هدننلآ یمهکج كنهودو انهلوط وهوا
 | رونلوا قالطا هرو نالوا هدننبب ضراوءاعم دوخایهروملاقلطم دوخاب رونلوا قالطا هرات وا رومی و
 ۱ لای رون مد اتصبهدننزو نس(اعلا روید همالس را ولیوتكیهدنز و طبالع (نئا وعلا رد ننانعیعج

 | ان هنجم لاق ردهنسانعم قمروغو هلینوکس كيج و یعف كنیع (نجلا) نونتملا حلا یا ناعم لجر
 ۱ بربض اذا من لاقت ردهنسانعم قمروا هنناحت كمدآرب وه هزي هفک مع مک هيلع دعا اذا یتاثلاو لوالابابلانم

 | هقانلا تنحس لاق ا هدرلهاد راسو و ردلپتسم هنسانعم كع رو قرهروا هر یترللاهودو هنا

 | لس ررلپعتسم هنسانعم قمایط هر یتیرللا نکراقلاق ندنرب مدآهحوق و اه ریس یف ادب ضرالا تبرمض اذا

 ۱ دا قمروغو یدو هدننزو لاعتفا (ناجعالا ) ارك ضرالایلع ادق ضم اذا نالف نم

 يج نیو یکریج روند ههنسن شلروغوب هدنزو ریما (نیحلالو (نوحلا) هم ینعم هنعا لاقب
 هدننز و بتک ردن یعجج روند یجدهنیح رونلوا قالطا ههأرمو لجر ولتواخر لوق ىلع هصضش ثنو
 | روید همدا زن و قجاو ثنخم یا ةنيحمو نی لجر لاش روند هن یخدوب هدننزو هنیفس (ةنیحلا)

 (هنسموا)ردیسهنک كنشوق لاترف (هنیجم "ما روند هرادسک قوچ ندتعاج دوخاب ردهنسانعم تعاجو

 هلی هين لعاف مسا (ةنعتملار روند همدآ قجا ځدو هدننزو دادش (ناَهاد ردراثدح (هنیحیا نالو

 اروند ها زرند ها زآ یوم هدنزو ارج عن رند هر زوم كبو روند هتعاج

 الوشو هلوا شملکچ یرقو بوشواق هن رب یرب یرلکعاو بوقراص یراهم ندنکلزوم كى لوق ىلع
 هدنچما كنجرف دوب هدننزو هحرف (فنحلا) هلوا حاقل منام هلفلوا شیش 2 هدنجما كنجرف هکروند ه هقان

 | عبارلا بابلانم انج ةقانلا تنحم لاق ردهنسانعم قلوا هنحم هقان هلنیتصف (نهلا) ر وند هقا نالوا شیش

 هکروند ا كک | و هنسانعمتسا روند هر د وهنسانعم قنع یزد هلو هدننز و تانک (نانملا لقب تراص اذا

 | لا روند هنطسو كلحم رب (ةنجاعلا» روند هریکس نالواد ودم یضوط هربد ندهاخو رونل وا رببعت قاقص

 | لجرلانما لاق ردهنسنانعم كغ هب هقان ول وات كب هب رسک كنءزمه (ناجالا) هطسو یا ناکلاةنجامن دعق
 | نحما لاق رد هنسانعم لیثیش یریکس نالوا دودم یضۈط هرد ندهاخ كمدآرب و نیما ةقانلا بکر ادا

 | ول وات ولهذوک زانقط قیصعص هدننزو فتک ( هلو هلنسهخنص لحاف مسا (نعتلا) هناح مرو اذا لجرلا

 ۱ هال یا نجاعقال لات روند ه هقاننالوازعارارق ین ای اساس (نجاعلا روند ه هود

 وه لاش روند همدآ بسنلا لوه و هنسانعم ذفنق روند + ییرک هدننز و طبالع (نهاحلا) امنطب یف دلولا

 قالطا نها هرکسندکد رک هناضفافز ز وکیوک روند نجی دغاص وکیوکو بسنلا مشرصب سبل یا نهاحم
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 كمك بوجوک هتم ر هلنیتصف و هلینوکس كنيع و یصق كباظ (نعظلا) ردندآ عض ومرب هدننزو باتک (نارظ)
 لاق ردهنسانعم كمر وچ وک لب رسک كنهزمه (ناعظالا راس اذا ثلاثلا بابلا نمانعظ لج رلا نعظ لاق رد هنسانعم

 یج.نوسلوا لرک ن وسلوا ناونبث هدنجما روند هدف و هجدزه ةدننزو هنیفس (هنملتلا) .رتاوا سقا
 هنیمظ و جدوهلا یا لمجأىلعةنيعظلا دش لاقي ردناعظاو ردنیاعظ و هلنیتعض ردنعظ و هلی كناظ رد نعظ

 ها اظ دی دشت (ناعظالا) هيف تمادام ةا رما یا ةنيعظ جدوهلاق لاق رونل وا قالطا هنوتاخ نالوا نیشن هفح
 هد ود لوش هدننز و روبص (نوعظلا) هتیکر اذا ةنیعظلا ټنعظا لوقت رد هنسانعم ك هب هفح هدننز و لاعتفا

 | هيلع لیگ و لقب ربعب یا نوعظ هل لاقب هل وا رونلکو كوو بولنالوق نوجما لاعا یسهلوقم ج وکه کروند
 دوس باس نوعظمن نام ردنداعما(نوعظم) رون د هبا قج هیلغاب هفح هدنن ز وباتک (ناعظل

 |( نظلا )رد رد هلدبقرب هکر د رمن ا( هنعاظ )ر دعض و مر هدنز و هنیهج(ةنیعطلا وذل ردتاذ ندا تاف و لوا لا

 ن دز اکر وخد ہد نالوا حجار هدننب یدعو دوج و كمزاحریغ داقتعا هد دشت كنو و یف كاظ

 ینرطنیب مج ار لاددرنلاوه و اذک یتظ دنعوه لوقت رولک نیناظا و نونظ یعججرونل وا ریبعتهمزس و هغاص هدیکر تو"
 هکر دح راش + لء نع یا ن ظنع هلاق لاق رونلوا لامتسا و عضو هنعض وم نیو عاضعب و مزالطا ريغلاداقتعالا ۱

 هکیدید هد راصب فل ۇم × لّوالا بابلا نم انظ هنظ لاق ردلمعتسم ید قرەل وا مسا رد ردصم نطلصال
 مه وت هدقدل وا فیعض كبو رولوا یدوم هنیقو لع هدقدلوب یّوقت ردترابع ندلع لصاح ندهراما درحم نظ |

 هففحدوخاب هلقنال وا لاد هتیقح هدقدل وا رّوصتم هلبئروص یوق دوخاب هدننروص یتّوفو زلیا زواج یندح |
 یهتنا رونلوا لامعتسا هلا هروسکم نا نالوا "لاد هکش هدقدلوا فیعض و رونلوا لامعتسا ان راقم هنسهلک نآ ۱
 هدنن زورپما (نینظلاپ ةم یا ةنظ هيف لا هدننز و بنع ردناظ یعجج ردهنسانعم تم هل رسک كناظ (ةنظلا) |
 ردهنسانعم كلئا تم همدآ ر هلرمسک كنهزمه (نانظالا) مم یا نینظ لجر لاش روند همدا نانل وا تیم

 ولت ینآ بوتط وشرق یثآ هتمع نالک هنسیدنک هکرد هنسانعم قلق تم ٌهضع یمدآر و همتا اذا هنظا لاق

 یف ولتمت یعدآرب هدننز و لاعتفا هلباظ دیدشت (نانظالا) هما هتضع یا هتننظا لوقت ردنرابع ندقمراقیچ |
 ءال اد دش هنع هللایصر ناغع لتف یف "نظن ههج و ةّلامرک لع نکی م نربس نا لوق هنمو ردهنسانعم |

 ننظت نم لعتف هداروب یدنل وا ماغدا و لقن هاظ هرکصندقدنل وا بلق هباط ءات یدبا ناظب یلصا لوهحانز یلعو

 ردهنسانعم قغلوق ناکو نظ هدننزو یادت ( یتظتلا ) ردقلوا نقلا نم نالوا باوص ردطلغ یر
 ( نونظلا ) یدنل وا بلق هاب هربخا نون یدا ننظت یبصا كنو نظلا لاعاوهو ینظنلاب رعالاسیل لاق |

 لیلق یریبدن و یأرو هلیحو فیعض یا نونظ لجر لا رونلوا قالطا همدآ لاحت یب و فیعض هدننزو روب ص
 هنج وز سکره هلغلوا فرشو ناشهکروند هنوتاخ لوش و ةليخ ا ليلقلا یا نونظ لجر لاق رونل وا قالطا همدآ
 ردیقو ردیمرا و ییوص هکرونلوا قالطا 4 وبق لوشو ج وت فرش اهل یا نونظ ةأرما لاق هلوا رکشهاوخ

 نونظؤب لا رونلوا قالطا هوبق نالوا هجزآ ییوص وال ما ءام اہفا یردنال یا نونظ رب لاق هبل وا مولعم |
 نید لاش هیلوا مولعم یمزعا هسخو یعردا ادا مدآ نالآ هکرونل وا قالطا هجرون لوشو ءاسلا ةلبلقلا یا |
 یس وا هدنآ كن هنسنرب ردناکم مسا هلسسک كیاظ و یصق كيم (فنظل )ال ما هذخنآ هینعشا یردنال ناکاذا نون ۱
 هلیصف كباظ نالوا سابق هکر د مج رم + هدوج و هيف ن ظی عضوم یا ریل ةنظم وه لاق روند هلحم نانلوا نظ |
 یقالاءت هناکم سا هلوتموب هکر ید د راضعب ردن وجا ءاه یهدنرخآ یرسک كباظ هرزوا لوق كربثا نا ردقل وا
 ردح ورشم هدنح ورش هبفاش هڪ ردیعاس رنو نکل ردلوح ه هفلابم دوخای هنس هدارا هعش ۱

 ردهنسانعم قالوا ظیلغو نشخ مسج هلسینوکس كنابو یصتف كنيع (نیملا) هللا نیملا لصف |
 روند هرامدآ زوک ولتشقاب ولناح ولتا هلنیتعض (نیعلا) نشخ و ظلغ اذا لّوالا با بلانم انبع هعمج نبع لاق
 (ینبعلا و هلددشت كنون و هلنیتحف(نیعلا) ردنیعایدرفم ارهاظ هکر د حراش + حالم نام یا نبع لاحر لا |
 تاینبعهدنعجیو ةانبع هدنشؤم كنینا روند ه هود كکر او هنشوق سکر کن ال وا ول هنج و یربا هلا هروصقم فلا |
 "نبع الجب ذا اذا لجرلا نبعا لاق ردهنسانعم كعدا هود ولهثج كوي هل رسک كنهزمش (نابعالا) روند

 یات و كنيع (نتعلا )ن وسل وا هقان رکو لج كرکر وند هر وزو تّوق نالوا هدنم هود هدننزو هفرغ (فنبعلا)

 دیدش یا نتاعو نوتع لجر لاق ردنتاعو نوتع یدرفم روند هرامدآ دیدشو "یوف و ز واب هلیعص كن هبقوف
 اثلا بابلانم انتع نجلا ىلا هنتع لاقب ردهنسانعم كمرویقاق هلبا روزو فنع یمدآرب هلیف كنیع (نتعلا)

 ( ۸۶ ) * ثل *

 آدما ملا لصف زا



 مچ هما ىاظلا لصف لس

f E Be 

 هکر د مچ زم + روند همدا نالوا هرز واما رآ و نوکسیخ دو هدننز و لمعشم ( مطمل ا )انك اسیاانمط راصف ع رنا لاقب

 | لع هکر دەمە هدعب ردهراما ادتا ردهیض مو هیضار هدعب ردیس هب رم نیقیلا نبع هکر دندانعم و دص ناش

 | لح هدراوطا عجج هرکصندنوب ردیس هب مه ابؤر و و ردهبن مون یراکولس تیاغ كلرهاظ ءال* ردیسهبن رم نیقبلا
 | تلظ هدارو و ردندننافص كن هیض مو هیضار هکر ول وا رت هنسهبنر هنئمطم داش را كالماکدش رم رداق هتالکشم

 عوج رالو حارا بیرالاذا رداکد رّوصتم یرقهف عوجر هدنتیاهن كنوب و رول وا "لح لایخ و مهوو كش ۱
 | نانیمطاو نکسو رقاذا ناکللاپ نمطا لاقت ردهنسانعم قلوا رارقرب و نک اسهدننز و لالععثا (نانیمطالا) لصا وال

 | ررلهعتسم هنرانعمقلوب تنوکسوما رآهلکن بود ابلق طب روداقعا ه هنسن ر د وخاب ه هسکر هلی كناط هنینامط و

 هکر دح راش + نتیمط هرغصتو نآمطملاذو ئمطم وهف ه قثوو هبلا نکساذا ةنينامطو انانیمطا اذک ىلا "نّامطا لاقت

 هجرحد (ةنأمطلاإ) رارق ون وكس یا ةنینامط هیفلاق یدلیا لامعتسا هدنعض ومو ردصم فل ۇم نکیا ےسا هنینامط
 نکیا برطضم و ےگ زمو هنمأط ینعم هرهظ نمط لاق ردهنسانع«كلنا یلقاروت وا بوردشل رارق ی هنسنرب هدنزو

 نالوا لصا هدناب نمط ا وبشا هکردموس رم هدحابصم نکساذارعالا نمنامط لاقت رد هنسانعمقل وا هدیم راونک اس

 همدقتم هزمش ىلصا ضعبلادنع و رای د از و4 سابقلا ربغ ىلع هل انتجا ندنینک اسنکل یک داوساو راج اردقل وا هلفلا
 بولقمند هنمأط هن مع سپهرهظلجر لا نمأط ےھل وق لیلدب رلیدلیاربخأت ندیم یی هزم سایق ریغ ىلع بول وا هلا

 یصت كناط 6 طلا ) ردهدلب رب هدنراید مور هدننز و نیکس (نیمط) رارب د ید نماط هلبا هزم لیهست اضعب و رول وا
 هن دب كنا ويح راسو كناسنا هلي كناط ( نطلا) رول وا ولتط كب و لزق هکر دیعما امرخ هزات عونرب هلیس هدش كنون و
 هکو هج رادقم ر نانل وا عضو هنغلا را یکن د یکیا هرکصن دکد تاکوب یکو و هل رسک كناط رولکنانط وناطایعج ر وند ۱

 ردهنطیدرفم روند هن رادمد شماق و و الع یا انطنیلدعل |نیب عض و لا رونل وا ریبعت رابرمس هلظفل یسراف هکر وند

 | هنسزدرکچ كنسهلوقم نکل و هنسیدرزو كنيس هدننزو ریما (نینطلا) ةمزح یا رما بصقلا نم اتط ذخا لاقت

 | لاق رول وا ردصم هنسانعم كمهرکحو قمهدرزوو هلوص یا تسطلاوا بابذلا نینطک همالک لا روند
 | ترهش هدرایدره و هدلحمره هکر دندنوب هنانط "هدیصق تّوص اذا لّوالا بابلا نم انینط تسطلا و بابذلا "نط
 | قمهدرز ویخدوبهدننزو هلزاز (فنطنطل ا) تام اذا لجرلا "نطلاق ردلمعتسم هنسانعم كل وا و ردنبحاص هزاوآ و |
  كيچ كيچو كموا زب و زو ردریتس ربغ یغیدل وا نمضتم ییهدایز هلغل وا رّرکم نکل ردهنسانعم كمهرکجو
 | روبنط هنطنطو تنطنط و نذالا تنط لا و تّوص اذا تسطلا وا باپذلا نطنط لا رونل وا ریبعت كمهر ج

 ۱ (ننطتلا ) هنوص ةياكح یهو رومنطلا ةنطنط تعم“ لوقت رول وا هباکح یتسیدرقنط كن ریغ و كزاس یسهلوقم
 | ردهنسانعم كمترکج هل رسک كنهزمه (نانطالا) "نط ینعع بابذلا ننط لاقت ردهتسانعم نینط هدننز و لیعفت |
 | یسیدرکچ ادتاهدقدروا ارز ردلمعتسمهنسانعم كلتا مطق یوضع یلکیکر و هتّوص اذا تسطلا نطا لاق
 | هلی كناط (یتطل ال اهعطف اذاهقاس نطا لاق رول واینبم هب هراعتسا دوخاب هنسهقالع همزالم سپ ردبا روهظ
 (ناطنطلا# ممسج یا نط لجر لاق روند همدآ دمونت

 ۱ LL لاق ردهنسانعم داب رف و وغ هدننز و لاسلس

 ردف ورعم هکرونید هغچلاب هل رسک ناط (نیطلا) رددآ عض ومر هدننز و همام (هناوطل بضص وذ یا ناطنطوذ

 منا ةنیط هيلع لعج لاقب روند هبهراب رب ندقچلاپ هلباه (هنیطلا رار د لک هلبا هیسراف "هروسکم فاکه دیسراف
 ةبیط و ةهّنبط هل لاق ردلهعتسم هنسانعم تشرسو تلبج و تقلخ و رددآ هدلب و هدنبرق طایمد و هنم ةعطق یهو

 انيط نوطب نایطلا ناط لا ردهنسانعم قمروغو لزوک یغچلاب هدننزو نیز (نیطلا) ةلبج و ةقلخ یا
 یدبارونل هم هلقچلاب هدفلس رونل رهمهلیموم ك ولالاح هکرد هنسانعم كد رهم بوتکم هلقحلاب و نیطلا لع نسح اذا

 لجرلا "نیطت لا ردهنسسانعم قعئالب هقچلاب هدننزو لعفت ( "نیطنلا) نیطلاب هقخ اذا هانک ناط لاق
 طلا ةعنص یا هایط یف رهام وه لاق روند هنتعنص قلیجروماچ هدننزو بانک (ةنابطلا) نیطلاب علت اذا
 | هدننزو ریما (نیطلا) نیطلاب هالط اذا عطسلا نبط لاق ردهنسانعم قما ویص روماچ هدننز و لیعفت (نییطتلا)

 | هد راس تاهما نکل نیطم وهف عسل انیط لاق رول وا هرز وا سایق ربغ وب سپ رون د هراو دایهماط شمن ا ویص روماچ
 | یا ناط ناکم لاق روند هرب یلروماج هدننز و لاح (ناطلا) ردمو سرم هرزوا قلوا غوصم جد ندینالث

 ظفاا هللا دبع نب دمع دننزو ثدح (نیطم) رد شغل وا فذح و بلق بول وا ناط یبصا كلوب نیطلا ریثک
 | هدنباب ءاط ردتلایا رب هدماش هک (نیطساف) ردشلوا بقلم هلفلوا علوم هنلکا روماچ هدننوایص ردیبقل

 | هه لا ىاضلا لصف و رد ثلا "ضرعت هیرهوج هللا دارا هارو فلوم * یدنلوا رک ذ



21 

 گز 1۳ ری

 هنمرکد ( ةنوحاطلا) یدنل وا نایب هدنسهدام رفع کروند هروناج یراکدد نی رفع تیلو رد دا كجو رو روش ۱

 یتظفل سرض هدنناب نیس فلوم زدن + ردهنحاط یدرفم رونل وا قالطا هراشیدیزآ (نحاوطلا) روند |
 ولتلآ هتوا ندکحاوض ینیحاوط هد هراس لوصا یدلیا زبسفت هلا سارضا ا وب بوش اربس قلا سس

 قوچ كوروید هران وق رادقم زوج وا هدنزو روبص یزو هل ارلشید یزآ یا نوا ولتسوا |

 ۱ | یراقدا غوا یسهلج كران و روند هرا هود قو چو رون دهلانق و كنج و ةيظع یا نوعط هتک لاه روش دهرکسع

 ی (نحاطلا» روند هرهود قوح ید و هدننواو هدادش (شن طلا نویهکیدلیا نحط هر هنس |

 | دادش (ناع طلا روند هننالوا ر اد هدنسهروآ ن نمرخ ندرازوک وا یراقدناج هن رب یرب نوجا كکو د نمرخ

 او ریل وا لاف ف وا واف رصنمهس رول وا ذوخأم ندنسهدام نسط وبشا زک | روند ه یک هدننزو ۱

 برغم لها هکر د مجرم +رول وا نالعف ینزو هکرول وا فرصنمریغ هسرول وا ندنسهدام ےل نالوا هتسانعم طاف

 | ضارقملأ رامسماکا هکدتن ردیا عج هرزوا هبح تند شاط ییا هکایوکر ونل وا قالطاناحط هکن وزب هدنحالطصا |

 ۱ ةشیعم رب د لا شن روند هنتفرح كلی را کد هدننزو هاتک (فناسطلا) ردکمد ینیچ رر صقم هکرونل وا قالطا جدا |

 ار ر نیسو لاا ندكتفت و هنابل ر رح هلیعط كناط (نرطلا) نعطلاةفر ى یاةناع طلا هلابع |

 ی هجرحد شن ر طلا ردیع ادیشچر ندسابل نانل وارک ذ( "یوراطلاژ رح یا نرط هیلعو ءاج لا | ۱

 ند راش هلا هح وتفم نیش یسهلک برش هداروب رکسلا نماوطلتخا اذا برمشلا نیرظ لاش : ردهنسانعم قلا هدب روش |

 روند هروماچ یکیدروتک ییوص لیس نن غ هکدن روند هروماج قبوص هدننزو مهرد (نیرطلا) ردعچ مسآ ۱
 كن( رم ید رفلاو نیر ی دار هد یها بضخ و مشخ بوم هکبوا كرنا کات ۱

 | هدننز ور وبصب (نورط) ردهدلبرب هدننلابا نیطسلفهدننز و تولسا (نورطا) رددآهدلب رب هد رغم هل رسک كنوت و | ۲

 | كد دا اروكناط ( هنوک " رطالرددآ ه رق ر هدنساضقیر هلیعص كناط (نب روطا) ردعضومر هدنسهکل وا هینیم را ا

 هدلبر هدنتلابا هبلیتشا لف كناط (دیاسط# ردیدآ عضومر هدب رغم وردهدلب ر هدسل دنا هلرعص كفاکو یف |

 | ردلکد زا كم د نیساوط روند سط تاوذ نامه هدنعج ردندهینآرق روس ی ک یسهلک ج (سط) ر رد دآ ۱

 هبرمطاذا لوالاو ثلاثلا بابلانم م انعط خراب هنعط لاق رد هنسانعم قاسو كعرود دن زو نمل(

 دفن نعط لاق ردلمعتسم هنسانعم كلیا بيعت و حدو هل زاردنابز یی هسک رب هلناصف (انعط)لو (نعط)لو هزخ وو

 ۱ ارت وا زی اد ةزافملا ىف نعط لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمك  هترب و بام هحدق اذا انانعط و انعط لوقلاب
 ,كمردشا یک کرک بودازوا نکند هلکه یف راس اذا لیللا نعط لاقم ردلمعتسم هنسانعم كمك بوی | ۱
 لقب ردهنسانعم قمل وا نوعطم هس کر وربسلا یف طسات و هدم اذا نا ىا نعط لاش ر رلیعتسم هتسانعم |

 شل رود هلبس هل وقم قارزم هدننزو ریما (نیعطلا لو (نوعطلا) نوعاطلا هاصا اذا لوهحا ىلع لجرا نط
 ودع هدنرانزوربنمو بارح (نعطلا) و (ناعطلا) هلبض كناط رولک نعلن نج اتمام روم

 e ود و لعافت (نعاطتلا رواکنعاطم و نیعاطم یراعج روند هنبحاص قار نم نالوا نسل

 كعت رود قارزم هدننزو لاتق (ناعطلا)لو هدننز و لاعتفا هلاطد دشت (ناعطالالو هل دىدشت دشت كنونو هلیترسک ||

 اضعب مهضعب نعط اذا اناعط اونعاطو اناعطا اونعطاو انانعط و انعاطت برطا ف اونغاطت لاق ردهنسانعم |

 ا "نطازخو کا ارز ردهغلابم نوعاط هکر د جزم «رولک نیعاوط جی روند هننلعءابو (نوعاطلا) |

 | ردح ورشم ران یشن ودا و باما هدو رک نو هدنوناقردا روهظ هدننامز ءابو ایژک | هثداحو رونلوا قالطا

 یوخدب هلی كن هثلثم یاو كناط (نئعطل ال ردب راس ىلاعت لا نذاب و ردندهبجا وكن ا زا نحا ندنسفن كضب م
 ةريثكی ا ةنثعط منغ لاقب روند هرانویق قوجو قاحلا ةئيسلا ىا ةنثعط یه لاق روند هه روع برشم دو

 كاس سبح و تاماذا لوالا بابلا نم انفط لجرلا نفط لاقى رد ةنسانعم كمل وا هلی كنا ویعقكناط «نفطلا)

 رونلوا هو هناوسن و لاحر ردندنلکمانشدو متش هدننزو هبنالع (ةیافطلا  هسیح ادا هنفط لاقت رد هنسانعم |

 نالی هلیعتفهلناط (نینافطل | تشلاب یا ةینافطلاب ءالع لاقم ردهمانکن دقلرازآ وید نسهلوا توم نیرف هک ایوک
 هفموقیل او مالکلانم هیف ربخال امو بذکلا یا نینافطلاپ یتا لاق روند هزوس لئاطال و هدوهب و روند هزوس |

 هکردیفدا مو هدننزو نانیمطا (نانیفط الا ردعما هدنسهلج كرانو روند هکلتا فلح و هنسانعم سبح روند

 لج را نأفطا لاق ردهنسانعم قلوا یوضشوخ هسکر و نأمطا اذا ناکلاب نافطا لا ردهنسانعم یشرارف
 هلیعص كناط ردن ومط یعج ردهنسانعم هدیم راو نک اس ردههبشم تفص هدننز زو زو نما (نمطلا) هتلخ > نسحاذ دا

۱ 



 ۱ یک ٩1۲ زی

 هلوا شا ها | نکن اتسب راود یرانآ راصح راداما رب اد بول وا هدنچما لراصح لوقیلع روند هن رجاغآ
 | 6نینضلا) عاش یا نتض لجر لاق روند هرداهب وریلد هلنیتصف ((نتضلا) ردهنسانعم هل وصم هنماض هدن و

 کرد هتسبانعم كلا لع هلیرمکهلداض (نضلا# و هدننزو همالس (ةنانضلا) روند همدآ لیخح هدنزو ریما

 | ندریاس یهنسن سیفنر و یکی سمر و باتک همدآرب كلعلها الثم رونلوا ریبعت هللا كکرسا هدزعناسل ندنوب

 | فا و عبارلا بابلانم انضو ةنانض "یشلاب نض لاق یک قموقبلآ یدنک بویماسق هکمر و بودبا غیرد

 | نوضهره ال کلا ادف هریغینآ کا وک روند ه دنت نالوا صان دمدآرب هل رسک ك داض "نضو ه ل اذا

 EE هب هسکرب , هکر دیعج- كن هنینض «نتانضلا» یی صاخ یا نض وه لوقت ردهنسانعم

 ٤ لا لاق ردشلیا تراشا هثدح وبشا هلکنو فلؤم + هقلخ صاوخ یا هللا نانض هنمو روند

۱ 
۱ 

 لع "لحن هب ربسكو هلیهف كداضو یصق كي(فنضلا) کیف اع ف یهتیم و ةیفاع یف مهمیحم هقلخ نم ن انض هل نا
 دنص رددآ هلسق شب ند ص هل سسک ءلداض ( ةنض ) 4 "نضپ سیفن یا ةنضم قلع اذهلاش روندهثیشنال وا غیردو

 کرد هدریم ون هللادبع نا وهدد زا صاعلاناو هد هع زخ ن دسافاللاناو هدهرذع دبع ناو هد هعاضق دعسن

 ردنعحتم یروصق یصیصخم هب هدحا و هلق كنرهوج ردهلببقرپ قشهندح راخ هدنن ورد هم وقر لئابقدا رم

 (ةن ونضلا ) یدلیا عضو هب واعم ترمضح ادا نع" | هیلاغ رد رطع نانلوا ریبعت كسم هیلق هکر ون د ه هیلاغ(نونضلا)

 قلوا لیخ هدننز و لاعتفا (نانطضا) ردندارعش هکردنانلانا هدننزو دادش (ناتضلال ردیعما كمنمز بآ

 (ةنوضلا) هنسانعم ها روند هنسهبام ر هدننز و نوع (نوضلا) لح اذا لجرلا نطضا لاق رد هنسانعم

 ناض لاق ردهنسانعم قلوا قوچ یدالوا كمدارب و هنسانعم هربغص ٌهیبص روند هزغجیق كچ وکه دننزو هرم

 لا ردهنسانعم قلوا قوچ یدال وا كمدآ رب ی دوب هدننز ولعفت (نّوضتلا) هدل و ژک اذاةنوض نوضب لجرا
 (نویضلا) هنسانعهرب رون د هغردن ور یرلکدروگ هنن ور كنهودهدننز و هلاح (ةناضل اه دل وژثک اذا لج رلا ن وضت
 وير هدننارت ءاعنص رهش هدنم هل رسک كداض (نیض) ردنوایض یعج روند ه یدک كکرا هدنزو ردیح

 ءاج لاقى روند هریک جج ندسان هلک و هل وکسكناب و یصتق ك ناط (نیطلا) ەچ[ ءاطلا لصف زا رد.دآ كغاط
 هردساک | هدسراف هکر ديما بعل هن وکر هدنن زودرص و هل الث تاک ر ح كناط (نبط و )رشک م جیا سانلان ۾ نهط

 نوجا غوا روناح یحنربو نیکو روند ید قرق هد بع ردنو وا یراکددد نجروقط هدیکرت روند
 تبرضب هتأر لوقتروند ههتوغال دوخابهروسنط هلیعص كناط (نېطلا) رون ده هفیج یراقدوفهغازودو هنابق

 و کیر زا رمسک كلام سالار وند دن زا وآ نبط هدننزو هفغ (ةنبطلا]ل دوعلا وا روشطلا یا نبطلا

 هدننز وهمالس(ةنابطلا و هژنیتعف (نطلا]) ةنطفلایاهنبطلا لها وهلاههدننز و بنع ردنطیعج هنسانعم هنطف

 1 انبط نبط و هل نبط لاق رد هنسانعم كلمنا لاردا و مهف هدننزو همومع (فن وبطل ۱) و هدننز و هبهارک (فیابطلا) و

 ۱ | هدننزو بحاص (ناطلالو هدننز و فتک «نیطلا) هل ن نقد یاهو مارا تابلانم ةنوبط وهنابط و ةنابط و

 ۱ i لاق ردهنسانعم كم وک ود نوسغ وس یفتآ هدنزو نیغ (نیطلا) روند همدآ كردم ولتاطف

 ۱ | یرداام لاق ردکمد هسک لالا لوهح دارم هکر دلم عتسم هنسانعم سان و ًافطت الثل اهنفد اذا یناشلا بابلانم

 ۱ | ققلیغاشا یروقچ هدننزو هلعافم (ةنباطلا) روند ەر یراکدموکشنآ (نواطلا) نالا "یایاوه "نبطلا "یا

 | (نانیبطالا) هقفاو اذا هناط لاق ردهنسانعم تقفاومو اهأطأطو ا ةريفط | هدهناط لوقت ردهنسانعم

 "7 هلبعص كناط «هنابوط) “مطا اذا ناکلاپ نأبطا لاق ردهنسانعم قعر ارق مامت هکر دیفدا رمو هدننزو نانیمطا

 (نجطلا) روندهکنهآو همغنو برط هلن وکین كاان او یضق كئاط (نتطلا) رد هعلقرب هدنخاعس نیطسلف

 1 هالق اذا لوالا بابلانم انج *یشلا نجط لاقت ردهنسانعم قمرواق هنسن هدءوان هلی وکس كيج و ی. كناط
 ۱ ور اوز توو بحاص واللا روند بتمن شلز و دنموا هدننز و مظعم (نیطلا)

 || نوا هلیوکس كنم یاحو یصف كناط (نحطلا) ردي عم یسراف بت تعپ رد زعم هدسیکیآ روند هەوا

 ] ردهنسانعم قارویق یعرکد نالو اقیقد هلغج اذا ثلاثلا بابلإ نم انس بلا نط لا رد هنسانعم كمتوک|

 | یتعع لا نحط لا ردهنسانعم كموکوا دو هدننزو لیعفت (نیعطلا) ترادتسا اذا یعفالا تنحط لاقت

 ۱ | روند هن وا هلیربمک كناط (نسطلا) روند هلالی نالوا خوک بولرویق یمرکدهدننزو بارح (ناعطلا) هبط

 ۱ مرویمهروک تن اما مروبهدیشیا یتسیتلروک ك نمرکد ی یتعی + انعط یراال و ةعج عج ععسا + لث ا هنمو هنسانعمقیقد

 | همدا رودوپ هدننزودرص (نحطلا) رولل وا برض هدنتس دک ناب و واااو گز یو هر ردکمد

 )ر

 چالا لسف
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 (ناغطضالا) و هدننزو لعافت (نغاضتلا) لام اذا ایدلا ىلا نغض لا ردهنتسانعم كلنا لیمو دقح اذا,

 داقحالا ىلع اووطنا اذا اونغطضا و اونغاضت لاق ردهنسانعم قعوط نیک هدنرلن ورد هن ر یرب هدننزو لاعتفا

 (نغاضلا) هنضح تح هذخا اذا هنغطضا لا ردهنسانعم قلآ هلتلآ قثلوف یهنسنرب نافطضا و

 | یطعیام ناکاذا نغاض سرف لاق هلوا زا زاربا ینیر ودقم دقدفل وا ترض هکروند هنآ لوش هدننز و بحاص

 ۱ هلداض(( یییغضلا) ءاحوعیا دنفص ةانقلاش روند 4: ی راق کا هدننز و هح رف (ةنغضلا ل ترضلاب الا هرج

 مهیلا نفض لا ردهنسانعم كلک هغلوا نیشنمه هتعاجرب هدننزو نفد (نفضلا) روند هنالسرا هلصف
 شیاو ه یمر اذا هطاافب نفض لاق ردهنسانعم قمرقجو مهلا سلح م هانا اذا ناثلا بابلانم انتفض

 ساب ۳ اذا ةأرلا ص لاق NE كلنا عاجو یضف اذا هتجاح نش لام ردهنسانعم كمروت

 | كلا |غاو لج یروغ و هرزوا هقان و طبخ اذا هلجر ریعبلا نفض لا ردهنسانعم قم راچ یرب هلیغاا هاو

 | نفض لاق ردهنسانعم قمروا هلغایا هنعق كمدآربو اهیلع هلج اذا هنقان ىلع ىلا نفض لاق ردد
 هقان وا هب رض اذا ضرالا ۵ هب نفض لاق ردهنسانعم قمر وا نا یهنس رو هزت ىلع هلجرب برسض اذا ان الف 0

 بلحل هعص ادا ةقانلا عرض نفض لاقت ردهنسانعم قلیوط بوروتک هبارارب هلبالا یتیراهع نوجما قجاص

 تررضاذا لجرلا نفطضا لاقت رد« :مانعم قمروا یی هلیغابا یدنک هسکرب هدننز ولاعتفا (نافطضالا)

 یسهنج ی کیت السا یکو روند هروذوب هدا واره ط ("نفضلا) و هدننز و فح ( نفضلا) هسفن رخوم همدقب |

 او واعت اذا هيلع اونفاضت لاق ردهنسانعم ی هدرا هدننزو لعافت (نفاضتلا) روند هادا و قجا اويا

 هنغردل وا یعبات كفيض هکردهدناز ینون | رز یدنلوا رک د هدننابء اف روند هغواق لاط هکهدننزو ردبح (نفیضلا |
 (ناعْلا رول وا هیلص ین ون هلک اذخا ندل ها یاب اسب کرج را * ردن راشا هنغید) وا هلصف ندنیضد وخلا | |

 بابلا نم انض و اناعض *یشلاب و "یثلا نمط لاق ردهنسانعم قمل وا لیفک هدننزو نما (نعضلاا) و هدننزو ناما |

 رول وا مزالمهثناکم د مرتوک یبکیغیدل وا مزالمه هدهع لیفک ردلمعتسم هنسانعمقلوا مرتوک و هلفک اذا عبار
 ناعم وذ نماض روند همدآ نالوا لیفک هدنزوریما (نیعضلا) و (نماضلا]) انمز راص اذا لجرلا نمط لاق | ۱

 كلا نوبدم هلمازلا ه هسکرب یی هنسنرب هدننزو لیعفت (نیعضتلا) هلیفک یا هنیص و هنماض وه لاق ردهتسانعم

 | هرمافرظرب یهنسنو و ردیمزال كنو یمانعم كمتد وا هکربدح راش » هتمرغ اذا *یثلا هني لو ردهسانعم |

 واب هنعن هدننزو لعف 6 ۵ نعصتلا و هيف هلعج اذا ءامولایف "یشلا نک لاش ردهنسانعم قموق |

 قلوا لقشم و یواح یهنسنرب و هما هتم غیا ی ینیضتف ۶ دلا هتنک لومت رد هنسانعم كلعا لوبق ینیعضت |

 هرعش لوشهدنحالطصا عید لها هدنن زو یظعم (یشا ما | كاتک هنصلام ت4ف لوقت ردهنسانعم |

 عارصمنکل ردمزال یهببنت هسیا لکد روهشمنکل هلوا شغل وا قاما تببرب ندنرعشكریغاک ا هکرونل وا قالطا ۱
 انعم هکرونل وا قالطا هتي لوش ثلذک رخالانم تدب 4 نعع اذا نعصم رعش لاق ردزیاح نيضت هلبادحاو |

 یک یسارالد ةد ربا هال وه اینم هکربد د جرم + هلوا نوهم و فوفوم هنن دعبام یمامت كنموهفمو |

 34 اقلخ نم "لج يح نم انلاد + . قنعین طرقلا تح لانا امنا + ٠

 9 اقزتحافشعلا لمبق ًابرثلا تح 2 ازتتسم ملا دومین یدب ےن 0

 عاطتسب ال یا نعت م توص لاق رونلواق ةالطا 4 هزا وآنایل وا نک<«فوق و هصیملش وق ی د هزا وآ رخنآرب نعم

 تاتکلا غ نمط هنمو رونلوا قالطا هنلخاد كنهنسنرب هل رسک داض (نیضلا ]ل رخ اب لص وب یتح هيلع فوقولا |
 لس ا ل زما ةن هب لاق رونل وا قالطا هتاعو ضرر هدنزو هفرخ (نعضلا) هبطیا

 یتعص یعجج روند همرتوکو قشاعیان نعضلجر لاق رون ه هتفشآ و قشامهدنز و فتک (نمضلا) ةنمز یاةنعض |
 هدفت ی ہک نم یا # ةي مو انک هر اهثعب اننض بلک | نم+صاعلان ورگن هل ادبع لوق هنمو یکی ضط مرولک |

 رلع و لحقح هس ردتآ دف هنتفدمرت و ۲ ینسیدنک نوجا كماقک هداهج مدآرب ین ییعب مد ییمزلا و ییعضلا ناودی

 نع لجر لا رون ددمدآ التبمهثلع یکناصقن و مسک هدنندب نمط و ردا ثعب قرهلوا مرتوک هدنمایقمو ینآ
 هکلمرت وک ردراعما هدرلنوب هدننز وهاهو باصم (نامضلا) و( ناعضلا) وهلنیتصف (نعصلا) هد ج یلتبمیا

 قالطا هت رذ نالوا هدنبلص كناباب و اهنوبخم یا دیلا نوعضم وه لاقبهنمو رد هنسانعم لولعم (نوعضلا روند
 نعیهنهنا 9 ثیدحا هیف وح راشلالاق +روند € ةالم هرات رذ نالواهدنردص كن کنن رد نیماضم یعجج زوتلاو

 امرخنالوا تبار اراي وکو را رېش(ةنماضلاردیم“| لجررپ ن ومت ول وحنا بالصا ینامیھ و نيماضملا عي



ff 1 - 
 هدننزو هرم ( ةنأضلا ) راراقلاچ نوچ قمتیچ یغای بوبق دروغو هنجا هکروند همولوط كو یرلکدتا
 ۱ هر كلوش هل رسک لداض (نیضلا )رل ر دادن اکایرالوبوروگ هنن ور كن هود هکر وند هفلهدن ورب نال واند مکن

 | وهو هنبض یف هلقحا لاق روند هنغلارا لروکوب هلا قلوق هدند و هلوا زجام قلخ ندقمزاق هکزوند
 ! نیضو رکذ یس اک هلوا زمرا الصا هکروند هیوص هقفوب لوش هدننزو نیغ (نبضلا)) حشکلا و طبالا نام
 | انیض ةيدهلا نبض لاق ردتغل هدنظفل نبص هلا هل هکر د هنسانعم كلا فرصو عنم رول وا ردصم

 ۳5 لوا هنمو ردهنسانعم كمرتوک بولاج هنغلارا روکو هللاقتلوف یکوو اهعنمواهفک اذا لّوالا بابلانم

 ۱ كالماح هد هله و لّوا ارز ردکمر وک بولاچ هفتلوف کوب یلّوا كلج بتاع ینعب نضا مت نیضلا م طبالا
 | 6 نیضلا لر ولی ریص هب یغاشا ید هرکص بونا هجغاشا هلکلک روتف لرهدیک هدعب رول وا هدنرب یطاشنو تّوف

 | فوفشمیانوبضمو نیضو نیضءام لاق رون ده وص هج هقف و نالوازمترآ الصاهدرلن و (نوبضل ال وهدنن زو فتک ۱

 ۳ 1 روت > کک هنیتها (نیضل ا)نمز یا نوین لج ر لاش روند هم وکنوبضمو هف لضفالا
 نایلوا یددمو عفناعطق هنشادل ویورون د هنلابع و لها كمدارب هدنزو هحرف (فنبضلا و هل الث تاکرح كل داض (ةنیضل )|

 ءاقف رلا نم ةيافك الو هيف ءانغال یا ةنيضو ةنبضوه لاق هیلوا یتعفنم یریغ ندقلغآ هکروند هشادلو نمار هشیا

 بولاح هنفلاراروک وب هلقل وق ی هنن ر و هنمزااذهالا هنبضا لاق رد هنسانعم قلق مرتو کرک ك مزه( نابضالا
 زد هتسانمم قهردشفص بول آهن تنی یعدآ رب هدسلحم و هنبض ین هاب اذا*یفلانیضا لاق ردهنسانعم کمر وک

 ۱۳۳ وا وو هم حر هنج دغ الج ناب ى هيلع قبض انا الالف نیضالاغ
 | تولاچ هنغلارا روکوب هلقتلوق ییهنسن ر دو هدننزو لاعتفا (نابطضالا ردهلبق یکیا (ناضوتروا

كنو وعابسلاةریثکلا عباسملا یانابضالا ینا ول زن لاق روند ەرال مو ەرانامر وا ۱
 ۱ ( نجلا هلنیتعف رد نبض یدرفم

 ۱ (نکضلا )رد دآكغاط ر هقشب هدهب دا و ردعاط ر هد رق هکم هدر و (نانهح) رددآ كغاطر هلنیتصف

 ۱ در كلاد و یھق كداض (ندضلا]) ردفععم یلوف كنامه دحا هلکْلیا داشنا یتا یکیدلیا دارا هدنسهدام ۱

 ۱ هداما هد اب لتعم هلغل وا از یرانو ردراغاط یکیا هدنرانزو نالس (نادض 7 و( ناودض رز ردعضومر هدننزو

 ۱ ظفاحیانّریض لحر لاق روند همدا هلع رّعم و نیماو ظفاح هدنزو ردح هلا هم" یاز (نرضلا 7 رول وا

۱ 

 ۱ دعاس هلح اما نالوا هدنسه روا كنهرکب و نا رخ رادن یا نّربض وه لا روند هزابرطمو نوید 4 قاس

 ۱ یمهج وزرکیدكن رد هکروندهالغ وا فلخان لوش و روند هنسهراب رقاب نانل وارا وتسا هنغلا راجاغا یراکدید

 ۱ هعارمسق الصا هدنز و را ( نارضلا ) ردیدآ نصر و رون ده هسک ندا هجا زنم همدآ نکحوص ندوقو

 ۱ هداروب هد رام نود هد فام ىلع ذخا اذا یناثلا و لّوالا بابلانم انزنض هزض لاق رد هنسانعم قلآ بوکج

 ۱ یر هدننزو لعافت (نزاَضلا) ردینبم هن ر دقت ایلوتسم دوخاب هنسانعم ءالبتسا قفل هلص هلبا ىلع یسهلک ذخا

| 

 | كعرو قرهدانب وا یتسهدوکو  ینیرازوما مدآ ناعشیش هلا ( ناطیضلا )و هدننزو هجرحد ( ةنطبضلا )
 | 6 نطیضلا ) م ةرنک عم هدسجو هيبكنم لّرحف ىثم اذا اناطیض و ةنطيض لجرلا نطیض لاق ردهنسانعم |

 | ردهنتسانعم لبملا طبا ردقج هلوا یسوتوق هکروند هنفتلوق غاطو ةيحان یا نغضیف دعق لا ردهنیسانعم

 | قوشو ليم یا نغضهل هب لاق ردهنسانعم وزرآو قوشو لیمو ردشملا هتطخت ییسهحن لمبا دیبا حراش

 | قوچ یراروناج ىج رپ هلا هحوتفم هزم (نابضالا) هنبض یف هلعج اذا هنبطضا لاق ردهنسانعم كمروتوک

 ۱ نجص هل كنرهوج نوجا داهشتسا و ردلوقنم ندهدیس نیا و و رددآ هدلبرب هلیحصف كن هل یاح و كداض ۱

 | كالاحو دلج و روند هنرلکیرمش ثالذک هلابع و هدال وا یا هن ریض مهلاه روند هنلایعو دالوا كنيشک و هم

 هنأ مای هجازب ناک اذا ها نریض وه لا هلوا ردا دصق هلتایخ هنفلانا یتعی هیلیا هجازم هن ردي هدناب

 ۱ ی هنسن نالوا هدنلا قرهیلوا یمهداراواضر كمدآر هلن وکس كازو یعفءلداض (نزضلار وند هلا شماعشا

 ابلاغتف اطاعت اذا انزاضن لاقب ردهن-سانعم قعناغوا بوشتوط هدناب قملآ ییهنسن نالوا هدنرالا كنرب

 | هیجان هلن وکس كنه نیغ و یرسک ك داض (نغضلا) روند همدآ نالوا هرزوا روک ذم فص و (ناطیضلآ)و |

 | نغض هردصیف لاقب رد هنسانعم هنیکو دقح دوب هدننزو هنیفس (ةنیغضلا)) ردهنسانعم هنیکو دقحو



 > 10۹ زی

 ن ثللام هدنز و تحاص (نفاصلا ردد آ هدلب 3 ددل مات هلا ہدنراید معلس ون هدنز و هنهج ( هنفص )

 ندنزو چا كطو لواو یدلنا توکم نداری نانل واریبعت نفاص فال ّوم + ردیعما كنسرف ینادملا عرح

 ندشرف هقر هدنز و نيج ( نیفص ا رولوا رهاظ ندنس هنر وا كعو وط قهدزو ما کرد ر نیک

 هدننب نایفس یا نب ةيواعم و ههج و هلام رک نینمؤملاریما قحاب ماما هدنآ هکر دیعما عض ومر هدنررانک تارف رهن
 دعب نم هلغلوب عوق و هدنس هض یرفص هام كنس هنس یحندم زوتوا كتر یدلوا عقا و هروهشم ٌهعط عفو

 ندنس هدام فص یسهلک نیفص وبشا هروک هتناب كحابصم هکر د جزم ٭ رایدل وا ردنا زاّرنحا ندرفس هد رفص سان

 یک یلاشا جد هدنو سپ رد هیلصا ینون هکرد لیعف ندنسهدام نوفص دوخاب رد هدناز یثون هکر دنیلعف

 نوفص و نیفص رول واح وتفم اغ ادیکتمالسمجنون بول وا هدنلبقام كنونیرب رول وا یراح بارعا هن وکی کیا

 لبالا لو روند هنکدس هود هلب ددشن كنو و یرسک ك داص ( نصلا ) رول وا باعا فرح نونیر و روند

 هب ه ودارول وا کدسكنناش وط هطا e هکر د حراش » هنسانعم |

 رول وا یلقابق کروند هرتالکه نوکر هدنزرط تپس و ردیعا كنوکیکل وا ندنران وکز وغ درب نص و راردا طاخ |
 رول وا نتنم ود هکر وند هنس هار قتل وق هدننز و باغ ( نانصلا ) و هل رسک داص ( ةنصلا ) رار وق كم هنا
 ردهنسانعم ققوفد یغتل وق كمدآرب هل سسک كن زم  نانصالا  هطبا رفذ یا مام اب هنانص و هتنص لازا لا

 زمش اذا نالف نصا لاقب ردهنسانعم قمردلاق ها وه ینوربندنوخن و رکو  نانص ادراص اذا لج را "نصا لاقم
 كلیا رابكتسا هروغ وب هلغلوا هبک هقان و بضغ اذا هيلع نصا لاق ردهنسانعم قلراط تونل هکی وا و اریکت هفناب ۱

 ءال ا نصا لاش ردهنسانعم قلوا ريغتم وصو لصفا ىلع تربکتس اف تلج اذا ةقانلا تنصا لاف رد هما

 نول وق ووا اذا مالایلع ن صا لاق ردهنتسانعم كليا رارصا ولو وا ف ر وریغت اذا

 بشن اذا سرفلا تنصا لا رد هنسانعم قمردشقاق یضوط هنس هسکا هلیشاب بوشلیا هننرف كنسانا هلکموی |
 لفاغتم یا نصالجر لا روند همدآ لفاغتم هدنز و مصا ( نصر ابناروخ یف دنا عقد اسب قا

 هدهفوک هدنزو نیکس ( نینص ) عاصمیا نانص لجر لاق روند همدآ ردا هدننزو دادش نانصلا إل

 كللاهاکت و ظفح هدنرانز و هباتکو باتک( ةنايصلا ) و ( نایصلا و هدننز و نوع (نوصلا ) رددآ مضومرب
 ندنفیدل وازسلعن دوخاب ندققسشاطیغایا كن آو هظفح اذا ةنایص و انایصو ان وص هل وصي هناصلاق ردهنسانعم
 نح وا یب ونمهرفاح فرط ىلع ماق اذا سرفلا ناص لاق ردهنسانعم قعصاب هلیج وا كنغنرط هلغل وا هد رز | یغنرط ۱
 مدعو لالعا هدنو سپ رد هنسانعم ظ وه ردل وعفم عسا هرزوا یلصا (نووصلا) و هدنزو لوقم (نوصلا) |

 ( ناوصلا ) هناصا ذا هناطصا لاق ردهنسانعم كلا ظفح یخدوب هدننز و لاعتفا ( نایطصالا ) ردا لالعا

 رد هر واحهب هرسکءاپ هدیه رونل وا ظفح تاس وبلم هدنا کر ون. هنادماج هاب الن تاکرح لدا (نایصلا و
 رونل وا قالطا هدعقم ورد هدننزو هدادش  ةناوصلا إل هيف ناصب aS بوثلا لعج لاق

 هروک هنناب كحراش + ردناوص یعج رول وا مکح و یتاق هکر دیعما شاطع ور و نوهخبدلقص یهر یا

 ردیدآ عضومر رینگ او رسد[ مشروب هدهفوک هل رسک هلداص ( نیصلا آل ردقجهل وا یثاط ققاح

 رد لب ابط مو رلقبط ینیچ هکه نیص "یاوا رددا | تکلم ر هدنتهجقرشو ردیدآ عض ومیکیا هدلحم مانرکسک و

 ظفل الاحو ردف ورعم یتیچ روفغف رد ّرعم ندنآنیص هکردیسهکل وا نيچ هروک هننای كحراش * رد وسنم هاروا
 هدنزو بارح ( ناوصلا ) رد هلتبسن هار وا ید یراکید نیص هل رعت هب یس زکیدنا ربعت شین 4 6
 هب وط وق هدننز و هرم (ذنوصلا) رددآ هدلبرپ هدننلآ قاع طسا و هل رسک كداص ( ةنيصل ال روند هنفالغ یاب

 فبعض هل رسک كنهزمه ( ئاضلا ) هه ةبجلا داضلا لصف زا»- ةديتعلا یا ةنوصلاب هعضو لاش روند
 نطبلا یچ رتسم یا نئاض لجر لا روند همدآ یلنرق كوبل سو فیعض یا اض لجر لاقب روند هنو زو

 روند هفلموفیصی و قآ و معطلا لیلقلا سجا ن ا یا ناص وه لاق روند همدآ ولندب لزوکللق فا

 هزم رد اج هلنیتخف و یکبکارو بکر هلبنوکس كن هزمهو یضق هلداش روک نام یعج روند هنعف نو و

 یاب كفلوم هکرید مج تم + ردناوض یعجج رد هّناض یثنم یکن یطق و نطاق هدننزو ریما رولکن ئض و نوا

 روم ا زعمو نأض هروک هموبیسو یک نعام وزعم ردیعج كنئاض نّأض هکرد هرزوا یلوق شفخا

 یرلن وق و هأاضژک اذا لجراا نأضا لاق ردهنسانعم قلوا قوچ ینویق كمدآ رب هل رسک ك نەز (نأضالا)

 ریبعت یاب هلبرسک كداض < یتئضلا ) زعلا نم اهل عا یا كنأض نأضا لوقت ردهنسانعم قمر آ ب وحجم ندرایگ

 می دل دا سن روس

+ 
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 ءرز وا هجو ننآ وا رکذ هدنزوما رج (ءانبصلا ام برضف هفکی امها وساذا نیتبمکلا مماقلانبص لاقبهروتوا |

 نالوا هنسانعم عنمو فرص هدحابصم هکر د جزم« ردند ح ٌرقمو سبایو راح یتعبط ردف ورعم هدننز و نوراه

 دوه راک |هدیسراف ردا هلازا وعنم اسوا ندند ارز رد هغلابمکردموس رم هرزوا قلوا لوعاف ندروک ذمنیص
 ردعضومر هدننزو نوح (نوبیص) ردندابدا ( یتواصلانا ) رددا ه رقر هدرصم ( "ینوباصلا روند

 نبطصا لا ردهنسانعم قلوا فرصنم ندهنسنرب هدننزو لاعفنا (نابصنالاو و هدننز و لاعتفا ( نابطص الا و

 طبلع هلا هیقوف یات (نتوصلا )یدنلوا رکذ هدناب داص ردب رهش ناهفصا (ناهبصا) فرصنا اذا نیصنا و هنع
 قمروا هدننز و نخ 6 نکا )روند هسک ان و لیخ ردقوب یریظن كنوب هدبرع مالکو ردتغل هد هلرصف كن و هدنزو
 نک لا رد هنسانعم كلا لاح وخ هلحالصا یتنب سان و ه رض اذا ثلاثلا بابلا نم انعص هنعص لا رد هتسانعم
 كفلیدو نص یف ایش ءاطعا اذا هنعص لاق ردهنسانعم كمرپ و هنسن هللا باق یرلکدید نعص و عصا ادا مهنیب
 | رول وا هدنزرط قبط كچ وکه کروند هنفوج كنغنرط رتاق و تآ نحو لثس اذا لجرلا نع لاق رد هنسانعم
 كن هناخ و مظعلا سعلا.یا نکا نم انکا لوقت ردندانعمو باق نانل وا قالطا نعص الاح روند ه هساک وی و

 نان هنسیکیا روند هنرپ زاس نانلوا ریبعت لیزو اهطس و یا رادلا نعص یف دعق لاش روند, هنرب هتروا

 (تءانکلا) و( نان )رار د | ب رضهدنغلارا تب ول یرازنهمءارز ویژک ارارالچ هنر یر بول وا ندرقاب روند

 هب وک بویلزوط یراقلاب هدرخ هکردبرلکدید هرومالص هدیکرت هلبسکو هلیصف كراداصو هللا دمو رصق
 لاق ردملصم یب دعم ویهتشم هماعط رار دبا لامتمابوزوس و بوبتلاچ هدعب بودا رت هل وا حتما رردل وط
 هدنزرط قانج یصب هدننزو هسشکم ( ةنحلا ) راغصلا كما نم ذصتب مادا یهو ةءانعصلا و ةانعصلا ما

 ۱ (نوععلآ) روندهرب هجزودنال وا هد راهب قلشاطهراق یرلکددهرح هدننز و هفض (ةنلا ا روندهاق هنوک رب

 چرا كغالوق هدنزو ءارج ( ءانعلا إل حومر یا نوح ةقان لاش روند ه هقان نکهب هدننز و روبص

 ه هک و هیلک شفق وط قیصو روند هنالترص هدننز و لقیص 6 ندیصلا) رولوا همت هکرونید هند كن زود
 نوجا یدنک هدنتلآر هکردیعما روناح كچوک عونرب و هنسانعم بلعث روند هب یکلتو روند ههاشداب و روند

 ه یچ رچو رون دهکجروناح نانل وارکذ و 4 یکلت ځد و هلا هد د ثم یاب ( یناندیصلا) ردنا دیدنانینآو بوبایهوب

 لوقیلع رون د هنشوق هود ولشاب كچ وکو ولن وي هجا هدننزو بدرا (نوعصلا) یکینالدیص روند هب یچغګ و
 رد هنس انعم قملوا كسک | یلقع و كچ وکی شاب كمدآ رب هل رسک ك ن هزم ( ناعصالا ) رد هة وعص یثنؤم ردقلطم
 قا واك زانو فیطل و هجا هنسنرب هدننزورا رجا (نانعصالا) هلقع صقنو هسأر رغص اذا لجرلانعصا لاقت

 | روند هغالوق نالوا فیطل و هقفوب هدنزو هر ( ةنعصملا إل فطلو قداذا "یثلا نعصا لاقت رد هنس انعم
 | ید هدنکرت هکر دب رعم یسراف ةناغج هدننزو هباصم هلا هجم نیغ ( ةناغصلا إل ةللؤم یا ةنعصم نذا لاق
 ۶ ۷ لوح ر هد اار را ا ءلداص (ناینافص) ردک و رتم هدرارایدوبالاح ردزاس فورعم رار د هنافج
 یافص هدنتبسن ردوسنم هباروا ینافاصلا نسح نب د نب نسح ةغللا ظفاح و ماما یحاص هربثک فیناصت

 (نفصلا) ردندحو دهاز ینوغیصلا نوغیص نب ےها ربا نب قحا و ردي عم نایناغچ ناینافصو روند یناغاصو
 روند ههرفس كجه ماعطو ردیس4 روط هکروند هنباق كنهاخ هلرصف و هل وکس كنافو یصف كداص
 هللا نفص هدننزو هرم ( ةنفصلا ) هنسانعم هقشقش روند هغجراغد لزق ناسقیچ ندنزغا كنءهود شمرساو
 ندرد هدنلکش هرهطم هلیص لداص ( نفصلا و روند هنسهطذاج نابوچو ردفدارم هدربخا یانعم یکیا

 عض و ینتاوداو داز هنا بوزود ند رد هکر وند هنس هطناچ نابوچ و ر ونلآت سدا هلکن اکر وند هغی ر | شمل زود

 صصحلاب هومسقا اذا ءالا اونفاصت لا ردهنسانعم كع وب هصح هصح ییوص هدننزو لعافت (نفاصتلا ردبا
 نفص لاق ردهنسانعم كمکید ییغنرط یحندرد بوروط هرزوا یغایا چوا تآ هدننزو دوعف ( نوفصلا )
 | فص بوروتک ها رآرب ییراقایا مدآرب و ةعبارلارفاح فرطو ماوق ةئالث ی لع ماق اذا یناثلا بابلا مان یفص سرفلا
 | ضرالا 4 نفص لاق ردهنسانعم قمروا هر یهنسنرب و هیمدق فص اذا لجرلا نفص لاق ردهنسانعم كما

 رانا ويح یسهلوقم یرآ هکروند هاو ههو لوشو روندهیک | نالوا یسهلبنس هلنیتعف (نفصلا آل ه رض اذا

 یمهلوقم یرآ هدننز و لیعفت (نیفصتلا) رار دیا ذاا نوچ راپرواب دوخاب نوچ رایدنکن دراقاربپ و ندرلقلت وا
 ۱ ردعضوم رب هدهندم هلناصف ( هنفص  نفصلا ذا اذا روبنزلا نفص لاق ردهنس انعم كمدا نفص ناویح

 ( هنیفص



 ef oV وی

 كنو و یھف كنيش "نشلا  رددآ هبرقرب هدنتح هن رق مان فوئطش هدرصمهلیس هی رغصمو هم ووصم هر |

 .هرزوا نشدو هقّرف اذا لّوالا بالا نم انش بارمشلا ىلع ءالا نش لاش ردهنسانعم ققغاط هد دشت
 | هجو لکنم اهبص اذا هيلع ةراغلا نش لا ردلمعتسم هنس انعم كفردتا یتنوشوا لا لپاچ ندفرط ره

 ر 7 صفح و هل رسک كنيش رولک نانش یقج لاه روند ید لا روند هب هب رق كج وک یکسا نسو

 ن "نشو ردرثدح نوینشلا ىعباتلا بيبح ن تلصو ديلولا نن رعو دلاخ ن ةبقعو ردباحص نشلا ةَ ن

 ی روعاو یدنل وا ناب فدا دام قیط رو نه لثم * ةقبط نش قفا و * لثلا هنم و نادر كتعاجرب یصقا

 ۱ اهنش نعم ةراغلا "شا لاق ردهنسانعم قّعکاط ید و هل رسک ك ن هزم (نانشالا] ردندتعاج لوا یاس مات

 ۱ ردهنس انعم قم الهط وص هدننز وربما ( نينشلا رز تعلخا اذا ةيرقلا e لاق ردهنسانعم نیکسا هب رق و

  یکسا هدمولوط رکو هزات لرک روند هدوس شع وفوص هنرزوا و هارطق یا ءاملا نینش عطقنا لاق

 | لاق روند هوص یدنجاص هدننزو باغ ( نانشلا ) روند ه وص نایلماط هدننزو همام ( ةنانشلا )نول وا

 | یکسا كچ وک دوب هلیعف كنيش (ةنشلا]ل دراب یا نانش ءام لاق روند ه وص قوغ وص و قرفتم یا نانش ءام |
 یدا ردا كلن زه رام اد ردسقل نزهر مان دلاخن به و (فنشلاوذ) ردسقا لهاا دلاخن بهوو روند هه رق |

 : (نانش ردهنسانعم ضفب هکردتفل هدنسهلک نأنش هدننزو باه ( نانشلا ) ىدا رشاط ه رق یکسارب هدنناب و
 أ

 | قیرآو نیم“ یا نونشلج ر لا روند هزوم“هدننز ور وبص (نونشلا) رددآیدا ور هدنبارت ماش هدننزو باتک | 2
 كکرانالوا نوز هلو زوم" هل و ردهنسانعم عیاجو جآو لوزهمیانونشلج ر لاق رول وا دض هلکعد هلوزهم و 2

 | كلا جاتماهدنزو لعافت هلنوت دیدشت ( ناشتلا إل نیما و لوزهلا نيب یا نونش لج لاقت روند ههود ق

 هرقو مس ادا دلا "ناشت لاق ردهنسانعم قعشرو بولیزو یردو اج ما اذا اناشت لاش ردهنسانعم |
 قعشرو بولی زو یرد خدو هدننزو لعفت (نتشتلا) تقلخا اذا ةبرقلا تث اشت لاش ردهنسانعم ك

 (نانشنسالا ) تقلخا اذا ةبرقلا تنل لا ردهنسانعم ككا هیرقو مشت اذا دلا نئشت لاقب ردهتسانعم
 .ننشتسا لاق ردهنسانعم قلوا دنم وزرآ كب هد وسو لزه اذا لجرلا نشتسا لاقت رد هنسانعم قلو ز بویلق را |
 | ليقع هدنزو هنیهج (هنينشإ) تقلخا اذا ةبرقلا تنشتسا لاش ردهنسانعم كيکسا هی رقو ماع اذا نالا لا
 هدزاوها هدننز والا هلرسک كنيش انش ) ردیعما كن ردب یرصم یزاق مان بالقسو ردنطبر ندنس |
 | معلا نم ةنشنش تلا لوقت روند ها هراب رب لو یلع روند هلا منیچر هدنلزو هج رز( ةنشنشلا)) ردیدآ عضومرب |
 حراشلا لاق » ةداع و ةعببطیا ةنشنش هیانم هيف لاق ردهنسانعم تداع و بآأدو تعسط و هنم ةعطقىا ةغضم ىا |

 شما وط هدزکد نوجا داهجو انغو ةلغ نزح یا ةن وشب لاق روند هن رانا هلع هد هب رمعم تغفل و ءاقج یا ۱

 لس ( نوا )رها داهجلا ادعم ابکرم یا ةربثک ةن وش | وزهج لاقت روتلوا ریت همان وط هکر وند بیگ |
 | كمدآر هدننز و نوع (نوشلاا) هلقع فخ اذا لج را ن وشت لاق ردهنسانعم قلوا فبفخ یلقع كمدآرب هدنن زا
 تحت تاج و هرزوا یغامد كمدآ ضعب هرزوا ناب كحراش + هکردهنسانعم قجآ ییناچ یکیدد ناش تا |

 هلب رقت ر یکجوب لوا بوچآ رد راکدد نأش هکییرز وا كغامد هلتل وهس هکرولوا هسک قذاح هدابل وا هلکطا |
 ردیعما شوق فورعم هلعما و ندحراوج ( نیهاشلا إل اهن وئش جرف یا سرا نوشی وه لاش ردنا جارخشا[

 نیهایش و نیها وش هدنعج ردشفل وا تب ءرانآ هلفل وا صوصخ ءراهاش لصالایف ردیسراف هزوکهنناب کر
 هدهنکطد وزارت هکهتردیسرافیجد هدنو هکر د جزم + هنسانعم ناریلادوع روند هنلوقوزارت نیهاشو روند ق

 | انیش هنیشپ هناش لاق ردهنسانعم كلغا بویعم بویلهکل ییهنسنرب هکردیفلاخمو هدننزو نیز ( نیشلا )روند
 یراثتنا هدظفلت نعد رادهرهب ندن راتفص هیڈفت و ےغنت ر دف رح رب ندهسوم#* فو رح هلندش رسک (نیشلا) هناز دض 999

 (نییشتلا) ردهدن را وج ےج جرح هکردف جرفم ییعی رش یر ردنعضته یتوص نایرج هدنلاح فق و بول وا |
 ردندح نش ن ذاش ردنداعمآ نیشو اهتکاذا ةنسح انیش نیش لاق ردهنسانعم قمزاب یفرح نیش هدننزو لیعفت |

 سایقریغ ارهاظ ردهنسانعم ع اقمو بیاعم هلیصف كيم (ناشلا) ردیسلدنا عاشر "یتیشلا ماسپ نب سیرداو |

 نخ (نیصلا) سه[ داصلا لصف زو رد دآ ه رقرب هدرصم (هناش) یک نساح و نسح ردیعج كنظفل نیشهرزوا :

 هلبا قشاو اهعنمو اهفک اذا ىناثلا بابلانم انیصانع ةيدهلا نیص لاق ردهنسانعم كما فرص و منم هدننزو

 هرزوا یهاولند هکات رد هنسانعم قمت آب ودلز ود هرز وا یمارم یراراز ناين وا هلبوط ودرن ویرلقیشآ ناين واراق |

 ڈرا لاق روند هن روع نوو نیقشاش هلیصف كنيش ( ةنوشلا )+ مزخا نم اهف عا ةنشنش + لثملا هنمو

 (Aw) ٭ ثل +

 هک داصلا لصف مس



e o - 

 ضرالا نطق ۱9 ولوارفاسم ك رکو نوسل وا مقم رک ردهنسانعم قلوا لخاد هضرارب و ههجو و هتبننع
 | راط ییغاشا لوق ىلع روند ه وق نرد یید هدنزو رویص (نوطشلا# الغا و وا اهءار ام ااهلخد اذا

 121 روا ا نوش لا روند هلو رولیکچ با پیا کیا ندف رط ییا بولوا لو یمیراقو و

  ةدیعبیا نوطش ةين و ةوزغ لاقب روند هنس قارا و لفسالا ةتيض یلعالا ةعستم یهو اهدناج نم نیلبح عزت
 | هدنززو نام (ناطیشلا و ثیبخ یا ن هطاش لحر لا روند ه راکدب و ثیبخ هدننزو تحاص 6(نطاشلاو |

| 

 دعي یر ردراو لوف ىکا هدننهدام ناطیش نو کا هدراصب كل وم * روند ود هدیس راف هکر دمولعم

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 هدنروص ویدنل و قالطا نوید وا هج را نعدیعب دوخاب "قلا نع دیعب ردذ وخأم ندنوطش نالوا هنسانعم
 توقف سلبا رد هنسانعمقاربحا هک کردذوخأم ندنسهدام طيش یناث لوق رولوا لاعبف یئز و بول وا هیلصا یی و |

 هکردرا و ځد لوقر و رولوا از ینون و نالعف یزو هدنروص و یدنلوا قالطا نوح ؛د) وا قولخم ند هرات

 یدبا لیزازع یمیلصا مسا یدلیا راعشا هدنسهدام فلوم هک هر دد وخ ام نهطنش مال وا هتسانمم لاله |

 ناطیش ضعبلادنعو نوسل وا" نج كرکو سنا رک روند هصقش یحاص درم و وتع نیغزآ اقلطم ناطشو |

 هکر دیعما افت و غاد ولردر و ردقجهل وا هیح مسا ةفيفخ هن وکر رون ده هیحو ردیعما رولاجرب نع هادرپ

 رک ذ هدفاق باب (قاطلاناطیش) و رولیصاب ردق هرکس ندنرزوا لیوا هنکید ندنشاب ىس ەچلاق كنق ا

 یا الفلا ناطیش هذخ |لاس ردقلزس وص دارم هکر دکع د یناطیش لوچ هلا هحوتفم یاف (الفلا ناطیش) و یدنل وا

 ک لع ناطیش ا كلنا قلناطبش هدنزو ح رج دن 2( نطیشتلا )و هدننز و هجرحد (ةنطیشلا) شطعلا |

 [ ناطيش هدننزو هجرحدم ( ةنطيشملا) ناطیشلا لعف لعف اذا نطبشت و لجرلا نطیش لا ردنرابع ندکلیا لع

 اروند همدآ نکح هلما ییهعوق ندوبف هلیس هیلب لعاف ے ا <نطاشلا) روند روت دم یاغغ ی راکدید

 ۱ تنش (نوطشالردیعسا یداور هلن اف زاد رول ج كب هکرددآ كن وا ساجر نیطایش اس ور

 | (نعشلاردبعسا یردب كنداعص مان بی ّود غوروا هدننز و رفعج در هثلثم یاب (نتعش) ردیدآ عضومرب هلص

 ۱ تلا هلتموصخ كمدارب دو زه (ناعشالا روند هعارب نالیک ود تولیغاط ندعلت وا یروق هلن رت

 | روند هچاص هديل وژ و ناشب رپ (نوعشملا) ءّودع یصان اذا لج رلا نعشا لاقب رد هنسانعم قعشپاب هجاص نالوا
 | راریجا (نانیعشالا) عابنا یا نوعشم نونحم لاقي رولوا عابنا هنظفل نونحمو تعشم یا نوعشم رعش لاق

 | بارح (ناعشلا ثعشت ادا هرعش ناعسا لاق ردهنسانعم قل وا ناشر شروم شراق یحاص كمدآرب هدننزو

 | هر | دوشم نیغ (ةنغشلا) دشا هرات یا سارا نام لس لا روند همدآ ناشیرپ و قنغاط یجاص هدنزو

 | 6ذن رغشلا ) هدننز و درص ردنغش يجر وند هغوبج هزان و هنسانعم هراک روند هنک و هقرآرب هدننزو هفرغ

 | هرغش ینعم هنرغش لاقب ردهنسانعم قمی پوروتک هب همرص ینعصخ یثروک هکر دیفدارمو هدننزو هبرفش

 | كمدآ ر ولقاع سبکی ا نفش وه لاقب روند همدآ تناطف لهاو لر زو لفاع هلی وکس كنافو یمهق نیش (نفشلا)

 | رد هنسانعم رالظتا و هاربم بیقر یا هلنفشوه لاق روند همدآ نالوا رظتنم هثئاربم هلافو ییعب ندهزوک یی اش

 ققابهلیفیر وق زوک همدآرب هدنزو دوعف (نوفشلالروند همدآ كر زو لفاع دوب هدننزو فتک «نفشلا)
 قاب هل رظن تها لکت ویش ی دوخاب نقاب یک بم تبوردلاق ینیزوک دوخاب قاب هلیهج و ضارعا لوق یلع

 عفر وا ض اما یف رظن وا هبنبع رحّوع هبلا رظناذا عبارلا و یالا بابلانم ات وفش هنفشو هنفش لاقت ردهنسانعم ا

 همدآ ندا رظن هرز وا روک ذم اجو دو روبس(نوفشلالو نفاا)ءراکلا وا بصل یا ارظان هفرط |

Dgهدننزو مارک ا هلفاق ( نامش الا  اهعماحاذا ة ار لانتغش لاق ر رد هنسانعم اچ هدننازو هجرجر  

 | ةبطعلانقشا لا ردهنسانعم كمر و دیطع زا و هلام "لقاذا لجرلا نقشا لا ردهنسانعم قلازآ یلام كمدار

 ا باتا ةنوعش تنعشف ةيطعلا نقشا لاقت رد هنسانعم قمل وا ادم هدینزنو دموع (فنوتشلا) اهللقاذا

 | نقش*یشلاقم روند هبهنسن هجزآ هدننزوربما (نیقشلا )و هدننز و فثک < نفشلا )و هلرصف كنيش ( رقشلال تلف

 | ردرلثدحم هدننزو نی دادش هکنایناّشلا لضفلا نب بسا و دم نب دجا نب سابعو لیلق یا نیقشو نقشو
 | هلنیتصف 6 نیب ولشا) یدل وا بقلم هلغل وا هجا رلا بیط ردمبقل كئدح مان مماع نم ها دبع هلیعط كيم ( هنادکشم)

 | دایاتسا هدناراهلنیتصف (نعلرد وسنم اکا یوحلا ینبیولشلا "لوبا ردهدلب رب هدیرفم هلباه هنیب ولش دوخاب
 | هدسلدنا هیت كنءهددشم ےمو كنيش تنوع ردندا روا "نشا رفعج نب نیسح یلعوا ردهبرقر هدنساضق

 | (سیرجنوعتا) ردد هدلپ رب هدنساضف طس وا دیعص هلدس هغیص هشت و هموعصم* جرم (نینوعا) رج لب ما

۱ 



 تم ۱۰0 اس

 هلرمشلالا هقلخ عیملب رفغیف نابعش نم فصنلا ةلبل هللا علطب # وبا نعي هدئدح هکنحاشم لوشو روند |
 تما هکابوک ردهسوک نالوا ثّما قرافمو تعاج كراتو تعد لها دارم ردعقا و هدندح هک نحاشم وا
 ینعم لعاف روند ه یک ولط هکر دهنسانعم ن وحش هدننز و بحاص (نحاشلا) ردا توادع و ضغب هتعاج و

 رد هنسانعم قلاب نیکو دقح هلنیتصف ( نه ) ن وحش یا نحاش بکر لاشه رد هنسانعم موتکمهکی کم اکر دل وعفم
 هب هنساره بولوا نیغراط ماد هدننز و "لمعشم ( صم ال هيلع دقح اذا حبا رلا بابلانم انحش هيلع نهم لا
 | جش هدننزو نوح هلا هع یاخ (نوحسا) بضغتم یا "شویم لحر لاق روند همدآ نالوا رولیراط

 | (نودشلا) یدنلوا رکذ هکر دتعل هدنآ و هدنز و "ناف (:نعشا») روندهمدآ هدرولناسو رپ ددا

 هنن راشاب هقشب یتغتسم ندنراانا بونلت وقف یراب رواب رغص و تآو قالغوا و یزوقو یسی ر واب وهآ هدننز و د وعق
 ینغتساو یوقاذالوالابابلانم انودش رفاطاو ةفلناو فلظلادلو عیج و یبظلا ندش لاق رد هنسانعم قلوا |

 قل وا هنشاب هقشب بول وا ینغتسم نددنک یسپ رواب نانو راو اا هل رسک كنءزمه (نادشالا) هما نع

 هنشاب هقشب ب ونلت وف یسیرواب هد زو نسحم (ندشلا) اهدلو ندش اذا ةبظلا تندشا لاق ردهنسانعم |

 ةيراح لاق روند هربق شعب یکی ( ةن ودشملا)ر ولک ن داشم و نداشمیعج روند هناوبح راس و ه وهآ شمل وا ۱ 0

 هروغو مان ندش د وخاب هعضوم مان ندش هدنع هکر د رلهود لوش هلتاصف (تایندشلا# قتاع یا ةنودشم |

 كرم لاذ و یصفكنبش (ه وذش)) رول وا یک هییش هنیعمای هکر درصشرب هلبصف كن (ندشلا) ردراب وسنم

 هن وکر هلا هحوتفم هم لاذ (ةن وک ذاشلا) ردندنآ یوصلا ةصلخ ن د لا دبع وبا ردهدلب ر هدسلدنا هلیعص ۱
 هلکنآیردیارز رد وستم هع یوک ذاشلا ظفاخا بواوا رول وا لوم هدنم هکروند هب هدرب و لای هک ۱
3 

 ایف وک كنارو یصفكنيش (نرشلا) ردب زعم یسراف هنوکداش هروک هناي كحراش * ید ردا تراحت ۱

 ۱ (نرش قشیانرشترضصلا ىف لاق و یقشنااذا عبارلا بابلانم ارش ةرضصلا تنرش لاق ردهنسانس«یم الت |
 هنسیدنک كرویصا دوخاب ردیمگ رویصا هکر ديما مط ر هلیعص كنيش (ناروشلا) ردهدلب رب هدناتسربط هلنیتصف |

 كب یشانندکع رو قایا نلاب هلیعف كنم یازو كنيش (نزشلا) ردئدحم نایراشلا هللادبع ن دو روند
 نزشوافطانم اددش یعااذا لوالا بابلانم ازش لجرلا نزش لاق ردهنسانعم قلوا هدنامورف بولیرو |
 دتشا اذا ةن وزشو انزش *یملانزش لاق ردهنمابعم قلوا تبلاقو درضو یا هنر دزو هره 6

 ضرالانم انزشاولزتلاق روند هردرسو كبو یناق نزشو ةظلغو ةدشیا ةنوزشو نزش هلاسو ظلغو ||

 هرزوا هقلاضمو تدشو قلطنارمسعیا نزش لجر لا روند همدآ ولجازم زراپچ ولیوخ نیتجو اظلغیا
 اب لاق روند هغلقارب او رد هنسانعم بناج و هیحان و فظش یا شیعلانم نزشیفوه لا روند هکل رد نالوا |

 طشناذا عبارلا بابلانم ازش لج رلانزش لا ردهنسانعم كما ادب شبنج بولکهطاشن و قوشو دعب یا نزش ۱

 (نزشلار)رلران وا راقج وچ هکروند هکیک نانل واریبعت ق شآ و رد هنسانعم هیحان و بناح جد و هلنیتعط (نزسشلا) ق
 لعفت (نّرشتلا) ردشمالنا دقت نکل بودا رکذ یییرب كرانو یرهوج روند هغیشآ دوب هل رعف كنيش

 هدامرب یریغای نوجا تموصخ و تشااذا *یشلا نشت لا ردهنسانعم قفلیاق بولو تذش هنتر هدننزو
 ةموصلنا ف هل بصتن| اذا هل نّرشت لاقت ردهنسانعم قمروط بولیکید هلتوشخ هنسوشرف كمدارب نوجا |

 هعرص اذا ان رشتو انرشت هبحاص نّرشت لاش ردهتسان قلاچ هر دار نزشنو نر اهرغوآ
 نکل هیالتن هيلا لتنو یلاعتهلوق هریظن و ردهرزوا سابق رغ ردهدنزو لیعفت هکیناث ردصم هکرد حراش

 ةاشلا نزمشت لاق ردهنسانعم قمروتاب نوجما قازغو یناوبح نزتثتو ردبلغا قوا ندنلسق كابتحاو ق

 (ناتسش ةليخ یاةنزشآرما لاقروند هنروعسک ان و هلیختهدننزو هرم (ةنزشلا) اهعذيل اهمصضا اذا 0
 سویلطب رهش هدسلدنا هدننزو هناتک (هناشش) ردندح ناتسشندیعسیانب ىلع ردیچعا مسا هللرسک كنیش ق

 روفغفو ینابطم روند هباق نالوا ندیسقاسو ندینیچ هلا هلم داص (ةنوصاشلا) ردیعما اضقرب ندنلاعا ق
 (نطشلا) رددآ لجرر هن وصاشو ردیب زعم دن وسقسو 6 ود عراش » ردنیصاوش عجب یک رلقبط قازا ا

 لاق رواکن اطشا عجب نوسلوا هصق رکو نوزوا رک ر دمام لوق ىلع روند هناغرواو هما نوزوا هلنیتصف |

 انطش هنطش لا ردهنسانعم قلاب بوکچ هلا پیا هلبصف كنيش (نطشلا) ماعوا لیوط لبحیا نطش هدی |
 هقلاخ اذا هبحاص نطش لاق ردهنسانعم كلا تفلاخحم هندصقم و تین كمدآ ر و نطشلاپ هدش اذا لوالا بابلانم |

| 
۱ 



-# "of = 

 | رفظملایبا ندم ردندامسا هدننزو هنامر (هناش) ر دکعد "فکلا ظبلغ

 ۱ ك ناو كن ه زمه ( نحتشا ) رد 4 رفرب ۲ و یا

 ۱ (نشلا) رد وسلم اک |یتضنش ال: تم نت دج ن رع ندندثدح ردبدآ اضفرب هدنساضق دنف رع ه] کف كنم

 شو هفک تنش لاق ردهنمانعم قلوا نیلاق و یربالا هدننزو هموع (ةنوئشلا )و هل كن دنلنمیا و كن |

 قلوا ادپ تظلغ هدنراقاد ود هلغمالت وا نک هودو تظلغ و تنشخ اذا سمالناو عبارا بابلانم ةن وئش و انثش |

 نیلاق و یرا هلینوکس كناث و یصق كنيش (نثشلا) لوشلا یعر نم هرفاشم تظلغ اذاریعبلا نش لا ردهنسانعم

 "مهیا نجش ه لا روند هه ودنا و نزح و مه هلنیتصف (نجشا) دنیلغیا عباصالا نئشوه لاق روند هوضع
 | روند هنخاشو هبعش كنهتسزره اقلطمو روند هن رللاد جاغا قلتج شعثریک هن رب یرب یک همردشقوص و نزح و

 یرلعچ روند ه هم و تجاحو روند ه هقان نالوا ولکن رد ییکرتو هين و رکذ یس اک » نوجشوذ ثیدطا » هفو |

 كلثموب یدنل وا رک ذ هکر دندنسانعم هبعش و و ضااو نونف یا + نوجش وذ ثیدلا » هنمو رولکن اجشاو نوه
 ] هاچ رب یربره هلیدصق قمارآینیرهود نوکر یدبارا و واغوا یکیا مان دیعسو دعس كن هسکرب مان هبض هکردو یلصا
 یرد هلکمالنار وهظ یربخرب ندنعهرب الصاو بول وا ددان دیعس بودنا تدوع دعس تق و هدعب بودا تع نع

 و و دعص ومرب لرمه | راذکو تشک هد 4 داب ها دک مات ترا نداق چا هیض هرکصندندمز یدلوا دیماان
 | لتق یاوجر هدنفایقو تروصوش هدارو ن هدتقو نالف هکیدبد ثراح هدنبصیانثا ب ودنا د وعق هدنآ رادقمر و

 ۰ سیم فاصوا دیض دلا زا رب |یعلق نالوا نایمرد ودردکنا علق وش ایلاح مدیشلا بالتسا بلس و زاسو

 [ راح هللا روب نم غیت كره د + نوجشوذ ثیدحا * نامه هدکدلیا نقی یتفیدلوا دیعس نلغوا یکیدلیا لتقندحمقو
 تاکرح كنيش فن ) رونل وا برمض هدقدنل وا لالدتسا هارخا ٌهصف هللا هصقرب یدلیا صاصق و لتق

 ر ةبعش یا جر ةنجت امن لاقب روند هنس هبعش و عرفو هنغادب و لاد كن هنسنره دوب هلی وکس تاو

 ۱ اذا لوالابابلا نم انش ةجاا هتنجش لا رد هسا وب ول تاجو مهمرا یدآرهدنزو جر (نهشا)

 ۱ ان و و ان ان الف مالا نش لاق ردهنسانعم كما كانغ و نوزح یهدآرب هدننزو دوعق نوجشو نصشو هتسبح

 ۱ كنهزمه (ناجشالا) رد نوجش یعجج روند هلو نالوا هدنسیرقوب كنهرد دوخاب هرجا هرد نجشو هنزحا اذا |

 | رد هتسانعم قلوا ولمقلاص اصاح هاو هنزحا اذا رعالا هنصشا لاقب رد هنسانعم كلتا نوزح یدو هل رسک

 ردهنسانعم قلوا نوزح هدنزو دوعق (نوجشا) و هلنیتصف (نجشآ) ةنجش اد راص اذا مرکلا نا لاق
 : هل مسك ك نيش (ةنجشلا ) نزح اذا سمافنا و عیارلا باسبلا نم ان وجشو نجف ن نجشو وه نهشف هنجشا لاق

 | ةنصو رددآ عضومرپ و روند هغالتچ نالوا هدغاطو روند هن رامتل اص مزوا احتاح نالوا هدک اکتو هدهصا |
 | ردهنسانعم كلنا داب بوروتک ه رطاخ ین هنسفرپ هدننز و لعفت ( نه ردیعسا ةانم دز نن فوع ن دراطعنبا

 | رضا نشت لا ردهنسانعم قلوا قلتج قشمراص بوشیریک هنر یرب راجاغا و هرکذت ذا مالا نشت لا

 نجاوشو رد نجاوش یجب روند هلو نالوا هدنسیرقو كنهرد دوخاب هرچا هرد جدو (فنجاشلا» فتلا اذا

 لاق ردهنسانعم قمردلوط هليو کس كن هم یاحو یف كنيش (نصشلا ردیسا كنهرد لوي رب ندهبض رايد

 تورو وآ بوروس تکا ننیشر یک روس راكش و اه الم اذا ثلاثلا بابلا نم انحش ةنیفسلا ن ےش

 ةن دلا نعش لاقب ردلمعتسم هن انعم كلعا ولطیط یرهش هلارکسعو هدعباو هلشو هدرط اذا ده لاق ردهنسانعم

 أ تنعش و بالکلا تنه لاقت ردهنسانعم قغنوق یدازوا نوزوا كر هبا دیص یراکش یزان و اه الم !ذالیلناب
 | دوب هلی رسک كن هزم ( ناحشالا ) اثیش دصت ملو درطلا تدعبا اذا یناثلاو عبارلاو لوالا باسبلا نم م ازیصش

 ] ىصلا نشا لاق ردهنسانعم قاي بونلرضاح هفلغا و اه الم اذا ةندلا نصا لا رد هنسانعم قمردل وط

  هنسانعم قمربص یف یو دفا رها لاقت نوا چ تا ومو دیک نطق ور کیو ی اذا

 موس هد . نا لاش زد هنسانعم قاب دف آ قوا نکو هلس ادا فیسل انها لاق رول وا دض هلغل وا

 وص هدررهشو روند هفلع ردق كج هت هکر ر نو کرب هراوط هلبرسک كنيش ( ةنهشلا ) دیمرب هل دعنا اذا

 | لاقت رولوا او وخ اواخر .هش و بوصنم ندناطلس فرط هکر وند هطباض نانلوا ربعت یشاب

 أ ناسل الاح ردندنسانعم عفد و درط ارهاظ ناطلسلا ةهج نم دلبلا طبضل ةيافكلا هيف نم وهو دلبلا ةنصش وه

 | ار (ءانها) روند هن آ هللوطر و ردهنسانعم توادعو تموصخ هنصشو ردل وادتم هلیصف كنيش هدماوع

  هدننز و هلعافم 6 ةنحاشلارل ةوادع یا ءانصشو زنه امن لاق رد هنسانعم توادع و تموصخ ځد وب هدننزو

  ۰ 9 ENاس اه تم 6 6 ۳

 «( هضعاس)
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 هدننزو لعافت هلو د دشت ( "ناسنلا) ردناوذ هجن هقشب ندرانو و روصنم ن "لع نب دجا ینلؤمجاهنمو یندلا |

 فوع هدننز وربما ( نیس تمداکت اذا لولا تناست لاق رد هنسانعم كل هر بو هرواق نیر یر راروغوب

 زاس اذا هنطب نوسن لاق ردهنسانعم كغاکوپل وس نرق هدننز و لعفت (نودنلا]ل رد هدلب ر هدنرابد دبع نک

 (ناوس) ردعضومر هدننزو باغ (ناوس) ردندح نوس ن دمع نب لصف ردندیماسا هدننز و رفز (نوس#

  ن ربتف ندننثدحم ردیدآ هب رقر هدرمصم دیعص یدلیا طلغ هدندسقت هدف ین اعم دوخاب هلبصف و یعص كن هزمه

 (ناپسالا ر یدنلوا لاخدا هندادع دالب هرکض سه زف زنا دادغب هلی كنيس (اباتوشا) ردندنآ یس وه

 | قورح نیس رسک ( نیل لیلا ناخ زا یا ناچشالا اول راش نوک هرات یک ا هلک كن هزه

 شعب ره اکو رونل وا قرف هللا سمه ند هم یازو هلبا قابطا ندنفرح داص ر دوم فرح ر ندریفص

 نیسو یکن کتلا و نکسلا ز تانا و الا رول وا لد قرن كز ارزلف اب

 | هلوق ریش زط نا ناتیسلا هو رکش ناو ایرک ز نب نادمحا روصنمولا رد ه رقرب هدنساضق ناهفصاو ردیدآ |
 رد نیس نب للا دبع ن دمو ردسبقل لدیشرخ نا هما هموعضم فاق هلوق و راب دلیا ثیدح عامس ندنحم مان
 .كفلا و یرمسک كنيس (انيس) ردنشغ وا افتکا هکر دکد دیسای دوخاب ناسنااب ردعقا و هدنیبم نآرق هک 6 نسب |
 رج ر هلبا دم (انیس ) ردیعما یدج كهللا دبع نم نیا لع وا هفسالفلا میش ند هیمالسا یاهکح هلن طق |

 ردیعما یدج كئدح مان هربغملا ن دمو رد ه رقر هدنساضق و رم هل رسک كنيس  نانیس) ردیعما فورعه |

 هلرانیس (مانیس روط) و (نینیس روطا) ردیعما یدج كهللا دبع نب دمع نب ىلع ندا کا یت اربط ماما تلذک |
 ج واو نون یکیا (هنینیس رددآ كغاطرب هدنسهکل وا ماش هلا صق (ییسروط )و هللا دمو هلی و یرسسک"|

 و لأ نیشلا لصف چ دما نیشلا لصف زا ردفاضم هکو یظفل روط ضعبلادنع هکر د حراش» رد نینیس یعچج رد دا رجشرب ها |

 هدنازو تاک زدن ادو رس وه جن زد هب انس لایت و نما و تست هل وکنس كد هه و یھ كنیش (نآشلا)

 شاب هزوک نشو ردل وادتم هدهنسلا ناش هلبلق دف ه زم هکر د حراش + كبطخ و كلاح و مایا كناش ام لوقت ۱

 , لاش رولک نوش و ی ؟سلفا رولکنّوشا یعج ردنرابع ندرمط ن الکی رغ وط هشاق ندشاب هکر وند هار حت كج هلک |

 با یا یاب یرلکدبد عین هدنآ هکر وشد هرمط لوش عقاو هدراغاط ضعب و نیعلا ىلا عمدلا یرحموهو هن أش ضاق |
 ۰ | رد وتح یکیک شب شاب هدحرمشت بتک هنسانعم سآرلا لئابق لصووم روند هنتسناچ كن راکیک شابو رولوا |

 اقا ار < هار وا هکر وند ه رهط لوش نالوا هدنغا ربط Ela LER ی ی RE نوش هرانآو|

 قات ردهنسانعم قم راف لوق لغ كلعب ینئاشو لال كمدارب رولواردصم ناشو رولک نوش یعج روا وا س |

 e ور و ie رد هنسانعم دصق و هل ثزنکی مل وا هب رعشام یا ثلاثلا بابلا نم ان اش هن أش نأشام

 هنسګ ام لع اذا هن اش نأش لاق زدهنسانعم كسلا شيا لزوڪڪ «ززوا قل وا یتعنص ام اد مدار و هدصضق |

 هاب یبا كن هلک راو ریال یا هربخ" نت اشال لوق رد دنسانعم قم وط رخ ندنتشکو  لاح كمدآرب وا

۱ 

 ناو لاش ردهنسانعم قل وا ی ا ناشو مهرمآ یا چک دنقل یا مهنأش «نئاشال لوقت رد هنتسانعم كل

 دو اف نالف ان افشا لاقت اف كلنا دصق هدننز و لاعتفا (نتشالا راد اب یا دعي نالف |

 | نغ (نشلا) ات معان یا ناش مالغ لاق روند هناوج هزات ندبکز ان و رت ولوط هنتا هدننزو بحاص (نیاشلا)

 وا بیرقواناش راص اذا لوالا بابلا نم نبش مالغلا نیش لا رد هنسانعم قلوا نباش نالغوا هدننزو

 ردنداعما هدننز و همام  هنابش ]ل رددآ لجرر هدننزو هاصم (هنابش) اند اذا ؛یشلا نیش لاق ردهنسانعم |

 | ىلع وردبحاص وزج هدش دح نف هک هاب ده ن وا دبعو بثاکلا ا ةنابش ن لطفا نب دجا |

 عا ند راحت ماما ا دېګ ن زر زعلا دبع هدننز و دادنش (نابشنار) ردراثدح هن ابش نب كالا دبع ن |

 ردندافعض ردنبقل نابشو رفعج یمسا دوخاب رددق رف نب رسج نا ردهدننز و نامر هک نابشو ردننشلفا تب |

 ۳ ه دب رغم هلص كن هزم ( هوبشا ردفب ع هلکع د ناش رش دوش کی دادغبلا نیس نب دجناو ر

 رولوا لزف یلاقصو یسهرهج کز وتد دما ول اوه لیج هد 'یناغح ( ینابشالا)و هدنزو "یار € یابثلا)
 ا لوالا بالا نم انش بوثلا ناش لاق ردهنسانعم قموق وط زب هلن وکس كنان و یف كنيش ( نت شلال

 | نیل یا نوتش بوث لا روند هو نالوا عالم نوتشو روند ههالج هدننزو روبص (نویشلاوو(نناشلاژ هکاحو |
 هدننزو باصم (ناتش) ردعضوم ر هدن رق هیک اطنا و ردیدآ نصح رب هدسلدنا هلا هموعصم هزم (نوتْشا) |

 نەفس هدنسهدامیدک هه رد هللا دنیا ارا لوا رددآ كغاط رب هدنن ءادکو که کم ۱



eی و ۵۲  

 سپ تنم یک جواد ناچ نما یلاعت هلوف هنمو روند ه هنس شلي شک رارع ندنرزواو روند هنسهلوقم
 ۱ رو روا هو لیمو نونو رول وای دانن زا یا
 | لوط هفناو ههجو نوا هلهس هنسح هسلع یا هجولا نونسم لجر لاقت روند هنالوا هجووس اعو یورو

 | كليب یتسهلوقم قاج یخدوب هدننزو لیعفت ( نینسنلا إل ردیعا كنملق یراسنالا نالصلا نب كلام نونسو
 ناس لا ردهتسانعم كمرب و قنورو توا رط و بات هزوسو هلقص و هدحا اذا نیکسلا ننس لاق رد هنسانعم

 كمر و اهتشا هماعظو هددس اذا هيلا هر ننس لاق رد هنسانعم قق ضغوط قارزم هن هسکر و هنسح اذا قطنلا

 دوخاب هلیسیدنک هلیصق كنبسو یرمسک كيم (نسلا) ماعطلا لا یهش یا * یشلا اذه ینتئس لووقت رد هنسانعم
 كغاک اوسم هدنزو لاعتفا (ناتتسالا) رول وا ریبعت هرسوک و وکلی هکروند هثیش نالوا رونلی هنسن هدنرزوا
 سرفلا "تتسا لا ردهنتسانعم قمان وا بولک هشبنجو قوش تآو لاتسا اذا لجرلا نتسا لاق ردهنشانعم

 هدننز و روبص (نونسل )برطضا اذابارسلا تتسالاق ردهنسانعم قما ردلیا ب و ان وا بارس هدناباب و صقاذا
 كنیس(فنسلا )رون دهثیش كحهدناح الع هلکلروس هشیدلصا هکر د ح راش + روند هثیش كج هیلک اوسم یراشید

 ن نار اونا سن ةا رو دیا ساینس روند هسراب یشید و هب ونآ یشید هلبعف

 هلی كنيم (ةنسلا») روند ه هتلاب لنآ یکیا هلت رنک ك نيس (ةنسلا )ل ردندناکا هنس ن نجرلادبع و هنس نا

 هلا نانیبج دوخاب ههرهچ و تر وص روند هنسهرباددوخاب هنن رب نان روک كز وب دوخاب هنسانعم هج و روند هزوب ۱

 ردهنسانعم تلبج و تعببط و ٌهَشرط و ةربس یا ةنسح ةنس هل لاق زد هن انعم تشرط و تربس و روند ههبج |

 ندنیهفو ماو مکح قنرط یهلا تنس ۷ او ىلاعت ها ةنسو ةعيبطلا یا ةنسلا عركوه لاق

 هنسو رد راهکولسم ةَ رط كانا باذعار ز باذعلاةن اعم ىا ج نبل والا ةنس مه تنا الا یلاعتهلوق وردت رابغ

 ثالو ردتفل ترد هک لنیتعص و هلرعف كن ون وین الث ا كنيس (نسلا) رددا ام رخ هن وکر صوصحم هب هب ده

 | بونارص هتوا یرب نکردرکس هلنیتخف ننس و هتهج و هجهل یا هننسو قیرطلا ننس مزلا لاق روند هنسبضوط
 €l تءاج لاق هنم و ردهنسانعم هدحا و ةهرط ردیعج كن هننشس هل هلرصف كنيس (نیانسلا) روند هبهود نالوا ران وا 1

 | هدننزو هلعاف هلن ون ددشت (ةناسلا) یدل وا عجب هل رابتعا عقاوم هدارو ةدحا و ةَش رط ىلع ىا نانس جرا ۱

 | قغوق بوشودهنسهسک | ق ور ه هرات هلننغآنوجما كمتزکو چ هفعشآ یی هقانءود ر وغو هدننز و لاتق (نانس و

 | قوا (ةنونسلا)ل اهدفسيل اهخون یتح اهدرطب و اهمدكي یا انانسو اناسم ةقانلا نا لسفلا لا رومات |
 ردهیاعص کردیا فنحم تف هدنزو هنیهج (هنینس) ردنداجما هدننزو ریز (نینسل روند هضرا شعالتوا |
 راک یا ناسم لبا لاق روند هجوق ولشای هلبصف كيم ( "ناسلا) ردیعسا یسهلوک كن رلبانج همس” ۳

 | شید نالوا هدنراکلرکت كنخرچ ویقو كنءهرکب و هتسانعم شطع روند هغلزسوص هدننزو حرز ندا
 هغروبق ه هدسکو کو روند ځد هنسلم روند دن راجوا كن رلکیک هغو وک هدهقرا و روند هم رارب كت شید

 هدننزو ده ده ( نسنس )ل روند هنب راج وا كن رلکیک وکیا نالک هسکوک دوخاب روند هننراجوا 9
 ماش مان دم نب نیسحو ردا صاشر و ردسبقل ردب ردارپ كنالع نب ورع هکكتهسک مان ءالع نم نایفسوبا
 قغ وف قارزم همدا نالف راب صو ر واکه نسا یعج روند هنر قارزم هدننزو باتک «نانسلاال رذیعسا یذج ۱

 نانسلاهع واطت راریدنانسلا عوطاوه هدر كج هد رد اذافنا و نعط یترع هرب یعیدلناشن بودنا دارم ردرطبم

 نانسو نابذلایا *نانس منو هینیع نییامو» هنمو هنسانعم نایذ زون د هراکنیس نانس و هنسانعم کا

 هرو ناو رع ناو هللادبع ناو ریهط نبا نانس ینا نن نانسو یدنلوا رکذ هکهنس نب نانس ردنداعسا

 رد راصحر هدنراید مور نانس نصحو ردندباصصا حور ناو هبلعث ناو مت ناو هلععم ناو هلس ناو
 كن هلیججوبا هدننزو ریبز (نینس) ردندنیئدحم لواو ردب وسنم هنانس نالوا یدج ۍنانسلا متصالا سابعلاوناو |

 رده رقر هدنساضق تاره هدننزو ناغع (نانسا) ردن دی اععا كلذک دقا و نب نیتسو ردندناععا هکر دیعسا

 | رددآ وصر هدندرون صاق و ینب هلبحصف كنيس (نانسلا) ردیدآ هن رقو هدنساضق هفوک هلیصف كنيس (اننس)

 ا وزوج اتت قیر های لوف مس (:ندتسلا) و لسی لما منا نتا
 | هلغملوا | یشید قترا هدنغا ردسقل ییلغتلا ةع ن بیبح هدننزو هنیهچ (هنینسلاوذ) روند هالسرا هدننزو

 ۱ ندنیثدحم هلیعض كنيس (نونسا) ردببقل كندحم e یموم نب دسا هلرعط كنيس ددو یدلوا قلف

0۳ 

` 



 > ۵۱ زی

 یرقانوق ادتا لراندیک ههرصب ندلح مان جاش هدننزو دنهج  هن) ردعض ومر هلیص كنيس ( نم )

 رزالا ىا ناعسالا هيلع و اژاج لاقب رونید هرارازا هنهک هلرعف كن مزه (نامالا) ردیمسا كعضوم نالوا

 هدنن زو ربما ((نیعس ۲ ردهدلبرپ رک كنپ دس ( نین إل ردیدآ ه رقر هدنساضق نادمه (نیماس# ناشلطنا

 كنيس( نسلا) یدلوا بقلم هلغل وا یرابرفا و ماعاو یراردارب قوچ ردبقل كنهبلعت نب ورع نت هللادبع
 هکر دح راش » هلنیتعض رواکن سا و رولکهنسا و نانسایعجج هنسانعم سرض روند هشيد هلددشټ كنون و یرسک

 نسو ردهننس یرغصم ردث وم یظفل نسو ردیف رع لامعتسا هدنشیدیزآ یر و ردفدازم سرض هلا نس

 نداهتف ردهدلبرب هرزوا هلجد رهن و ردیدآ عضومرپ هدنرهش یرو رددآ لبجرب هدهندمو روند هنزوکآ ناب
 رونل وا قالطا هنر نالی و هدنج وا كف لان سو ردهدلب رپ هدانا دما هل ااهر و ردنداروا ی سلا "ىلع نب ةللادبع

 اتیه و نرقو ردلمتسم هن هنسسانمم دیش لک دت یربلا نک رک کک و لطا لاق ردیفرط یکیا كفش

 قالطا هنشید قاسمرصو هل رق یا هنس وه لاق ردینېم هنروصت یتقفاوم هن رب یر رشید ردلهعتسم هنسانعم

 رونل وا قالطا ه رشید قح و قاروا و روند هنسهندحا و بول و ۱ لخاد تدح و یا هکر د حراش» رونلوا

 رکو شید كرک یسهلک نسو كرع رادقم یا كنس 6 لاق رونل یا ریعت شاب کزدلمحتبم منا رک را
 هدنسانعم رع هر وکه ناي كرثانا هکر د جرم * رولکن انسا عج ردشؤم نوسل وا هنسانعم رع هدناویح و ناسا

 ردینبم هنغیداوا مولعم هلینسیرج كناویح دوخاب هن روصت دادتما و لوط قالطا نس اکاو رد هلیرامتعا تدم

 قالطا هنن راج وا كن راکیک هغر وبق هد هقرا و هب رت و هتدل یا هنسوه لا رونلوا قالطا هنشادشاب كمدارب نسو

 هګددع یرالیق كنشاب ییعب ! مکتحا وءاشام یف واریطنانم هرعش ددع یا +هسار "نسی نالف عفو» لا فو رول وا

 دا ربا هدر كج هد یدلیافر مت مدب ااا یهاوفند بول وا لثان هنمارم ج وجاي شداض وا هتل ورخ

 دسآر یس عقوو رد هانکن دنژک هکر دد وخامندنلوټ ااا الکن الفدجو لثمو هکر دحراش رونل وا |

 ناوصلا نا نسلا وذ و یدل وا بقلم هلغل وا یشیدقت را را ردسبقل ىلجلا نونا (نسلاوذ) رد ورم د هدنناوزو ۱

 ترک اذا لحراا نسا لاق ردهنسانعم قلوا هدرولناسورپ هل رسک كنه رمه (نانسالا#) ردسقل سک د ن |

 كم ردنلشید ینعب كمروتب یشیدو هنس تشن اذا یبصلا نسا لاق ردهنسانعم كغ: یشید كناویج و ناسنا و |
 سیدس "نسا لاق ردهتسانعم كب یشیدشاب ز NOT E و هتنا یا هنس هللا نسا لا ردهنسانعم |

 ا اولس هلو ر و هنس ترک اذا لج را "نستسا لاقن رد هتسانعم قمل وا ریپ ولشاب یحدوب (نانستسالا) تبناذا قلا
 قیرطلا تنستسا لا ردهنسانعم قلوا تالشیا لو و اهراس اذا 2 ةشرطلا نسنسا لاش ردهنسانعم كلنا

 وه لاش روند هنال وا ولشاب ندراس ردلبضفت لعفا هلیصف كنيس و كنءزمه (نسالا) ات تراص اذا |

 هنس وه لا روند هنشادشاب كمدآر هدران و یکن سهل هل رانیس 4 ةنینسلا و و (نینسلارل انسریکآ یا هنم نسا ۱

 هب یدنزاق یک نوا نالیکو د هدقدنزاق شاطو روند هتسهلوقم اچ شفلیب نینسو هر و هتدل یا هتنینسو هنیئسو
 هننفب موقكسکو  یداز وا نوزوا هنیئسو اهتابن لک | اذانینس ضرا لا روند هر شعالتوا یتوا هلم جابو روند

 هنشاط نکلی. یتسهلوقم قاچ هلبصف تنیس (نبلا) متسانعم عر رزتاوا یالطا هلو رد ناس اچ 8
 كمروک نرم هغارزمو هلقص و هدحا اذا لّوالابابلانم انس نیکسلا "نس لاق ردهنسانعم كليب تورو
 اش اه آسا مال نس لاق ردهنسانعم كمروس كاوسم هشید و هنانس هیف ا خرلا نس لا رد هنسانعم | ۱

 ردهنسانعم كما نایب و حاضیا یشیا ر و اع رس اهقاس اذا لبالا نس لاق ردهنسانعم كمروس راوط هلتحرس و1

 هلیئرم قارزمو ار اضف هلع اذا نیطلا "نس لاق ردهنسانعم كمزود یمفاس ندروماچو هن اذا مالا نس لا

 هنعط ادا االف "نس لاق ردهنسانعم قمربق ییراشید كنم رب دوخاب قبرا هل رشید لوق ىلع كمت رود هب هکر | ۱

 لصشا "نس لاق ردهنسانعم قمی بوبابق هرزوا یزو یصخشرب و هنانسا رسکوا نانسالاب هضعوا نانسلاب |

 تیاعر n دەدى بو روک یک یک لوف یبع كمرویلاص هغالت وا یراوطو اههج و یلعاهک اذا ةقانلا
 ىعرملا ف هلسرا اذا لالا نس لاقب ردهنسانعم قلق راومهو الح یک هنسن شمل هرهم یتسهدوک هلماقها هن راتو

 ییراکتا بویکه رزو هروصاذا *یثلا "نس لاق ردهنسانعم كلطا رب وصت و اهلقص هناک ی تح املع مایقلا نسخا وا |
 هبصاذا ءالا وا عردلا هیلع نسلاق ردهنسانعم كکودوص هنرزوا یدنکد وخاب ردهنسانعم كمرویلاص یغاشا

 | کرد هنسانعم قعالت وا یرلتوا هلملباب كضراو اهراس اذا ةشرطلا نس لاق ردهنسانعم كلا لولس هلورب و
 قاچ شم دوب (نونسلارل انس تراص اذا لوهحلا ىلع ضرالا تنس لاق رولوا شید شید یرارب



 | هدننزو نسح (نکسمالو هدننزو دعقم نکسمو هنک اسو (نک اس هلنیتصف ردنکسید رفم ردلمعتسم هنسانعم
 | ردیعبات ردهدننز و رصش هک ن کسي ن عردو ردد عاش یمرادلانیکسم ردن داما یدوب (نیکسم)) ردندیماسا

 | لوهذ ندهنیفسلا ناکس هکردسحم فلوم * یدنل وا فالتخا هدنتبعص ردهدننز و ربب زد وخاب هلیصف كنيس نکس

 | هدننزو هجرحد (ةنعلسلا)ل نوهکیالبا نک اس ندنارطضا نیک روند هننمود كنیکر دهدننز و نامر هکر دشا
 | گوند هنجاغا امرخ لوش هلیرسک ك نیس نیتلسلا) اددش ادع اذا ءودع یف نعلس لاقن ردهنشانعم كلغ هلتدش

 | نیدجا مساقلاوبا هدننز و نوزلح (نوجم") هل وا شلزا روقچ هنبد نوجما بذج ییوص هلغمال وا لصاو وص
 هلا هل یاح (نوح" ردم” یدح كن رد كاش مان "یسلدنالا یلالهلا نوح ن "ىلع نب دودولادبع

 نما و هدننزو همالس( ةناعسلا) ردیما كن ردب ی هلا تدالالا یملدنالارکب وا ردرداننز وهکهدننز و قوفعص

 | (نماسلال همصث و هم زنک اذا عبارلا بابلا نم انعم و ةن ام” لجرلا نم“ لاقب ردهنسانعم كمر وع هدننز و بنع

 ۱ همدا قوچ یغاب یناص نماسو هل رسک كنيس ردناع» یعج كنیم روند هصض زوم هدننزو ریما ( نیعسلا) و
 | نماسوه لاقب روند هزوعم داز ردامو قلخ هدننزو نسح (نعسما) نعسلا اوریثک یا نونماس مه لاقب روند
  زوعو انعسناک اذا لجرلا نعمآ لاق ردهنسانعم قلوا زوم قلخ هل رسک كنهزمه (ناعسالا) ةقلخ نیم یا

 | نه لا ردهنسانعم كما شخ ناویح زوم” همدآرب دوخاب كلا انشا ناوبح زوم دوخاب قلوا كلام هناویح
 | تنجم اذآ لجر لا نعسا لاقم ردهنسانعم كمرومس یرلناوبح كمدآ رو هبهووا ءارتشا وا انس كلم اذل لج را
 قوج یغاب كمدآ رب و نسا هلع اذا ماعطلا نمسا لاش ردهنسانعم كمروشپ هللا غایو قعاق غاب هماعط و هتیشام

 | اذا هنعم لا ردهنسانعم كمتر وم هدننز و لیعفت (نیعلا) مهنعس ژک اذا موقلا نما لاق ردهنسانعم قلوا
 | لاقب رد هنسسانعم قمتوغوص و نعساپ هلع اذا ماعطلا نم لاقب ردهنسانعم كلعا عحبط هلغاییماعطو انیعم هریص
 ۱ ریظعم زنیم دقلخ دنرعمیا ةنعسم ةأ ما لاهروند هنوتاخ زوعقلخ هدننزو همرکی(فنعسمل) هد ر اذا هنیس

 | ندهسکرب «ناعسنسالا) ةي ودالاب هنیعمیا ةنعس ةأرما لاق روند هنوتاخ شمروعم ندهرکص هلا هب ودا هدننزو

 | یداآرب و نعسلا هل بهوب نا بلط اذا لجرلا نعستسا لاقب ردهنسانعم كسا یقفلوا شخ غاب هنسیدنک
 | اعم هدع وا ایم هدجو اذا انالف نعملسا لا رد هنسانعم كلا دع زوم دوخاب ردهنسانعم قلو زوس

۱ 
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 | 6ةنیع) نیسي یا ةنعمم ماعط لاق یکی توا تلزوع« روده هنسن نالواثعاب هکمروعم هلیصف كرا( توسل اچ

  اهفرج ال ةبرتیا ةنی"ضرالاق رونل وا قالطا هرب ولقاربطیفاصنایلوایرئازولومو شاطالصا هدننزو هنیفس

 | حورقو مواقهنس هلج تمروعرونل وارببعتغابیناص هکر وند هخاینال وا لصاح ندنغای هرکه لی كنيس( نم
 | ردنا یعج ردلیرم ینیرلهض راع شم و فلک ن دهرهچ یسالط و حجضنم یار وا عوم و قنم یضم و ندهثیبخ
 | هتسانعم كلغ بیت رتهلغای یفاص یماعط رول وا ردصمنعس و هلبعض كراتیس ردنانعم و نوع" و هدننز و سلفا و سلف
 | اذا مولا نم“ لا ردهنسانعم كمردب غاي یفاص همدآ رب و نعاب هلع اذا لوالا بابلا نم انعس ماعطلا نم“ لا
 ۱ هعچ و درفم ردبدآ شوفرب هدننز و یرابح ( یناعسلا) ردیضش كنهطقن نا دنع نب دجا نب ناشف و انعب هما

 | رریدیولسهنیج ردلب رول وا ولغابكي هکر د راکدبد یش وق ءولبهدیکر ت شوق وب ردةانا"یدرفمد وخایر ونل وا قالطا

 | شقن ره و هدننزوداذش (ناعسلا رول وا هدلحاوسیژنک ارارول وا لاله هل زا وآدعررار د ج ددعرلالمتقاک او

 | هلرعص كنيس (تسنعسلا ) رار ونللوق راشاقنهکروند هرانغ ور نالپروس نوجاكمرب و قن ورو نوجماقجنآ یتشزو
 هبهدلب مان تانموس هکر دح راش × راردهدنبهذم مانتو لولح و یرهد هکرد هفت اطر هدناتسدنه هدننز و هيلع

 | كنابن و رولوا را مد رهو تبا هلیس هی رت فیص موج هکردنابن ع ون ر هدننز و هف غ(شنعلاهرزوا سابقریغ رد راب وسنم
 | كمروع-ناوسنر ونلواریبعتیس هنا دهش ناب هدیکرتور لری د هجاوخ لقنر اچ را ر د هنم لا "بح هکر ولوا ی رل هنا د یک لفلف
 | نکا ءا ودیا ةنعسلاب ةن الف تاعتلاق روند 4 وراد نانل وا لووانتن وجاكمروعماقلطم هنعمو رارد ا لک نوجا

 | یرقلا یرملادمع نب ریبزوردندن [تاللادبع نب یلع نی دم نداهقف ردیدآ هب رقرب هدنساضقیراخ و رددآ عض ومر و
 | (ناماس)ر ددا خاطر هدنن زو نابع( نانم ")رد هدلب ر هل رسک كنيس (نانعم )ر دعضوم ر هدنن زو نال( نانم ")لر دتل
 ن دج ا ندنیثدحرد + څر هدناهفصاورد هر قر هدنساضقیرور دند یناماسلا ثالما هللا دبعن ناماسردندماحاءاعما

 رد راب وسذم هن رادج مانایحنب ناماس رای د | تنطلسنادناخ ر هدفلسهدنار ۱( ةيناماسلا لولم الر دن دا ر وا فاعلا ىلع

۱ 

۱ 
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 یدآ ر و رکذیس اک ردذوخأم ندنو نکس لوق ىلع هتکرح للق یا ر نا دنکسا لا رد هام قیمت
 ! ناک ام لاق ردهنسانعم قمل وا ناکسم نده رکص و اکی هلعح یا لا هنکسا لاق دانا یت نک

 نکس انالف لرد لوقت ردرلعسا ندناکسا هدنزو یرشب (ینکسلا) و هلنیتحصف (نکسلا) نکسا اما و انیکسم |
 وه لاش ې ک لابع و لها و هناخ روند 4 هنسن نالوا مارآو نو برام و روا ها یراطا هشنآ نکو و

 ر ا رونلوا ناکسا یفاک اضعب رددآ لجر رو هيلا نکسی ام وهو هل ن

 ۱ لاق روند هل رمو هناخ در هدنرنزو سلح و دعقم (ن کیسلا ةکر و هجر یا مهل نکس وه لا

 هل وکس كفاکو یضق كنس «نکسلا) رد,دآ عضومرپ هددفوک هدننز و لرم ن ؟یسو مهلت یا نکس اذه

 اهلها یا رادلا نکس مه لاق ردیعج كنك اس دوخای ردمج مسا هکروند هصاضا نالوا نک اس هدهناخر
 | یس هنس یرادقم aA ىلع روند هربقف نایلوا كلام 4 هنسف رب الصا هلبص# و هلرسک كی (نیکسلا)

 | هتکرح لّف اذا رقفلا هنکسا نم لاش وا هیفکی ال ام هل وا هل یش ال یا هيت ج بو نیکینچ لجن لاق روند هتل
 | هسا دص شعت ردذوخأم ندنوکسو و ریس وتفو مت من دسا قبو رد هلبسسک كی نایب کرد حراش |

 | ردهنسانم هکرح مادعاینعب هکرح لیلقت هکرددوخأم ندرتف ناکسا دوخاب ردینیم هن ر وصت یراسانتسا و نو

 !ردنیبحا | ندنیکسم یلاح كریقف هکردهرز وا ییبرعت لوا كفلۇم صعبلادنع × راردا قرف یتنیب رقف هلا نیکسمو |
 | فبعض و لیلذ یا نکسم وه لاق ردهنمانعم روهقمو لیلذ نکس و * یهتنا ردسکعلایلع یعصالا دنعو |
| 

۱ 

 قلوا نیک سم هدنز و قطنم ن کس )لو هدنز و لعفت (نکستلا ردفا عابش سا هحهداب ز داما رقف | ۱

۱ 
 0 كشاب هدن وب هدنز و هح رف (فنکسلا)ل انیکسم راص ادا نکسسم و لحرلا نکس لاق ردهنسانعم ۱ 1

 5: اکو دنکم هوای تاکی یچج ردهنسانعم ن هک نکس ردندسر ک كشاب کوت مرا ییدلیا |

 رک کی ایفا لم ر تعطقنا دقف مکنان کس یلع او رقتسا % ع موب لاق مالسلا هلع هما تیدطنا هک

 هدننز و نسخ (نکم NOE "لد ورعف هکر وند هکلننکسم ردعسا هدننزوهج م(تننکسلا | | 8

 فل وم زو تاس یکم یچج ۳۳ و نیک هن تلذک ینؤم ود ن وسو ردنیک اسم ج رد هنيا

 لاق رد هنسانعم قل وا نیکسم هدنز و هموع ( ةنوکبلا) ةنکسم یود یا نم کم اویا لاق روند هح اص | ۱ 9
8 . . 

 كفاكو یرسمکك نيس (ةنیکسلا)و(نیکسل ال انیکسم راص اذآ لوالا و سمالنا بابلا نم ةن وکسنکس و لج رانك |

 ردشفل وا قالطا | نوهکیدلپا ناکسا ندتکر ح وذم نو9 دراک هدس راق روس هعاجم هکر دف و رعم هل دیدشت | :

 لا روند + یش اچ هلک كنس € "یک اکسلا) و هدننزو دادش (ناکسلا) رول وا ٿ تنۇمو ر کنم یف نکا | ۱

 تیس وب هکیدد هدیس نا ردیعج كنیکس نیک اکس هکر د حراش * نان لا عناص یا "نیک اکسو ناکس نالف |

 ef و ردتفاو اوا ا RR ردهدلوم | 1

 e کک DEG MEE E مارآ یرانورد با رطضا هلغل و الیلد هغلو |
 قلق عضاوتو عوضخ و لذ هدننز و لاعتفا 6 ناکتسالال ردندنسانعم تکر و تجر ارهاظ هکر بد حراش + ردیع

 ردشغ وا عابشا یسهصف كفاكر دلاعتفا ذوخأم ندننکسمو و "لذ و عضخ اذا لجرلا ناکتسا لاق ردهنسانعم
 سو یخ {J و E ندنیم دات را نوک نکن
۱ 

1 8 

 9 هدعب ید هما ا و ال رک یدبا NE نت 17 یسهدلا و كن ربان | ۱ ۱

 ردن رداعما رک تن هددشم فاکو یصق كنيس( هنیکس)ردیعما كران وتاخ هل دح هجن و یدلیا تافو هدن 1هله ودنا ول

 هنیکس نب نیسح نب نسح نم كرابم نب كرابمو هنیکس ی نیسح نب دجا ن كرابمو هننکسی نیسان ىلع
 دوخاب هن رق رب دنرق فثاط ( نک اسلا )رددرفو تن هکردکلام نب دایز هدنن زو هنیفس(هنیکسوبا) رد

 )۸۲ ) + ثل +



e (EA زی 

 هدنساضق طالخ ندهینیمراناطسا و ردلاطسا یلصا یتعی ردیلد مال نون روند هاق رفاب یراکدد لطس هدننزو

 [ نیس مو لاقت هنعورون داش صلاخ و فرصو روند هنغای شیورچ هله كنيس (نعسلا) رددآ هعلقرب
 [ ررداهدنلکش ه روط بوسکن دنس هتر واهکر وند همول وط لوش هلیعط كنيس (نعسلا) فرص بارش یا افاضم
 | یتیرایشا یسهلوقم تالبا و قوعاک انا وسن هکر ولواهاکو رارکچوص هلکنآ ی کهغوق هجه اکو راردالصاذینناکا و

  لاقروندءهزسروغ وا دوخاب ولتوقو كرابم هدننزو هرم (فنعسلا ) هدننز وهدرف رولکه نعس یعج راردلا عضو
 | (هنعسنا ) یش یا ةنعمال و ةنعسهلام لا روند ه هنسن ریجان و ردیع"ا لجرر و ةمۇشموا ةن وي” یا ةنعسوه

 | اقلطم لوق یلع روند هناباس نانلوا ذاا هدراحوطس هکردهنسانعم نفز هدننزو هفرغ (فنعسلا) ردندارعش

 | هجاغا یرلقدنازوا هنزغا كن هغوق ورددآلجررب ویکی رار اسو هي وج الص هنسانعمناباسروند هکل هکلوک

 | هنغاد ود تسوا نالوا ققراص كن هود وراربد ناتوقرع رول وا هدنلکش بیلص هکهسرولوا هناد یکیا رکا روند
 كغ دنا تالهکل وکه ل رسک كنهزمش (ناعسالا) ردشا وا ندباکا هکر د حراش » ردیدومر هنعس نیدزو روند

 ۱ هکرد را هیلقصب رب تن سهناط یراصن هلبصف كنيم (نیناعسلا) ةلظم ذا اذا لج را نما لاقبردهنسانعم
 | ندینایرمس هکر ید حراش + راردا جورخ هارصع هلراچاخ رول وا مدقم هتفهرب ند هیلقصپ وب یرلکدبد ما

 ۱ هب هغوو شاز ود ن دیشی هبط یکیاهدننز و مظعم (نعسلا) ردراعونعهرزوا قوراف ترمضح طرشو ردب رعم
 | نیغ «ناغسالال انعم التما اذا لملبا نعست لاق ردهنسانعم قمل وات كهود هدنزو لعفت (نعسلا) روند

 | ذیذغالا یا ناغسالاب,نوشیمت لاقنهدننزو ببس ردنغس یدرفم روند هزلادغ رنک هدننزو بابسسا هلا هم
۱ 
۱ 

 | هدننزو نفد (نفسلا)ل رربدآ هدلب رب هدنسهکل وا ناسارخ هلیرسک كن همش یاب و كنهزمه (نارفسا) ةثیدرلا

 ]| ندنو هنیفس هرشق اذا یناثلا بابلانم انفس "یثلا نفس لاقب ردهنسانعم قعوص ینغوبق كنهنسنرپ

 | تبهاذا عبارلاو لّوالا بابلانم انفس تنفسو خیرلا تنفس لاقب ردهنسانعم تمریص یتیزوب لیو ید وا

 1 یتعع هلیعف یدنل وا قالطا هلکلعا رشق یتیزون كىوص روند هب یک هدننزو هنیفد (هنیفسلا) ضرالا هجو ىلع

 | روند هنااب یک هدننزو دادش (نافسلا) هدننزورپما رولکنیفسو هلنیتعض رولک نفس و نیافس یعمج ردهلعاف
 ار رد «یرد درس كن هلنیتعق (نفسلا)ل روند هغازوقنا رم هدننزو هاتک 6ةنافسلال رونلواریبعت زوقنارم
 1 !لوشو یک سک روند هتلآ قج هنوب هنسسن اقلطم دوخاب هشاط قجهدشمو بونوب هنسنو یک یسبردرلک

 | قو و و یرراومها بوروس ینآ هرکصندقدنوب یراقوا هکروند هنسیرد حاسم و راک اب قلابدرس یک و رود

 (نوفسلا )یک کر وند هلآ قج هنو هنسنیحدوبهدننزوربنم (نفسلا) راردمالقیصم وز ود بوردیکینیرارثا
 أ نوفس(فنفاسلا ضرالا هج ورشقت ناک اذا نوفس خر لاق روند هل نروپسبوریص ینیزور هدننزو روبص ۱

 1 ردلصتم کا رهط یتیدلصا كروب هکردرمنوزوار هدنزو اكن هقرا (نیفاسلا]) ردنفاوسیعج ردهنسانعم

 | ردیسا كنیزف ییاط متاحو ةؤلؤللا یا ةنافسلاک ول الت لا روند هبوجلا هنادهش هدننزو هدادش (ةنافسلا

  هسنوفهجاغا یتنفره ردندآ شوقرب صوصخم هن رایدیصم هلک كنهددشم نون و ءاف و یرسسک كنيس ( هنفیم)

  هسلیا ددرت هثدحیغننف ردسقل ینادمعلا لیزید نب نیسح نب هاربا ندنیلذحم هنفیس و ردنا لکا ینقار وا عوج

 | هلبایبیصن هدننزو دادش «ناتسل یدل وا بقلم هاکلعا بتک و ذخا یثیداحا هلمباب نالوا یب وتکمو ظومتم كنآ

 هدق رشم هدننزوریما (نیفس) ردئذح ینافسلا ۍطساولا نوي نب بیح و ردیدآ هیحان رب هدننب رع نیا "هربزج
 كنب ربانج هلس ما وخای كنبرلترضح لسو هيلع هللا لص مرکا "ین هدننزو هنیفد (هنیفسا) ردیدآ عضومرپ
 هدننز و مارک | هلفاق (ناقسالا) ردر وک ذم هدناب ءاب هدنز و ناقع (نایفس)) یدا نارهم یعما هکر دسقل یسهلوک

 ]| نسیلج هلیصف كنءزمه ( ناقسالا ) هفیس ءالج مت اذا لجرلانقسا لاقب ردهنسانعم كمرب و الج یکی کرک علق
 | هدیکرهکردهنسانعم كلا مارآو رارق هدننز و دوعق (نوکسلا) هنسانعم هرماض رصاوخ روند هراروکو حنا

 3 قلوا رقم هدلحمرب و رق اذا لّوالا بابلانم ان وکس ك لا نکس لاق رول وا هکر ادعب هکر ونل واربیعت كمکید

 3 راص اذا لجرا نکس لاق ردهنسانعم قلوا نیکسمو هنطوتسا اذا هراد نکس لاقت ردلمعتسم هنمانعم

 ارت هتلعج اذا هتنکس لوقت ردهنسانعم قلق نک اس و مسپا ییهنسن كرم هدننزو لیعفت (نیکسنلا) انیکسف
 | نیکسلا بوکر ىلع ماد اذا لجرلا نکس لاقب ردهنسانعم كع هراج هدنورو تسج یراکدید نیکس ا

 | یمدآرب هلک كنهزمه ( ناکسالا) رانلاب اهم وق اذا ةدعصلا نکس لاق ردهنسانعم ققل غوط یغراق هدشنآو

 | ندنکرح ةقاقو رف یعدآ رو اهف انک اس هلعج اذا رادلا هنکسا لاق ردهنسانعم قلق رارقرب و نکاس هدلح رب

 (قموقيلا)



e, ۱:۷ e~ 

 لاق روند ه هنس شم ردقو یریغ ندنوب هکهدننز و لیعاعف هلیعط كنيس (نیخاضا)و هدننزو منم

 نيه“ برضو رک ذ اک نيعلا رر رق اض نیملا نيڪ“ وه لاق و راح یا نیخاضم و نسم و نيڪ نیم هام
 دا زوم نیه” ب رض لا ردنا نیغرف یک ش تآ یرب یغیدنقوط هکرونل وا قالطا هبرض مومو ددش لوش

 (نانهسلا) و هلع كنيس (نضس الو ردززاح هلناصف و هدننز ونالس (نانصس و هدننز و بحاص ( نخناسلا)ل
 ةنانحهو هنخاس ةلمل لاقت ؛ و راحیا نانصم و نگو نانڪ“ و نخاس مو لاش رول وا فصو کا هدننز ونا

 هلبصف كنيس (نضساالو هلناصف و هلیوکس كناخو یئالث تاكرح كنيس (ةنحلا) ةراح ىا ةنانصم و ةنضسو

 یج- یا ةن وه“ وانه" و ةن كسفن قدح لاق ر وند هنس هض رام هم ردا ریقد و خاب یج هلیمط كنيس (ةن وځمل الو
 ردیلباقم نعلا ةر هكر د هبانکن دن و نزح نيعلا دن و روند هفلنغ ريق ردعسا هدننزو هفرغ (ةنهلا) ارح وا

 هدننز و هفغ (ننهسا»)و هدننز و دوعق (نوصسا و هنن ( یضسلا ابرو ضیقت هنسمل ةن“ هذه لاق

 | بابلا نم ةن و ان وس و ان هنیع تن" لاقت ردهبانک ندقل وا نیک یحاص هکردهنسانعم قوا نیز وک

  | ۱نهم ناک اذا نوح” قرم لاش روند هابروچ شلردزف هدنزو روبص (نوح-لا) ترق ضیقن عبارلا
 | ردسق كنس هلسف شیرق هن و ولی اا ندن وا هکز وند هماعط نانل وا ریبعت خالو هدنز و هنیفس (ةنیضسلا

  ۹ ۱هد زو هسنکم (ةنضنسلال یدنا ارد ا بییعت ندنهجوب یرانآ زاب ےک راسو شان ندنراکدروشد قوج

 لجا مرون دهرناغزق هدننز و لیئام(نیخاستلا لر ولیدیصا ماعطهدنآ هکر ون د هکلموج نالواهدنزرطلوکش
 هذیا مو ءال هدفلس هکروند هن راوتروا شابهنوک زرا نایب و هما فاقت رد دیو

 :(نیخاحدا) رد نا و نخ یدرفم لوق ىلع ردقو یدرفم كنو و یدا ررورو هن راشاب ینک لاشا

 یکی وت كن رهوج هدننز و نکس ردناه ی درفم روند هرلتلآ یرلکدت اریبعت لی لک دننزو نیل

 | كنکزوک شتآ هدننزو نیک نی و ردقلطمو مام دوخاب روند هنن راقاچ باصقو ردلکد :دننزو ریما

 (دنهمالا) رد دز هماع ردهدلب رپ هدنشب دن ها ضم هدننز وهنیهج ( هن رون د هناص قج هشیاب لار :

 هننها رولوا ضرام هنفوج كناسنا ندتوطرو تدور هکردنلع هدر او ردیلباقم كامرا رکا زمهآ

 | رو و روندنغابماهدننز وریما (نیدسلا) ردندنعاونا اجهکردتلع ضرامندنسوب و ترا رح

 | روند ههد ر هدرانوب هدننزو لبج (ندسلا )و هدننزو باه" (نادسلا# روندههدرب و روند هب یتاپب و هکوبو

 در ریظعم هک زو دمالس( فنادسل ال و هلق كنيس (ندسلارتسلا یاندسلا و نادسلا ون دسلا یچرالاش

 | تيب وا ةبعكلا مدخ اذا لوالابابلا نم ةنادسو اندس لج راندس لاق ردهنسانعم كمعا تمدخ ههنا دوخاب |
 یغاشا یمابل ندسو ةباحعا لع اذا لجرلا ندس لاش ردهنسانعم كلا قلیج وبق و قل ناف هد رو متسلا ا

  ۱دوخاب كن همطعم هک (نداسلار) هلسرا اذا لوالاو یتناثلا بابلانم اندس هن و ندس لاق ردهنسانعم كرولا

 ن بو ان "یلعنال وای .دتمراعشا "یوار هل وکسكنار (نابراسلا هتاعق رد هندسیعچب روند هنمداخ كن هنا

 | ل رانیس (نیقسلا) و (نیجرسلا) ردکعد یهود ردیسراف ظفل نابراس ردیعسا كندج یما یعبشلا نسح
 | روند ه يشف هلیرسک  ASرهوح (نسوسلا) ردهلبا هح وتفم نیس هکر ذی رک یسراف نیکسم رنو و

 یرکید وراردناقالطادا زآ هکر دضب ایر ردع یکیایعون یتاتسبرول وایناتسب وی رب ردیعما كجفورعهدننزو

 | هغامد و فیطل یرلکدد دازآ و ردفطلمیب هظیلغ داومو عفان هناقستسا رار داس را اکا رولوا لوک یعب نوکناعآ

 | داص یتعارییو للح و ءالجیکوک و ردللح یب هظیلغ حایرنال وا عت هدغامدو عفان 4 هدراب للع نالوا شضراع

  ۱هدیکرت رد هنس وسیدرفم كنسهلک نسوس و رددیفهنعسل برقع ةصاخ تارشح و ماوه و هوضع شقا وص یسا|

 | کا قلخ هکردسفم هلیکو ک ك نسوس ك وکاس را هدنادرفمو ردیعون قآ كنو قبز راردارببعت ماصوص هلفرع

  ۱ه ونسسن نسحم ان دم نب نسحم مماقلاوبا ردندیماسا هدنزو ه ورع (ه ونسسر)راردا ریبعت کوک هشکم
 هلم كناط و كن هزم( ةناوطسالا) ردندنلاح ر یرابسفكن ه وب ییبلولمهدنا رب اهدن زوناتسد «ناتسس) ردندحا

 | هادو رد رعمیسرافنوتساو و ردهناولعهدوخاب ردهلاوعفا یئزو هنسانعم هراس روند هنغایا و هنکر د ءان

 ةیکح حدا وم یاةتطتیش نیطانسا هنمو ردنیطانسا یمن روق وا قالغا هرکتو زونل وا قالطا دنخابا كلا
 وا لج لا روند هه ود كکرا ولیاب كنسکو دوخاب ولنوب نوزوا هدنزو ناوعفا (ناوطسالا)

 یدحسم ماش هر یر كحراش«ردیعما لدح رس ر هدنسهکل وا مور ناوطسا و عفترلا وا قنعلا لیوطلایا
 | نابع (ناطسالا) ثیبخ یا نطاس لحر لاق روند هراکدب و ثیبخ هدننزو بحاص (نطاسلا) ردقجهلوا



E =سگ  

 ا ا ردهنسانعم تیک قي بوت امد هك كندر (نابسالا) ردزنتحم ناشبلا
 | ااو هلأ هح وتفم * ز4 ه (نابسالا )رک اکردتفلهدنآ او هدنن ز و هنفس ( هسیس) ةنیسلا 7 ىلع

 = کو ؟جاغآ شم روچ هلی را هزم (ناتسالالو (نتسالا) هایت رددرفمنیسروند هنن راوتر وا شابنالوا

 ] سابتروهروظ سان صاضا مدآ ناق ند وربک هکرونبد هفلج اغآ بووط وم وک لوش نتساو ردهنتسا یدرفمروند
 ۱ ۱ هدج نم هلیسمک كنهزمه .(ناتسالا) زد
 | یر لاعلا یلعا یرب رداضف ترد هدنساضق دادغب هلا هموعضم "هزمش (ناتسالآ) رد ولقم ندنسهدام تنساوب و

 كيج و كنيم (نهملآ)ردندنرب ل ران ثدحا ینانسالادعصلادبعن هللا هبه ردلفسا یر طسوا یرب یلعا

 بوبطاراهظا یهودناو مت هدن ورد و هسیحاذا ل والا بابلا نم انج هنج“ لاقت ردهنسانعم كلتا سبح هلی وکس

 هتأر لاق روند هنادنز هلب رسک كنيس (نصسا هث مل اذا "مهلا نج لاق ردلمعتسم هتسانعم كلتا مک

 یعج روند همدآ سوبح هدننزوریما (نیصسلا) روند ه یحتادنز هدننز و دادش (ناصسلا) سبحا یا نجلا یف

 نج یعچ ردهنوصمم و هنيو رد نيج" كلذک نم هدننزو یرکس رولک ین وهدننز و ءامزک رولکء انج
 ماد یا نیهم “یش لاقت رونل واقالطا هثيشنال وارادهدنن ز ونیکس (نیصسلا) ر واک ناجم وهدنن زویرکسرواک

 رفد نعد یاتک دل اد ا ومر ود دش یا نیصم برض لاق رونل وا قالطا ه هنسننال واددشو تو

 ردیعما رج رب هدهعباس ضرا ضعبلا دنع و اهنم هللاانذاعا ردیعما یداو رب هدف و + ردعوض وم هدنآ یلاعا

 روقچ هنسهرو كسد و ةيئالع یا انیصم ءاج لاق ردهنسنانعمهراکشآ نیم و ردندنسانعم سبح و نه یسهلج

 اذا هنصس لا ردهنسانعمقمرابیک رک ی هنسفرب هدننز و لیعفت (نیصسللا» یک نیتلسر وند هنجاغآ امرخ شلزاق
 | (ءانهس او (ذنصسا لانیتلسا هلعج اذا لا نهم لاق رد هنسانعم كلطاولر وقچ یتسهروج كس د كنج اغآام رخو هقتش
 لاقي روند هنکلکزا و هنتعالم یک نع كر و هنکلهزان ورت كند هبرمشب هلناصفو هلو کس كلراح و یصق ك رئیس

  زونلوا ربعت قلبق هدعدق "یر هکردهنسانعم بولسا و تئیهو هتل و هتل یا هاتح و هرشپ ةف با

 | هنول یا هنانهس و هه نسحاام لاق ردهنسانعم نولو كنرو ةئهلا یا هانهسلا و ةنصملا نح وه لاقت

 [ نسح یا انصسم س ر فلا ءاج لاق رون د هنآ لز وک یتروصو تيه ویس واب و شوخ ی رظنم هدننز و ساحم ملر
 | ردهنسانس كلیا تف دهن ولسا و تئیه ڭنەنسن ر هدننزو لعفت (نضسنا) ردهنهسم قنۇم شبا

 إإإ نحت تعم لالا نحاس لاق ردهنسمانعم نفس هدننزو هلعافم (ةنحاسلا) هنانصم ىلا رظن اذا لاما نتا

 ۱ هنحاس لاق ردهنسانعم كلطا یناکدنزو ترشاعم نسح هلا هسکر و هاقال اذا هنحاس لاق ردهنسانعم تاقالمو

 [] روند هن راشاط قام كجهزا وراد كراراطع هدنزو هسنکم (فنصلا) نسح هجوب هرشامو هطلاخ اذا
  ردهتسانعم قن وا هلن لانوحما قم" وب یجاغآ هلبصف كنيس (نعسلاو روند هک یک دزق نشاط مت تانعم 4 الص

 را نهم لاق ردهنسانعم قمربق شاط و نیلت ىح اهکلد اذا ثلاثلا بابلا نم انه ةبشلنا نه" : لا

 فنک هلسسک كنيس (نها)ریثک عجب موب یا نحس مو لا روند هنوک ولتیعج كب نڪ“ و هسسک اذا
 (نجاسلا) رده رور هدن رو نادمش هدننز و هرم ( هنج کیا هنه« ق وه لاش رد هنسانعم هان و هباجو

 هج رک هکر د حراش + ردنرابع ندنآ زلفول رهوج ناقیح ندندعم کیو د هد ورجا شوک نوتلا هلبصق كيم

 بهذلا ةراج اهب "قدن ةراج نالوا باوص نکل بول وا موسرم هلرابع هضفلا و بهذلا ةراج هد رسن

 قاچ و م هکروند هنن راشاط یکلیب هقفو نحاسمو هدننزو هسئکم رد هن یدرفم ردقلوا ةضفلا و

 سراح یا نخ ءام لاقب روند 4 هنسن یتسا هلیئوکس كنه یاخ و یعط كنيس (نضسلا) رونلی یررومد
 (نکسا) و هدننزو همارک (ةناضسلا )و هل ربط لرنیس («نحسلا) و (فنمسلا) و (ةنوضسلا) رول وا فص و نم
 | ةا و انس و ةع و ةن وعم نحو نم و "یشلا نهم لاه ردهنسانعم قمل وا نیغزربق و سا هسن رب هلنیتعف

 | ق ردیف ییهنسن رب هلرسک كنهزمه (ناضمالا) اراح ناک اذا عبارلاو سمامناو لّوالا بابلا نم انو
  ءاکبا یا هنیعب و هنیع هللا ما لاقب ردهبانک ندقعالغا نیع ناضتماو ءّحا اذا هتطسا لاقب ردهنتسانس

۱ 
 | ناتان ندر ورم ا رول وا راح یشایزوک ندا عبنندهودنا و نزح ار ز زدامد هله ودنا ونزحدا سندن وب

 | وزبش دین نیپ ردهمزالم هقالعهدن ون رار دهسع هللا ر قاهدامد هلبارورس نوچکنا رول وا دراب شاب

 قمردریقو ا چ دو هدئزو e نا ن ی



< 1۵ = 

 كنونو یصت كناز (نزا) رد راثدجم ابو مهار ان دجاوهنامز ن كيحن رذنلا نرثو ردنداعما هدننزو |

 همدآ رب وسا اذا لوالابابلا نم از هبصع "نز لاق ردهنسانعقع رو رک كنسهدوک كمدآرب لد دشت |

 (نانزالا) ه هنظاذا شو اریخ نالف نز لاق نوس لوا هليا رش رکو هلا ريخ ك رک رد هنسانعم كیا ناکه لا هنسنرب ||

 قلق تم هلا هنسل رب یمدآ رو هنظ اذا هه زا لاش ردهنسانعم لاتا ناک همدارب یدو هلریک کا

 لوق لعروند ه وص هجزآ عقا و هدرب قجهراط ك  هلیتصق (نتزاا) هب همتا یا اذکی هتنن زا لوقت ردهنسانعم

 ءاملاش رول وا فص و هعج و درفمو و هیلوامولعم ردیقو ردیمراو یبوص هکروند هنسهلوقم هعشا و ویق لوش
 هرادوچدوخاب ه هلغیراکدید شام هل رسک كلاز ( نزلا الما ءام هيفا یردنال نونظ واقیضلیلق یاننزهایم و
 لجرلا ناز لا ردهنسانعم كما لکا هلغ یرلکدد"نز ام اد هدننزو لیعفت (نینّرلا) هنسانعم سود روند

 هل رسک ك از( ةن زلال رد هسک ف ورعمر نینززن دوم وردنطبرب هکردبعک ن اهدننز وریب ز (نین زر نزلا لک !ماداذا

 یاةنز ةطنح لاق رولوا نالیراوص هلا وص راقآ هکروند هادغب نالوا یلباقم یادغب نالیراوص هللا روغی

 (نان زلال روند ه وصیروط ناقآ یک وم ندنران ور كنم ودهدننز و انابز هبا رصف (ینان زلال یذعلا فالخ ۱
 ییاصم (ینانزلا لربصقیا ءانز و نانز "لظ لاق روند ه هکل وک هصق هلباّدمو فیف (مانزلا) و هدننزو باصم ۱ ۳

 لاقب هلوا صحن هنسفن یدنک یه ناه کروند همدآ نایلوا یتیافکو مه ه رغ ندنسفن یدنک هدنزو|

 كلاد و كاز(هندنز ژل ردیس هدنک ل روناجیراکدندن وي" هل رسک تك از (ه زوال ریغال هسفن کی یا ینانزلجر |

 ردلکد 4 هندن ز رد وستم هدنز دوخای ردندار وا مراغ نن دجا ن دمع ندنبندحم رده رقر هدنساضق یراخت هلیص# |

 ردرهنلاءار وام *یرقم هکدمع ندم و ناندحا دیعسن دڅو یسوم ن دجا دهاحوا و رده رقرب داروا تو

 شوکروند هب نسل یراکدلیا شتسرب هلراک شم اقلطم و هنسانع»ممص روند هت هلی كناز(نوزلا) ردندار وا |

 یانوزلاف اولخد لاق روند ه هلا و ردتغل هدهلص# كیاز روند همدآ رود وب و یک ر اهنسن راسوو اکو ران و
 نآوزهلئالث تاکرحكاز (ناوزلال رده وزیینوم روند 4 یثک رودو هدننزو "بدخ (نوزلا) مانص الا تب |

 روند هنوتاخ هدیشرو هلقاعو ردهنسانعم تف زو بی ز هلیعص كباز (ةنوزلا) یدنل وا رک ذ هکردهنسانعم |

 ریز (نب وز) ردطلغ یس هح متن هلون هدارو شبا یا نازا هذخا لاقب روید هفت هدنزو لاح (نازا

 بول هز هدنزو باتک (نایزنا لو هل رسک كاز (فنیزلا) ردینا ردنکسا هیقف ن وز ن هللاة به ردنداعسا هدننز و

 نسحو ردیع"ا یداورب هنزو هني تیام یهو هناي زو هتنز ذخا لا هنسانعم هاریپ روند 4 هنسن قج هنانوط ق

 | (ةن زلا مو آل ردیعما یدج كئدح مان "یناهفصالا نیسح ندې تالذک ردیسا ۳29 كئدح مان رافطا "ىلع ن ۱

 جلخ عفاو ءهدرصم طسو هدقدل وا غلاب هعارذ یا نوا لین رند ارسک موب هدرصمدوخا ردن وت

 | هدن رقندعهدنع ( هن زلا رادآ) رردناافص ور ورس راهظا بونشوق بونز ود سان یکم اریب نوک ل وا هلغغل وا مک |
 را ردصم و ردنا زا یعجب روند هک هدننزو نوع (نیزلال ردشلیا ثیدحت نامعنلا تش ةنزو ردعضومر | ۱ أ

 لصاون هل دیبعو | ظفاح و ردنذح یرفاغلا بیعش ن نیزو هناش "دض انز هنر هناز لاق ردهنسانعم كم ەز |

 یدل وا زنا ور ندنناصصا كن آ هکر دف ورعم ثدح یب زاارقنس و ردراثدحم یرد و یی زلا نزنب روکشلا دبع ن |
 لاق ردهنسانعمقعات وط و كمهزب هدر لک ولا هرز وا یلصا(نابزالا)وهدنزو هماقا عن زلال

 (نّرلال نزت نعم لجرلا نزا لاق ردهنسانعم قمنان وط و كمنزب ناب زا و نم هلعجاذا هنیزو زا هنازا ا

 5 لا نیک نزا لاو نادزاو نف هرز لا رد هنسانعم مز هدنن زو لاعتفا (نایدزالاالو هدننزو لعفت

 یدنل وا لاخدا هزمه هنل وا و ماغدا هاز براق زا هل یدا ن زن یبصا كنوب نیتددشلا الا و یازا عقو | ر

 لجرلا ناب زا لاقت , رد هن انعم قفس وق بونز ود یکی کرکه دننزو رارجا (نان زالالو هدننز و راریجا(ناتییزالا )| ٣

 ءالتما و هم هدننز و هلاح 6 دنا زلال ردد نابز نت من روصنم ردنداعسا هدننز و دا دش (نا ززا ةغلابم "نزاو |

 ناز رق لاق : روند متیش نالاوا تنم بوخب هدننزو باضم ( نایوزا) ا اةنازلا هنذخا لاقي رد هنتسانم | ۱

 لاق ردندنلسق دصاخ تافص روند هب هب وب نالوا ولشیارا و بیزاعاد هدنز و بحاص (نیازلا) نسح یا | 1

 چک املا نیسلا لصف روس ردشفلف دص وضخ تفص هلغل وا ندنعاض وا نا وثم رهاظ تفی ز ةن تمیانیازارعا | ۱
 ناوس هکرذراح هایس دیشچرب لواو ردنوسنم هار وا هنس بابت ردهبصقرپ هدنئلابا دادغب هلنیتحف (نبس) |

 یرلکدید همنبسبابث هکیدبد هدر وا ویدلیاوهس ہلکا رفت هلترابع ضب ناتک نم بایث یوغل ثیل رازونللوق | 0 ۱

 لیععما نب دجاو رفعج وا ردشوقنم یراتروص چرت اجاج هدنآو بولوا ج وسنم ندر رح کرد هیسق با |

 چ ةل 6لا نیسلا لصف زوم



 سگ ۱66 =

 واتا قوف اود ةلظ یهو نفزف دعس هتار لا روند ی ی و نا ا راکول با

 یرب ینيراقوبچ امرخ هکروند ه هنسن یراکدلیا ریبعت تیچ رلیورقو كرایودبو هادنو رحل رح نم قت
 | جانا واسو ةن یژک | رایشن رخ رول وا هدنزرط یصح هلکلیا دن هرب یر هللا بنق بورد شان هنرپ

 | هدننزو نویز (نوفزلا) راردا هن زخ و رالیک ییسهسک | بور وچ یکه د ر هنفرطر كرداچ رازدبا ندنراقوبچ
 ۱ اش روا وا ندر ر هکروتد هنالوا قسغا لوق لح روند ه هقان نک هپ هکر دیفدا رم و
 هعبرس یا نوفزیز ةقان لاق روند 4 هقان كياچو هدنور هدننزو نوب ريح ( نوفزیزلا  ءاحرعوا نو ز یا

 هدننزو ردبح ( نش ز ) روند همدآ ددشو لیوط هدننزو نفیس ( نزلا لو هدننزو رهضح ( نشزاا آلا
 هاحرع یا ةنفا ز ةقان لاق روند 4 هقان قسغا هدننزو هبحاص ( هنفا زلال ردندیماسا هدنزو رهوج (نفوزو)ل

 عاملا ذن قم اهج وز نكت یا ةنفاز ةأرما لا روند هنوتاخ نربدتا افیتسا و ءانغا هعاجب هلهج وره یتجوزو
 (ناقزالا] هلج اذالوالا بابلانم انقزلمحا نقز لاقرد هنسانعم كمر وكوب هلینوکم كااقو یصق كناز (نفزا)

 (نکزلال لملا ىلع هناعا اذا هنقزا لاق رد هنسانعم كلا تناعا E و ید نر همدآر راک كنءهزمش
 كلی ناکو نظ هلتسارفو همهفو هلع اذا عبارلا بابلانم انکز هنکز لاق ردهنسانعم كلب بویلک | هلنیتصف

 روند هقداص "نظ نالوا هدنس هل رم قيقحګ و نی نکز هکیدد راضعب هنظ و هس رفت اذا هنکز لاقت ردهنسانعم

 قللایخ هک ردنرابع ندکج هش وکر و فرطرب ندنا بويل وا نظ مامت هکر ونل وا قالطا هنظ فرط ضعبلا دنعو

 كلمن بویلک | یخ دوم هل رسک كنهزمه ( ناکز الا ) "نظلانم فرط وهوا انیش هنظ یا هنکز لاقیف رونل واریبعت

 ۱ .دمهفا و هلع اذا 2 یشلا هنکزا لاق ردهنسانعم كمردلب بودالکا و همه و هلع اذا هنکز ا لا ردهنسانعم

 مارک نا ) باصا هبف "نظ اذا * یشلا نک زا لاقت ردهنسانعم قمل وا بیصم هدهنسذ یکیدلیا ناکو نظو

 رددنسانعم قداص "نظو هّیاص تسارف رد ربعما ندربخا یانعم هدنزو هیهافر 6 ةياکزا و و هدننزو

 نونک ازب نالفون لاق و هبراقم یا افلا نک از شیج اذه لاقب ردهنتسانعم هب راقم هدننزو هلعافم (فنک ازلا)
 ۳۶ نکیدنشی کور همدآ یحاص ا مو دم کز لا ) مهنونفاش و مهنونادب یا نالف ینب

 | بش قشراق هدنفح 7 ناو ورق دزو لیعفت ( نیکزنلا إل طباض ظفاح یا نکز وه لاق ردنا ا

 | نیورف هک ردهلمبقر ندع (ناکاز) نظو سالو هبش اذا هيلع نکز لا رد هنسانعم كلتا ناکو نظو

 | لیلق كتق و ا فدو مع هدننزو باصس (نامزلا) و هلنبتعف (نمزلا) رارولوا نکس هدنرهش
 لاق هنمو روند نیمز هدنرغصم ی ۳ سافا رولکن مزا و هنمزا و نامزا یعج ردرلعما رونلوا قالطا هرثکو

 هکر ید حراش + ردکعد ید او یر , | ندقوج نعي تقولا خار هب كرب نیمزلا تاذ هتبقل

 ع

 | کردی لوا ربترابع ندنامز ترد هنسرو ردفف ندنامز یمزو ودرپسفت غم لرت ناجا ر كفل ۇم

 | هنجر نازيم كسع رول وا یلصف زوکی عب ر راب ع سپ ردیلصف زوکه کر ارد فیرخ سان ر اسو عی ر اکآ برع
 | هکر دیلصف فیص ثلاث ردرتعم ندنلولح هنج رپ یدج كس هکر دیتمومهاتسش ینا ردت ندوقو نول
 ایاز تك روند فیص سانلا دنع هکر دظبق عبار ردریتعم ندنل ولح هلج سر كسعت ردعیر سانلا دنع

 تدمرب الثم هک ردهنسانعم كلنا هلماعم هليل وق نامز هدنززو هلعافم ( ةنمازلا ل ردربتعم ندنلولح هناطرس

 تبح و قشع هدننزو همالس ( ةنامرلا  ةرهاشم هرهاش لثم ةنما زم هلماع لاق ردنرابع ندقعشراب هتمدخ

 كحراش + ردهنسانعم ههامو تفآ و بح یا ةنامز هن لاقب یدنل وا قالطا نوهغیدل وا دم ردعما هنسانعم
 هلنیتصف ( نمزلا ) ردندنسانعم دادتما ردترابع ندنتفآ كلمرت وک نالوا ضرام هنعسف حور یذ هروک هنناس

 ردهنسانعم قلوا مرتوک نعي قماغوا هتف | نانل وا کید هدنن ز و همالس (ثنامزلا) و هدنز و هف غ ( ةنمزلاو إل

 |( نیمزلا و هدننز و فتك ( نمزاا ) ةنامزلا هتباصا اذا عبارلا بابلانم ةنامزو ةنمزو انمز لجراا نمز لاقي
 ۲ ریدنسانعم نامز هلتاصف (ةنمزلا)) یک یضم رولک یتمزو نونمز یرلعج روند ه هسک مرتوک هدننز وریما

 هنهک هکر د هن-مانعم كم نامز هرز وا هنسنرب هللرسک كنهزمه ( نامزالا ) نامز یا ةنمزذم هتیقلام لوقت

 یامزلا دنف هد دشت تیم و یرسک كاز (نامز) نامزلا هیلع یتا اذا *یثلا نمزا لا ردت رابع ندقل وا عدق و

 نب ةعير نب نابیش نب لهس یمما كرو زم دنفو ردردب هلسقر هکردیا یدج لرعاش یراکدد

 | ردوهس یسعد ردهبلعث نب هللا مت نب نامز یرهوج و ردلئاو نب رکپ نب “ىلع نب بعص نب كلام نب نامز

 هباص ( هلام زال ردندرلنآ ن وينام زا نوا ضابف نی ن دو دابع نب لیععما و دعم نب هّللادبع ندنیعبات و

 (هدنزو)



 ت تنی ۲
 رولت بز یعجب یلکیزاز او یاب نیو یاب سسع و یشاب یحاتسو و یشاب نابکس الاح هنسانعم یطرعش |

 مفد هفهج ینھج لها ردندانعموب هکالماهنابز هل دد شت كنايو یرسکك از رد "بز یدرفء لوق ىلع |

 بونقص یکاروز دوخاپ روند هب هسک ندا عفد یطئاغ و لوب هلتعرس كم هدننز و نیکس (نیب زلال نوح راکدتا

 هک لیس هين هشت (نایابزلاال هرکنلع اهکسع وا نّنبخالاعفادمیا نس زلجر لاق روند هب هسک نالوا ردنا سبح

 برقعلا تب رض لاقت ردا غدل هلکن آ هکروند هلاتچ نالوا هدنغرب وق كمرقع هدننزو یرابح رددرفم یابز |

 قالراب یکیا عقاو هدنغروق كنتر وص برقع هکردیم ا لارتمر ندرق لزانم ینابزو اھا رق یهو اهانابز |

 هل وی هلددشت كنابو یعض و یح كناز (ةن وبر لاا رایدلیا قالطا درفم هلبراستعا قر وق ردت رابع ندبکو ک |
 سایفربغ هلفیفخت روند ینابز هدنتبسن ردتعاجرب هدننزو هنیفس ( هنیژون إل هنسانعم قنع روثلوا قالطا |

 هرم نب نابزو ردندحم ردهدنزو باح هک ینابزلا نابزلاواو 'ردکمد ینبز نالوا سابق ارز هرزوا |
 "یوهلا ینزالا ءالعلا نو رعونا هدننزو دادش ( ناز لردسبقلا ءرما نا نابزو ردندنلاحر یسهلسق دزا |

 لاعفنا (نابرالا) ردندنا ور نابز ن ناهلس ن دجا و بیبح نب نابز نب دمو لاق ن نابزو ردسقل یوغللا |
 روند دیش عفدلا ددش هدننزو فتک (نیزلا) اوت اذا اون زا لاق ردهنسانعم قمل وا هغرالا هدننزو|

 | لوقت روند هزوسر هدننزو هرم (فنجزلا) رد هرقر هک ی دنلوا رک د هدنسهدام رز هللا (نار زال |

 ردهنسانعم كمكصك لوکس كنهلم#م یاحو یصق كياز ( نحزلا ) ةسن و ةلک یا ةنجز هل تععمام |
 لاق :ردهنشانعم كلا فرطز بورا دنر یهر و طب اذا ثلاا تابلا نم او لا د 0
 لاش ردهتسانس كىكمك بوناکا یتذو:هددنزو لعفت ( یحازلا) لازا اذا ناکنا نم 9 8
 هیلع و بارمشلا نحرت لاش ردهنسانعمكشیا کار وز قرهیللشوخ یهنسنر و ًاطبا اذا لجرلا نوا

 دیدش زع یا نح ز اذه اموی لوقت روند هن نم دادن ةدننوو هجر ترا دوم لب هر 8
 اهعابتو امهلقث ةلفاقلا یهو ةيظع ةنحز تءاج لاق روند هنابراک هلراعشح و مدح «هلج و هل زهناخ رابو |
 | هدنسهعق و طه راج مهكر د هسک لوش هلادبعن ةنحز و روند هن ر حاغرو كنهرد هدننز و هف غ (ةنحزلا |

 روند نحز هدنرک ذم هک تن هکر ونید هتروع رودوب هدننزو هزمه ( ةنحزلا )) یدلیا لتق یسیق نب لاعض
 تکرح ضآ هدکمروک تم هدننزو هنفبس هلرحف كنهددشم نونو كناح و كماز ( ةنص لا  هدننز و درص
 هيلا بلطت ةجاح دنع "یطابتم یا ةنعز وه لاق روند همدآ نالوا ردا لتسک راهظاو رونلاپ وا بوش

 گندم نیودلانیرز نب هللادبع و ردسقل "یلمرلا دجا ندننثدح هل رسک كنهددشم ءازو یصق كاز (ن رز

 نونو تبسنءایو روند هلونلآ رز روند ه هنسن شلزود ندنوتلآ ردب ّرعم ندیس رافیسهلک ن رز وبشا و ردیخش
 ( نوجرزا ) ةدراب یا ةر ع ةادغ لاه ردهنسانعم هدراب هدننزو هنئمطم ( ةن رزم ا إل ردن وجا تبسن دیکات
 لوق ىلع هنشانعم مرک روند هنکاکتو هنسهعصا مزوا و هنسانعم رج روند ه ارش هدننز و نوزلح هلنیتخف |

 هدنابّرعم هکر دریقح جرم » ردقج هل وا هو یراکدد نکو لس هکر دیعما هوب یزمرق ولرد رو روند هنغوبج
 تدث هدنسهدام حرز فلوم هکردبس غو ردکعد یلکنر نوتل آ هکر دموسمهرزواقل وا ی ر ءم یم راف نوکر زو |
۱ 
1 
 هلب رب یرب ءاکرش هدننزو هجرحد (فنجرزلا) یدلیا سر هداروب ید یرایدنک نکیسشللا مهوت ییرهوجو |
 ردهنسانعم كما دنف و لد تودادلآ یمدآرب و اوج راخت اذا اونح رز لاه ردهنسانعم قعصیچ بوشل هصح

 هنس هبوچرچ كنوبق هکروند هنس هقلح وبق هلرمسکو یعض كباز (نیفرزلا) هعدخ و هبخ اذا هنج رز لاق ]

 هنس هقلح وبف اقلطم نعد زدماع لوق ىلع راردا ند وبق هاکنا الاحو رارروک دیک اکاو رارابق ی وق هلکنا وا

 هدیس را هکر دن رغم ندیس راف نعد رد رعمو و روند هن رل هقلح هع” ر لوا كنس هل وعم تبس و قدنص و 4هزرو ۱

 لاق ردهنسانعم كالا هقلح هقلح یتفلز هوبحم هدنزو هجرحد (فنفرزلا) رار د نرفزو نیفرز هلع ۱
 ردئدحمآ یکلا ییطزلا جرفلا ن دم ن ةللادبع هدن زو ی لع (ییطزلا» نفرزلاک املعج اذا هغدص تنف رز |

 هکر دیس هبنکو رگ ن هل ادبع دوخاب بوک مام هدن زو هزج (هنعزوا) ردهرقرب نطز هروک د نایب كحراش ۱

 ردندحم تبهذلا "یلینح هکرد ی وغازلا هلل ادع ن "ىلع هاه نيغ ("ینوغازا) ردیاش و را رد تاكا |

 ةاضقلا ماکحا نداهتف ردهدننزو یییوج هک یخ زلا ز زعلادبع ن دمو رده رقرب هدنساضف دادغب نوغاز و

 صقر ادا یاثلا بابلا نم انفز مالعلا نفز لاق ردهثسانعم كليا صقر هدنز و نفد ( نفزلا) ردیعل وم كیاتک مان

 1 مارا هدنڪا بواب هرزوا بوب حوطس نوجا قوت ندنت وطرو رح كنایرد هدلحاوس هل رسک كاز (نفزلا) |



 ۰ اطم

 ہک یا زلا لصف قم

 | كیلع نارو “للا ر لا منم روت نان قایل وا بلاغاقلطم هستم وت ۱ هلم فاخذ نیر و اسر

 | یصالخو جورخو تثغو تثبخ اذا سفنلا تئار لاق ردهنسانعم كلک ناشغ بونالو لک وکو كبلغ یا
 هنم جورا عیطتسیال اه عقو اذا لوه ا ىلع هنر لاق ردهتسانعم كىش ود هتلقث و هطرورب جراخ ندنردق

 | نون رلا میشل تکله اذا مولا نارا لا ردهنیسانعم قتلربق یرلناویح كموق هدننزو هماقا (غنا رالا#

 | هدنساضف لعاو هبرفرب هدنساضف نادم و هدزاچ نابارژ روند هتعاج وم وق شلربف یرلناویح هلی كي

 |(ناراا) رولکت ان ر یعج نوچ یدل وا بلاغ هلقع رونلوا قالطا هرج هدننزو هرم فن رلا) رد رادآ هن رقرب

 هروک هنقیقحم كحراش * رولوا نوزوا ندهمزج و زل وا ینابط كنو نکل ردیاق قایارب یک همزج هيز والاح ا
 | رونسمه هلیسهکلوا ناجم رذا نارو رولیکحهردلاب کرج زکات روپو قو 6ردذوخام نیر

 ردراب وستم هاروا نایارلا ربثک نیدیلوو نسطان دجا لضفلا وبا رد هقشب ندنراکد ید ناراو و ردنآ ت تلابارب

 دحاولا دبع نساعلا وبا ماما یحاص تا-لۇم راسو بهذلارح ردهدلبرب هدناتسربط هلیعص كنار (ناب ورا

 یلامت هنوعب زج ردیدآ هب رق رب هدنساضق بلحو هلح رب هدنرهش یرو ردوسنم اکا ینایورلا لیعع"ا ن ۱
 روشراق هادغب تاج هسهایس نانلوا ریبعت قومهرق هلال تاکرح كباز (ناژزلا) ەچ یا زلال صف ]قم |

 12 ۵ و هصق ياا نالوا نمت ونف و وجوب هلسمک كياز (یئزا) ردهقشب ندهجولد ردیسیتنزآ یادغبو و

 هدنس هلک یز هدننزو ۍلم ا( ۍنآیلا))و هدنزو یرجا ( یآزالا)رارداریبعت یتصام هدهنعوترپ روند هکب وک

 | ققاق هن واهدنزو نیغ(نیزلا)ل ینزبیا آب و نزا خ رلاق ردکع دقآ رزمبوسنمهلحت یرلک دد نزن هکردتف ۱
 دوخاب كل وارب الثم نکیا هدنجافا زونه یشعو هعفد اذا یناثلابابلانم انز هن ز لاق ردهنسانعم عفد

 | هناخلوش نیزو الیکر ع رجش یلع هعاب اذا رغ نیز لاق ردهنسانعم قمتاص یلناق شم كچ وا هدایز و یکیا |

 | كاز نیزلا رز ت وسلانع 7 تا یانز تس لام ردع وفدم هکایوک هلوا هدغرالآ ندهزاس توپ هکرونید

 | هکروشد هز لوش هلنبتصف (نزا) هتحاح یا لاسلا نم هنبز ذخا لاق یو روا یاس و یک های

 | نیزیفدعتلام ردهنسانعم هیحان و یک فافز "هدربارس یراکد ده هلوا هرزوا یهکلرداج دوخاب كنەطوا

 | عفدلاددش یا نبزریعبو لجر لاقب روند هناویحو ناسنا عفدلادیدش هدننزو لع (نزلا ةیحان ىف یا
 | برح وعوفدیا نوز ةقان لاق روند هب هقان ندا عفد هلب اه ینافاص یتیدوس اغاد هدننزو روبص (نوبزا)

 | هن وایرب یتیویرب رکسع هلغل وا هرز وا ماحدزاو ترف و تیاغب هکرونل وا قالطا هشا ضوا و هکنج لوش نو زا
 | نوب ز باطخ كیدا لها هکر دربتح مچ زم »ةنک اضعب شیلا ضعب عفد تناک اذا نویز برح لا هل وا ردا عفد

 ارا نداطخ هلا هبطاسح ًةفيصر ھه هسک نالوا ندناش باطخ اقلطم هگردندانعمو ا

 *منحفو هاقلت نیح رکسع یف + وبشاالثم ا هل او نماز ھم ن اوا یت تا باطخ هنادیم

 دذوخأم ندنو ید ی ریبعت نو ز هناونا و فیعضك هدزعاسل كلذک یک باطخ عقاو هدنعارصم |
 | کایوکر

 | لاقىرددلآ ومو و روند همدآ نادان و "یغونیتشاش نوزو *یهتنا رول وا عوفدم ندنبغر یشان ندنفعض لاک

 | هلوا هج و ربک یثاط قجهروط كنهسک نکچوص هدنرانک هکروند هوبق لوشو فیرخ "یغ یا نویز لجر
 اهتنزپ هتنیز لاش نوچکیدلیا عفد هلکنآ ینافص دوس رونلوا قالطا هنغایا كنهقان هدننزو فرم تب

 | یامرخ هزات نالوا هدنجاغاو هعفاد اذا هناز لا ردهنسانعم هفادم هدنن ز و هلعافم (فنازلا) الجرب یا

 | لصلا سۇرىف بطرلاعب یهو ةنازملا نع الات ردهنسانعم كلبا ع لباقم هامرخ رادقمرب را

 ماما و رولوا یدوم ه هعفادمو هصاح هلغل وا نیصتم یتلاهجو نیغ ارز یدلوا رداص یهنندنوبو
 | ردفوشاب لیکم ربقوش ننلناروا ین لوا مولعما یزو دوخاب یددعای یلیک اقلطم هنا نه عیب هدندنع

 | دوخاب یک قعاص هب هطنح هلیک نوا ینهطنح هموکر زسلنک الثم ردنرابغ ندقغاص هب هنسڏ نوزومای د ودعم

 | یک كمدآرب ییادغب لیکن وا الثم رر اتم ندا ه هنس نالوا لوهج ندنسنج هن ینهنسن نالوا مولعم |

 | ضعبلادنع و ردترابع ندقغاص هلوهح نالوا ندنسنج هن یلوهح دوخاب یک قمتاص هنادغب هم وکر مولعمان

 | هدنس هلج ردقل رازاب نالوا هلیهج و قمنادلا ینیرب یرب هدسنج نایل وا اج نیغ هکر دترابع ند هنباغم عی هنا نه

 ! ندنآ هلکلک هنکوا تج هکر وند هرابو ۵ هت لوش نالوا هدرهرد ضعب (ةنبازلا) ردذوخأم ندنسانعم عفد

 | روشدهتنال وا د رقم كنسهشاط چو سنا هدنزو هبربه هل رسک كناز (ةينزلا) رونلوا فرح و عفدنم هتم رپ

 | دوند او انهیبمودبباضو روند هصخت دیدش و زوایو سنالا وا": نام درق.یا دیفزوغ لاقي



e 1۱ وی 

 ا هدالر هدنزو نوع (نورا) یبنوا 9 جو هدیرفم هدننز و نالس (ناجنرا) ردنداروا |

 | (ةنورلا) ةدشیا نور هبفلاق ردنوور یعج رد هنسانعم تدش قلبناق هلیمط كنار(نورلا) روند هنشاب مود | ۱
 .(نانورالا) همظعم یا "ی لا ةنور لاق ق ینیکنا ایرد روند هرب نالوا موک كنەنسنرب هلا هموعضم یار ا

 اناضمو ات عنم نان ورا ارا راوشد وددش و هنسانعتوص روند هسس هل واو وكن هزمش |
 (نوارل اف نانو را ةليل و لهن یا نان ورام وب لاق رولوا "دض هلکغ د هنوکو لتحا رور وضح و ولتل وهس و بعص یا 0
 وه ردهنسانعم روهقمو بولغم هدننزو لوقم (نورلا) ردهدلبرب هدننکلم ناس زال زدن زاوا

 ۰ وار ال یدلیا ثی دح ند هبعشن م ور نی دم ردنداعسهدننزوریب ز( نب ور روهقم تولغم یا ه نوره

 كنار ( نه را ردیعسا كعبررب ندرواسن یاضق عابرا هدننز و ندید (نو را ردیعسا یداورب دوخاب هرفرب ۱

 هدیسراف هکر وند هئیش نانل وا عض و هن ر كنهنسن نانل وا هراعتسا دوخاب هنادتسا ند هسکر هلن وکس كناهو یت

 دبع ر ولکن یهر و هلنیتمص رولکن هرو نوهرو ناهریعجج رد ردصم لصالافوب ورونل وا ریبهنوتوطهدیکرتوورک|
 اردصم نهر وهنم ذخاام تانمتوئیل سانلادنع عضواموه واته ر یاتک ثعضوو هم تکاوتسا لوقت یک د ] ۱

 هدنع نهرو "یشلا هنهر لاق ردهنسانعم قعوفوتوط یی هنسنرب هنناب كمدآرب رد هرزوا یلصا هکرولوا لمتسم |

 هننه را لاشال و هتسح یایناسل هتنهر لوقت ردهنسانعم كلا سيح و انهر هلعح اذا ثلاثلا بابلای مانهر "یشلا ۱

 ردهنسانعم قلوا رادان و تباثو ردکع | ناسل و هکردشلبا نهر ه هسک لوا یتناسا هک ایوک زمهلاب |

 هنهر لاق ردهنسانعم نل ماد و ماداذا * یثلا نهر لاق رد هنسانعم قملوا مادو تث اذا ناکلاب نهر لاق |

 “ىلا هنهرا ردهنسانعم قموق نهر هتناب هسکرب یهنسنر دوب هلن رسک كن مه 6ناهرالا ال همادا اذا |

 كمر و نیشب یتساج كن هنسنرب و هفعضصا اذا هنهرا لا ردهنسانعم قلق نویز و فیعض و هدنع انهر هلعج اذا |

 ةعلسلا ف نهرالاه رد هتسانعم قمراقیچ هما ضآ بورار ا ینسا كعاتمرب و هفلسا اذا هنهرا لاق ردهنسانعم | ۱

 قموق هربق یهزانج و همادا اذا لالا و بالا اذک و مهل ماعطلا نهرا لاق رد هنسانعم قلق ماد و اج لاک اذا
 رد هنسانعم كمر و هنسذرب نوجا قموق نهر دمدآرب و هیا هنمض اذا ربقلا تیلان ۵ را لاق ردلعتسم هنسانعم |

 4 هرطخا یا هدل ونه را لاق ردهنسانعقموق لدک وا هدهثحایمو هنهرل هیلا هعفد اذا ابو ان الف نه را لاق ۱

 دو هنسانعف :قلآ هلق رط نهر ین هنسنرب ندهسکرب هدننز ولاعتفا (ناهترالا) رد هلی هل واودل و هدارو ارطخ |

 یلیاقم هنسر هل بم دن لوعفم ےہ سا (نرلاو و هدنزورما (نیهرلالانهر هذخا اذا هنم "یشلا نهرا لاق

 | ثح هدننک هدامرب هلا 9۳ هدنزو لاتف (ناهرا» و هدنزو هلناقم (فنهارلا) روند هثیش نالینوقیلآ

 نیا قعشراب تاز لا لدکواو هرطاخ اذا ااه رو ةنها م هنها ر لاق ر دهنسانعم قموق لدک وا بودا |

 نهاروه لاقب ردهنسانعم هدامآو رضاح (نهارلا) ناهرلا موب قبس لاق و هقماس اذا لیلنا یلع هنهار لاش |
  قلوا لوزهم هدشزو دوعف (نوهرلا الوزهم یا انهارراص لاق ردهنسانعم لوزهمو نویزو دعم یا
 تایم یناش ىب وك كنت ر۱( ةنهارا) انهار راص اه تنش بابام انوهرب لجرلانهر لاقت رد هنا |

 (نانهرژ) ردهدنس هرب زج بید رس ردمالسلا هيلع مدآ طب دهم هکر دغاط رب هدناتسدنه (نوها را)روند هتسهرو | ۱

 هدنساضف نام تم ی هف غ (دنهر) ردعضومو هدننزو ناقه (نانهر) ردعضومر هدننز و ناس |

 كنار (نهرلا ردندنیمبات عابنا نیهرلانن رضن و ردسبقل كندملع نب ثراح هدنز و ریما (نیهرا)ل ردهب رقر |
 هازا یا هلام نهروه لاش روند همدآ ندا ماقهاهدنامرو را بودزوک بور وک یک یک رکی لام هک

 (نوهرالا) رد نیاهر یعج هنسانعم هل وه رم ردي ؤم تانسهلک نیهرو ردعض ومر دزو هنیفس (هنیهرالا

 هلک كااد و الث تاکرح > كنار (ندهرا» ضئاح یا نوهرا ةيراح لاقت روند هزیف ضئاح هدننزو بولسا |

 روند نودهرو هدنن ز و هبطرط روند د هندهرو هندهر ردص وصخ هم یکم کم هکر دشوق ر هیبش هبدچرسآ

 هدنزو هحرحد (فنده رلا)لرونل وا قالطا همدآقجا و همدا قفروق ندهرو رولک نداهر یعجهدنزو روبنز |

 قفلای وا بون روچ هنوا یزب هدکع رون و ًاطبا اذا لجرلا ندهر لا ردهنساعم كمکصک بون رد ضآ هدشیارپ |
 سیتحا اذا لجرلا ندهر لام ردهنسانعم قلت وط هب هنس ر و هيف رادتسا ادا یشلا ف ندهر لاق ردهنسانعها ۱

 (نی لا باذک یا نودهر لجر لاق روند «یحالیو رون د هشوق یکیدد ندهر هدننزو روبنز (نودهرا) |

 عبطلا یا نبرلا هيلع بلغ لاق روند هساب و ریک نایلباق توصاب یک کرک ب وکو چ هرزوا هنسنرب هدننزو نیز |

 نیرپ هبلق لع هبنذ نار لاقب رد لسع هنمانعم قعصاب تونق و هانک یلق هدننزو دوخت نوب رو نرو سثالا و |

 ۱ ل



 کل
 هنس هطروع لاترق ةصاخ هلنیتصف (نقرا) ةبضتخحم یا ةنقار ةأرمالاقب روند هنوتاخ نالوارونقایهنق اناد و نوللا
 دا رفع زاب رصصت اذا نالف نقترا لاق رد هنسانعم تام روس نارفعز هدتزو لاعقا (ناقترالا) روند

 | ثلاثلا و عبارلاو ل والا بابلانم انوکر ا تاک ر لاھ رد هنسانعم كیا لیم ییهص ههنسفرب هدننز ودومق
 كن هنسنرپ هلی كنار (نکرا) ردذاش دوخاب ردندناب نیتفل لخادت ثلا باب هکر د حراش + ن نکس و هیلا لاماذا |

 عض ومر هد همام و یوقالابناطا وه ونکر یف هرهظ لاق روند هنعلض و هش وکو هنیناج نالوا مکحو "یوق كم ۱
 لا يک تاقلعمو رکتص و اموال زوو قالطا ةن نالوا تقرادمو ردهتسانعممظعرماو ردذآ

 ةعنمو ع یا نکر هللاق رونلوا قالطا هتکو شو مشحو هعنمو "نعو دنج و كالمنم هب یّوشام وه و دیدش نکر
 تدشو توقف مدار هدننز و لعفت (نکرلا) روند ه هرافیربا كبهدننز وریبز (نیکرلا ول و هلی كنار (نکرا#

 (نکرلا) رق وتاذانالفنکرت لاق رد هنسانعم كما ادب نبكمتو راق وو دتشا اذا لجرلا نکر ت لاق ردهنسانعم قملو |

 یلاع یناجره هدننز و ریما (نیکرلا) روند د هراغت رد اق نانا وا ریبعت نکل هکر وند هباق فورعم هدننزو رېنم

 لجر لاقب روند همدآ یحاص تکرار و ناکرالا یلاعلا یا نیکر لبج لا روند هغاط نالوا دنلبممو
 ییحاصنیکمت MT (تن وکز ا )و هدننز وهیهافر (ةیناکر ال وهدننزوهمالس (ةناک ر ا) ن زریانیکر ا

 هدننز زوتولسا (نوکر الا )قو و نزراذ| سمانا بالا نم 2 هنو کر ون اکروةناکر لج رام نکر لا وه هتسانعم قلا |

 ینعب دنمر وز تیاغب رداع هکر دد ز دبع ناهدننز و همان هناکر )روندهنساغایوکو هننکبیونالواناشیذ ۱

 زد هک ی دنکلا "یرصلاةناکر و رلیدل وا بلاغ هعف د یکی !بودا هعراصم هلکنا یراترمضح مالسلا هیلعمرک |

 0 راز (ن امرلا و ردندیماسا هدننز و رببز (نیکر الو هدننزو بارخ (ناکر إل یدنلوا فالتخا هدنتبعص ردمولعما |
 یک اهل ولتط هکر ول وا نم ویشک او ولتطرول وا عون چ وا رد هلام ر یدرفم ردف ورعم هکر وند هرانندهکآ وفهدننز و

 یعوننافول ورد سکعلایلعیونیثک او هولتط رونل واریبعتنافول و شوح* رول واهدننب
 هناذیفندنل الا تعرسو ندنتفاطلو تقروردرا و یمعط هنوک لا یک املا راتوردعفان هداوف مجو و هب هدعمبابتلا

 نایب ینذخ امنکل رول وا لاعفینز و هکیدل وا بهاذهن ی : راضعب هکر د ح راش + ردهویم ح ودم تیاغب

 |( یلامسلان امر ردلالعف نز ورد هنسانعمعچچ ردندنسهدام م رهکی دل وا بهاذهنسهدایز كن ون لیلخ اما وری ۱
 ۱ | و وراد یراکدید نوه رافویه (رابالانًامر» ردعسق رپ ندنادوخاب روند هشاحثح یا هلق ك: یس |

 | هدنن رقرجه (نات امرلا) رار د ج دنوقمرافوههکر دابن یراکدند نارق نویقویتوا هراب و یتوا حلق هدیکرت روند
 «یوهلا یمیهن "یلعوراند ن ی ؛مشاهو اندننتدحم ردعض ومر هدنرهش طساو (ن ًامرارصق) ردیدآعضومرپ |

 رد راب وسنم ه اروا نوین ًامرلا نهارا ندمت ومالسلادبع نب ةحلطو دم نب عرکلادبع و روصنمن نسحو هقدص و

 هب واعمنتن ًاموو ردندنسهبقمح دم کر دبمکن با هدنز و دادش (نامر) روند هغلرات هدشزو هلح رم (ةنم رلا)

 رخ ا یاد یربنک كرم ( هینیمرا ) رددآ كغاطرب هدن راد یسهلدبق "یط ناامرو ردندنس هلبق نوکس

 دوخا ردنرابع ندهکلوا ییع ندعلقا ترد دوخاب رددآ تکلعر هدنس هکلوا مور هلند دشت البلقو يفت

 بسن رخت هکهلیصف كم و كنهزمه روند یتمرا هدنتبسن رار د هینیمرا هن ر ره هکر دتکلغ ترد لصتم هنر یر |

 نمرا و ردرلبوسنم و ن یطیل نم نمزا نالوا رلعدق دج هینیمرا هرزوا یرنای ابفارغج بتک ردندنلسیق
 م و رض راوصراق ونآ و یربکو ردنرابعندنتلایا شعرمو هندآیرغص ةينيمرا ویربکو یرغص ردم یکیایتیالو
 نیمور ن دم نب ب اهولادبع ردندیماسا هدننز و ےماح (نیمار) و هلیعص كنار (نیور) ردتنانک ندنراتایا

 یشابز هدننزو نانسمطا (نانعمرالا) ردنداهتفنیمار نم نیلا ن نسح و ردیخ یزاریشلا قعصماوبا جش

 هل تععس لوقت روند هسس هلیصف كنەدەدشىم نولو كنار ةن راز لاس اذا هعمد "نعمرا لاق ردهنسانعم قق ۱

 | كمدارب و حاص ادا یناثلا تابلانم ار لج را "نرلاه ر ردهنسانعم قم رقیح هدنزوننا تا اتوسیاقتر

 ۱ | سوقلا تن ر لاق رد هنسانعم كمهرکچیاب و یغصا اذا هيلا "نر لاقت ردهنسانعم كمکید بوتط قالوق ه زوسا
 هدانعمیکیا هما نینر هلب ممکن هزه (نانرالا) ردوصا قلوا دنا لاعفا ریخایانعم هکر دح راش * تت وصاذا ۱
 | اقلطم هدننز وى ر هل مصق كفلا و یم كنار ,(ینرا)ل یئصا اداهیلا نرا و حاص اذا لجرلا "نرا لاقت  ردفدارم

 ۱ ردیع ما كتهرخالا یداجج هام یر و قلنا یا ی را یا نم وه یرداام لوقت رونل وا قالطا هنج قولخم

 شیت هکر دکج روناج ر هلنیتصف «نترلالرونل وا قالطا هاب هدننز و با رح(نان لا و هلینا ونع > لعافیسا )ت لاو

 یرفلا ةلاه و RK هدن هاضتناهفصءدنز وبارغ (ناتر) ردیازاوآ هرجا وص هدنعوم |

 ) رد دا 9 0

۱ 



e ٩۳ زوم 

 | | نوعرىچججروندە یروسناقبح یکن ور ندنسډ را كعاط نعرو هبلعیشغ و تالذل رس افهغامد تل اذا

 : ردیدآ | عضومر هدن رحم وردندآ عضومرپ هدزاجح و روند هعاط یدازوا نوز وا و هل رسک كنار رواکناعرو

 | خدا نر ندنک و لم جنون زوال زی نعروذ) رد دآ عضومرپهدن رق یس وم ییا رفح هدهرصب حاج قرط و

 | ردیعما هیحاترپ هدنم و ردیدآ كغاط نالوا یلح كنصح لوا دوخای ن نصحرب یسهدرک انن لرو نم الم نیعرو |

 ته هدننزو روبص ( نوعرلا) روند هنسب روس تآ هجرادقهر هکر دهنسانعم لیعر هدنن زوربما (نیعرلا)
  هتلط یفیا لیللانوعر فاوجرخ لاق روند هنغل وکا ارق كندضکو ددشىانوھاز ی شلاق روند ه هنس دیدشو |
 نولو كعو كنار ( نعرإل كرا ركى انوع زر لترا اف ونا همدآ هکرطارشک نالوا زما رارقهدر ر و

 :ءارچ (یانعرلا) ادنز لعل یا مغاق ادیز "نفر لا ردتفل ندنسهلک "لعل نالوا یر فرح هلیصف كنهددشم

 ءاتج هقطنمف ءاح وه یا ءانعر ةأ ما لاق روند هنوتاخ قلاص و كشوک و نو ردیلنوم كنس هلکنعرا هدننزو
 ءانعر و رده رابتعا یلیامت ی ک هزات لاب ا نداخ زسا فیص و هاا انعر ینه وبح هدارعش ناسل 2 دیر

 ریا مدقت هب ورب نقار ف زا ندب ر ءا رر زار ياھ هنفنا كعاط ردیقل كنب رهش ء هرصب |

 كلا لوبق بویلکید یزوسر هلو کس لنوم نیغو یھ كنار ( نغرلا ردیعما مزوا ولردرپ هدشاط و |

 هلبا روضح و افص والباق هيلا یغصا اذا ثلاثلا بابلانم انغر هيلا نغرلاق رونل واریبعت كل ز وس هکر دهنسانعم |
 هيف نغر لاق وبات ان م راق اا نغرب نالف لاق زد هگن تایم كما بوي |

 هعهط یمدآر و نغر نعم هبلانغرا لا ردهنسانعم كلسا زوس دو لب تیک كم رمه ( ناغرالاز عادا

 | (هنخرا) هن وهاذا مالانغرا لا ردهنسانعمقاعال وق یشیارب و هعمطا اذا هنعرا لاق ردهنسانعم كمروشود |

 كنهددشم نونو كنيغ و كنار (نغر) ةلهسیا هنغر را لا روندهرب مالموزودناشآیسع رو هدنزو هر
 یضهف كی ( نانیغرم  ثالعل یا ین رک عام و لاش ردیجرت فر ا هدنظفل "لعل یکن عر هلی |

 یھ كنار (نفرلال ردندنا یتاسغرلا دم نب ىلع ماما هنا دهبحاص ردهدلب رب هدرهنلا ءاروام هل سک كنيغ و |

 ردقل وا ضب نالوا باوص ردطلغ راه وب هکر د حراش × هنتسانعم صم روند هب هطروع هان رشت كنافو |

 بنذلا ليوطلا ىا "نف رسرفلاش روند آی لر وق نوز واهدننز و "بدخ < نفر لا هللا هنک اس ءاب وهحوتفمنو |
 باتک (ناقر ار طب یف ةتحتمیاةنفار أما لاق روند هراکننالوا نامارخ هل هویش وزان نیتشاط كن (ةنفا ال
 شوخ كل هدننزو هننامط ( ةننافرا) اذاذر یا انافر باح لا رطما لاق روند هرومب ولهرطق هنر هدننز و | ۱
 بوحاق اج کد هدننزو نانیمطا (نانفرالا) شیعلا رام خیا ةنینافریق وه لاق روند هکلرد ۱

 فیعضو تسسو نکس م رفن اذا لجزلا نقرا لاق ردهنسانعم قلوب مارآو تنوکم هرکصندک کا
 لا ردهنسانعم قع واص ىسەكي وا كيدا ر واو فعضاذا لج را “افزا لام ردهنسانغم قاوا

 ةنهفرقوه لاش ردهنسانعم روضح و هافرو شيع تعسو هدننزو هبنهلب ( تدنيفرلا) لازاذا هبضغ "فرا

 هلا هروس کم "هم (ناقرالال هدننز و باتک « ناقرلا)ل و هدننز و روبص هلفاق ( نوفرا) ةيغافرو شیعلاةعسیا |

 كعروس نارفعز تالذک قغقاب هنق نوتاخ هدننزو لعفت ( نفّرلا) ړو دهنارقھزو هنسانعم ءانح روند هب هنق |

 هچاص هلب رسک كنهزمه (ناقرالا ل نارفعزلا و ءانا یا نوقراپ تبضتخا اذا ءأرلا تنقرت لاق رد هنب رلانعما
| 

 قمردناق هغاب یماعط و نوقرااب اهبضخ اذا هت نقرا لاق ردهنسانعم كمروس نارفعز دوخاب قاب هنف هلاقص و |

 مچ اذا لجرلا نقرا لا ردهنسانعم كمروس نارفعزو مسدلاب هاّوراذا ماعطلا نقرا لاق رد هنسانعم |

 نقر لاق ردهنسانعم كمروس نارفعز و قاب هنق هلاقصاب هحاص یدو هدننزو لیعفت ( نقلا ) نارفع زا ۱

 3 هقر ینعع هنقر لاق ردهنسانعم قموق ناشن هب هنسل یس هل وقم شاق و نوف رلاب اهبضخاذا هتل

 نوما قمل وا نیبنم ه وزای و هروطس نیب براقاذا باتکلا نقر لاقب ردهنسانعم قمزاب قیص قیص یرارطس |

 ردهنسانعم قمزای نب نعو لزوکی وزای و هجا و هطقن اذا طحنا نقر لاق ردهنسانعم كما عضو هکرح و هطقن |

  تول وا هد وسم هفرصصل وا هک ات رد هنسانعم قله راق ی صعب هدننفد تاسح و هن د زو هنسحاذا باتکلا نقر لا | |

 ىربعت كليا نفر یادیق هدمالقا الاح رد هبانعمو مقر : تن یک تا دیسر یاسا هلوا لس زی را اااا
| | 
۱ 

 . رونل وا قالطا هب ها هدننزو ریما (نیقرلا) مود یا نوفم : باتک لا ردیفدام و هدنن زوم وق سم (نوق رم ا | ۱

یا ةنفار اما لاق روند هن وتاخ ر لدو نیکنرییم هر (ةقارا)ا اهردیا ! یک ایفا et لوقت |
 ةنسحا

 ص ها مهوتب الل هد وساذا بالا ف ا لاق دو وشام ندا انعم باضخ و و ردندانعم وب



e ٩۱۳۸ = 

 راربد هنادرک اش هدیسراف هکر وند هششخ ۍراکدتا ریبعت كلت رش نالیرب و هراد زکاشو ردطلغ یراهضس عقم

 ۱ "یلیفطیا م هل نشار وهلاس هنسانعم سیل هساک روند هغ واق لاط و عناصلا ذلل ج طرام وهو انشار هاطعا لاق

 هلص كنار (نشرا یدبا یدرک اش كنربرح بیدالا" یتشارلا دمحم ن هللادبع و

 بوق وص هاقیتشاب باکو لفطتاذا لوالا تابلانم اا وشر وانشر نالفنشر لاق ردهنسانعم قملوا قنقتهنکب

 روند E و هیف هسأر لخدا اذا ءانالاف بلکلا نشر لاقب ردهنسانعم قمالب
 : | ےھاربا نب سدردا ندمالعا رده رقرب هدناح رج هدننزو ریبز( نیشر ) ردتغل هد هلزرتعف روند هناعت كاذک

 هکر د حراش + وکی اانشور تیبا ع لاق روند هه رجا هدننزو رهوج (نشورلا) ردندنآ ۍیناجرملا ییشرا

 هرلنوبفنزکب ویلتوا اءاد بويل وا سوبحهد هناخ هدننز وروبص (نوشرلا) رد راب رعم ندیسرافنشورو نزور
 رد هنسانعم كطا ماما و لاکا یی هنسنرب هلبنوکس كداص و ی كنار 6 نصر عانر یا نوشر منغ لاق روند
 كنءزمش (ناصرالا) دمشاذا هن امسلب هنص رلاش ردهنسانعم كکوس و هلک | اذا لوالا بابلانم انصر هنصرلاق

 مک هنسنرپهدننز و همالس (تناص را)ل دیکحا اذاهنص را لاقت ردهنسانعم كلارا وتساو کی شبر ترک
 اک هدنن زوريما (نيص را ) کصسا اذا سمانا بابلانم ةناصر "یشلا نصر لاقت ردهنسانعم قلوا راوتسا وا

 | لهانال وا دعاسم و یعاس هکمر وک ییشبا كنمدمش و رایو مع یانیص ر*یش 2 لاش روند هب هنس نالوا راوتسا و

 اردا روند همدآ نالوا یملاو درد و عجوو هبحاص ةحاحص یخ وا ناصر وه لاش روند هؤ رع

 | و ىو تى زاۋال هک رارکس نال وا هند كن تآ سرفلا انيصرو ام عجوم
 ۱ *یثلا نصر لاقب ردهنسانعم كلب هرزوا قیقح هجو ییهنسنرب هدننزو لیعفت (نیصزلا)) رونبد هننراجوا

 .هوضع شلروا افمای شلسک لعن (نوصرلا)ل هققح یا ربطنا اذه یلنّصر لوقت شاسالای لاقو هبلغاذا ةفرعم
 رولیصاب اف و غاده اود هاکنا هکر ون ده یغلغاد هدننز وربنم (نص رمل اا موسوم یا نوص رم دعاس لاق روند

 هن رب یرب یکی شاط مردلاق هبا هه داض (نوض رمل ا)ردعض ومز هدندر و بعک نب ترا هلق كن هزم (ناصرا])

or E E EEEراج نم دوضنم هبش یا نوضم “یش لاق روند هن هنس ر اسو ءان ش  ] 

 | ملکت هلال یریغ ندناسل ۍرع هدنراتزو هتک هنا (ةناطرلا)ل هریغ و ءان یف ضعب یا اهضعب مضیاهوحو

 ۱ | دو هدشز و هلعافم ( ةنطارلا إل ةيحلاب ماکت اذا لوألا بابلانم ةناطر هل نطر لاقب رد هن انعم كلا

 هدننزو لعافت ( نطارنلا ) ة.علاب هلك اذا e لاق ردهنتسانعم كلتا ماکت هلناسل هقشب دیر همدآرب

 كناط و یسهین رغصم (انیط لا ةييحلاب اوملکت اذا اونطارت لاقت ا لعشیوس هغ ندي
 راهسک ضعبو نالوا هللا هانک هدهن اهن كمالک ام یا هذه لا ام لاق روند هزوس مور اضعب و وددت

 (نوط را) و هدننزوهدادش (ةناطرلا) رازلیا مهفینآ رار باس هکر ونل وا قالطا ځد هز وس نال وا ع ونصم ةصاخ هدننب

 روند ءرلهود نالوا هرز وا ترک هدنرلناب یرابحاص و بول وا قوچ قرهلوا شادلوب هنربیرب هدننزو روبص

 نیش (نشعرلا) ردقجهلوا رءود قوچ نالوا هدنرلباعمتسا نکر دیک هتعمرب هلتیعج رلیجهود قرفتم ندلحرب

 | نم روند هبهود و هنشوق هود كاچ و تسج و ردهدناز ینون ردهنسانعم نابج ققروق هدننز و رفعج هلا د

 ن ورع ونب نالوا هبعش ندیالک نب زنا ون (فنشع را ) ردیدآ سرفرب صوص هنس هلق دارهو ردهنشعر
 کیدو هدننزورجا (نعرالا) رداعم هلیعسا نشعر نالوا ریج كلم رددآوصرب هدندرو یتعاجج دیر

 قجالا هقطنمیف جوهالایا ءانعر ةأرماو نعرا لجر لاقت ردءانعریینوم رونددندآدیلوچو قلاصو نو زلیب |

 | ليم هفرطرب هکردذ وخأم ندنظفل نغر نالوا هنسانعم لبا فتا هدام و هکیدد هد رب اصب او« را

۱ 
 | یسهناط دوه ردنعفت ین ندنظفا انعار هکه دنس هع رک تیآ هک انعار اوال  زماودزراوا وتو ا

 .نیولت رثیبخ رد ما ندناعارع هکیدبا راربد انعار هدرب كجه د انظفحا هنن راترضح مالسلا هيلع نب زكر بغي

 ین بح العو لج قح یدبام کو هارد زا شام هلش ات كنع كنع ۰ را یازادارم هکیدا ررید ءانعر لرد اافخ اهل نخ

 هتم رب یک ینور كغاط وو هرکسع لوش نعرا ویدلیا یبنورجز هلمالعاینراد اره كران وعام لوا ةنايص
 | هلنیتصف (نعرلا) و هدننزو هموع (ةنوعرلا)) لوضف هل یا ¿ نعرا شیج لاق هل وا یسهلصف نیةشاط یرغوط

 | لوألا بالا نمانعرو ةنوعر نعرو نعرو لجرا نعر لاق ردهنسانعم قلوا هېل وچو قلاص و نوب مدآ رب 11

 e ردکعد ردمدآ قجلا و هبل وح ی ردت لعف (هنعراام» نعرا ناک اذا سماناو عبارلا و

 لو لیلا ن مانو سعشاا هّننعر لاق ردهنسانعم قلاب بول وا تسس مدآ هلکلیا وا هغامد شن وک هلیعف

 (اذا) ۰



Eو ۱۳۷  

 هنسانعملزغم روند هکیا كجهریک | تال | هدننز و ربنم (ندراا) نتنم یا ند ره قرع لا روند هن هنس فلما

 ۱ درو منش و ضیقتاذاعبا رلا بابلا نماند هدلج ندر لا ردهنسانعكلزو ب وشير وب هنس ر هلنیته# (ندرلا)

 یعاتمو هند ادا ییاثلا تابلانم الدر راثلا ندز لاق رد هنسانعم كمردن وتو ض+) ىلع هصع) دعف و توص یا

 | روند هنارفعز هد زو بحاص (ندارلاآ) هدضن اذا عاتملا ندر لا ردهنسانعم كالا فتا هرزوا یر یرب

 ۱ هل د دشن كن ولو ی را هعض تالادو كنهز ۵( "ندرالا) رد دآ شاف دیشچ ر ندشاق یراکدد رخ هدننز ورج | (ندرالا) ۱

 .هدنسهکلوا ماشندرا و ردطلغ یس هذ لادلادیدشتو هذاروب ساعنیالیقثندرا یتذخا لوقت رون د هفغغ زما |
 | قتمراص هدننز و یحاص (یندا رلا) ردندار وا مالعا ضعب راسو هّلادبعن مکحو یمن ن ةدابع ردیدآتکلمر |

 ۱ لدن رمن ورع نرش هدنن ز وربپ ز (ند رز ة رفص ه رج تطااخاذایدار رجا لاق یک الا ر ون ده هنس ی عرق

 (نادترالا) ايعا اذا لج رلاند ورلا رد هنسانعم قلو ا باتب بول ورو كره دننز وهج رحد (ةندو را رد دآیسرف ۱

 | شكا (نودرلا) اند رم تذخنا اذاةآرلا تن دت را لاق رد هتسانعمكم دا كىانوح ا كمربک | كلا هدننز ولاعتفا

 | هندر ییدر خر هکردح راش *ردیعمالجررب هدننز و "یرببز (یید رال لوصومیا نود ملزغ لاق رون ده هن ۱
 مان اس هدنا ربا هدنز و باح هر | هم لاذ (نادر) یدیاردا مع وه حامرهلیج وز هکر ونل وا تنهن واح ر مات ۱

 | رددرف و و ردندنسه رمز ءار هکر ددم ن هللا دبع (ناذا رنبال ردعضومرب (ناذارال ردیدآ برق ر هدنساضق رهش |
 ل رهش هل رسک ك لاذ (تانذارلا) یدنل وارک ذ هکر ديف دا رمو هدننزو هند ور (ةنذ و رلا)ل ردقوب یریغهد همنک و د ینعد |

 یسروتج و یلقاروت وا هکروند هر كسکو لوش هلی وکس كن هجم یازو ىح كنار (نزرلا)ل روند هن رفاتسر ۱

 ۱ دیحان هل مسک كنار (نزرلا ) هدننز و باتکر ولک نازر ونوزریعج هلوا رولیکر ی ابوبقا یوصرومغب هلغل وا ۱

 ۱ همارک (دناز را یک ل ابج رد نازر یعج روند هر كج هلبکر اوص هبرسک كنار (ةنزرلا) ردهنسانعبناح و ۱

 | ضا هدننزوریما (نزرلار) رق واذا سمانا بابلا نم ةنازر لج را و *یشلا نززلاس ردهنسانعم قلواغا هدننزو ۱ 3

 هدننزونزو (نزراا) ردنداعسا نن زرو هدننزو باص*زدنازر یتنوم روند همدآ یحاص ناک چورو و + هم
 | بابلا نم نز ر هزر لاق رونلوا ریبعت یسیت راط لا هکر دهنسانعم قمر دلاقیرق وب هلا لان وا كل غل غا كن نىن |

۳ 

 7 ۱ هدر هدننزو رجا (نزرالا# ماقا اذا ناکلاب نزر لاقت ردهنسانعم كالا تماقا و هلقثام رظنسل دعف ر اذا لوألا |

 | نزرا هکر ددآهدلب رب هدنسهکلوا هنمرانزرا و ردقج هل وا یان مدابی با رجش و رول وا بلصو تحكى هکر دنع#ا

 ۱ ثالذکر د وسلم کا "یلزرالا لر دخ ن لا دبع ندندندح ردهدلب شرط د مور را الات ردف و رعم هک د م ورلا |
۱ 

 | مظع ر هدنشبب ن ورزاکه با زاریش نزرالاتشدو رد هبارخ الاعب و ردهدنن ر را هکر دیمسا رخآ رهشرب هد هیثیم را 0

 هدننز ولعفت (نزّتلا ةوکیا ةنزورتیبلاب حت لاق روند هه رپ هدنز و هرهوج (فنزورلا) ردیعما كنءوا |

 .هدلبر هدنسهکل وامور هلا هحوتفم “هزم (ناحزرا) زقوت اذا لجرلا نزرت لاق ردهنسانعم كلا راقو راهظا |

 | لعافت (نزارلاال رد برق رب هدنساضق ناهفصا هلیصف كن هره (نانزرا) رد ر وعم هدنتم مورضراالاح رددآ |

 ۱ هننزو هلعافم (ةن زارلا) ناح وانت یا نان ات نالبلجا لب رد هسانعمقل وا لباقم هنر یربهنسن نیایش
 | فور كراوطو هنسانعم لبحر وندها هلنیتح# ( نسرلا) هلاحیا هل زا موه لاق هنمو رد هنسانعم كلغا قلتس ود |

 ۱ روند هپا| نسر ډ هدیس راف هکر دح راش + هدنن ز ولبحار واک ن سرا و ناسرا یعجر و د هرال و یراکدروگ هن رز وا

 | ردهنسانعم قل رالوب هراوط هلرصف كنار ( نسرلا رایدل وا بهاذ هن رعت راضعب و ردبلغا قوا ندنلبق قفاوت
 | راضعب رد هنسانعمنسر هلل رک ك ن هز مه (ناسرالال انس راهل لعحااذا ل والا ویناثلا بالا یم انس ةب ادلا نس ر لاق |

 | ةبادلا نسرلاق وانسر اهللمج ادا ةبادلا نس رالاق رد هنسانعمقلقرالوب نارا و قلاب ها به اد نسر هکیدبد |

 ۱ هنس و هنس ره نسحا ام لاقب رونل وا قالطا هلو ر هدننز ودعقم (نسر ملال وهدشن ز و سلحم (نسر مل اال نسر اهدشاذا ۱
 .ردندنس هلببق دزا ماع نم نسرو ردندنااج ر یس لبق یط ورع ن نسر ردندیماسا هلیحصتف كنار (نسر)پ هفنا یا

 .ممای (نسارلا) روند هربض را نالوا بلص و تشرد هلیصف كنهزمه «ناسرالا) رد هلنیتعف نسر یانثراح و

 . یدنلوارک ذ هدنسهدامسنق هکهشن رد راکددزدنآ هدیکرت هکر شد هاب یراکددسنق هدییرع ردیس اف ظفل هدننزو |

 | نیش (نشا را ردنداروا یتتسرلا ملسنم یسیع ندنیئدح ردهدلب ر هدننیب صج هلبااجح هدننزو رفعج (نتسرا) ۱
 ۱ هداروب مقمیا نشارلج رلاش رود هناهنا نالوا ردنالکا یر ویس اعط ىکەدەرفس هدنن ز و حاص هلا دم |



e~سگ ۱۳۰  

 نا ولت زا رار ةا و ءاع "ذا ندنفرط فل قوم هن هلغمل وا لئاق لوقم مالک هلجطاب هدمروک هنس هک ل قوا

 | مالسلا هيلع ةطاشما نم طشملا اذه یاانعلاةلودلا ءالعو هلترابع لصو هلاک كلذک هلیناونع عز یراترضح
 | هل رابع فيعضلا اذهیلا نتراضرلا ییانم تلص و ةق رلنا هذه و مالسلا هيلع هبحاص نم فيعضلا اذه ىلا لص و
 یتاتورعصءب كسوماق بحاص و ردیمد یعیدلوا تاالد یعطق هننبعص هیضف لرو نم هدرامالک وب هكا ا

 بحاص اص وصخ ردازفا ضع یدانسا قیدصت هسوماق بحاص لصاللاو +ردلکد مزلتسم ینلبقت یعاقسا |
 هيج وت همارک تاصصا هربخالا ءاشعلا ةولص دعب هدنرالاقتا لاسرخآ ی راتمطح مالسلا و ةولصلا هیلع تعي رش
 ثاذک یثیدح هک نینمولا نم دحا قال اهنم ةئام سأر ىلع ناف هذه مکتلیل م کارا 9 وبشا یراقدرویب هلباطخ |

 ندم وق رعنرفردقهب هنسزو هل اسح ندن وک ل وا هجن بج وم ید هک فیح ی ۵ ودنسةئاماماعیت ایةسوفم سفت مام ۱

 رشتا ےس ر هلبا هلن *یماسا راندا تد اا ییز ر صخت هکر ددا ضو ردررقم یغج هیلاق سفتتمر ۱

 ی داهمن ودلجن لوهاسو بقلنتر ۍیکو یعما نترو یسهنکاضرا وا یک و لایرکنب نتر یه
 ۱3۳ ۳ زنا مرتا دادنونیک و ی هلرعما هدیلخن لوهامن نتر|

 رکم بهذم و نید نعشد ضعب تولوا امی مسا رو نه هکردوب ملا "نظ یکیدلاق و ردقو یعترو مسا كنو

 (ناثربالرددا ور هدننیبابق هليا هندم هلبا هموعضمیان ان وتار یدا و بابلا اذه ینانلرهظام اذه ردیسهسیسدو
 هل وا لصفنم و نکاس ده اک یرابام هکروند هنئا رطق روم ندا رطاقت یردب هدنزو باح” هلا هثلثم یا

 شغايناثر (ةنوث رمل الو هدننزو همظعم (ةنثرملا)) نوکس نهيب رطلانم ةعباتتلا راطقلایا ناثرلا رطع لاقي
 نارفعز هن زوب یکه لزق نوناخ هدننزو لعفت (نثرلار) نار اماصاادا ةنوئ رمو ةن رم ضرا لاقب روند هضرا
 رومی هدننزو را رعشقا هلبا هلم نیع (نانعثرالا) ة رغب اههج و تلطاذا ةأرملا تفلرت لاقت ردهنسانعم كمنر وس
 هب ییاشایاص و داح و تا اذا رطلا "نعرا لاق ردهنسانعم قاب نا و اف و لصق هوا مو بزفیمر ف قلا زا

 ردهنسانعم كما ادب تواخرو فعض بولکویلس ةي رو لدستاذا رعشلا "نم را لاق ردهنسانعم قعراص |

 ناکلاب نجر لاقب ردهنسانعم قلوا مقم هدر و هدنزو دوعف (نوجرلا  یرتساو فعض اذانالف "نعرا لاق |
 ۱ ات وجحرتنحر و تنجرو اهربغ و لب الاتثجر لاق ردهنسانعم قش هوا هب اد و ماقا اذا ل والا ا

 فلع رک هلا سبح هد هناخ بویمرویلاص هام میرا وطو توسل ییعپ تقلا اذا سمانا و عبارلا و ل والا بابلا نم
 اهبح وا اهفلع ءاسا و امسح اذا هتاد نجر لا ردهنسانعم كسب هلءلع بو وقیلا هدهناخ دوخای كمرد

 عبارلا بابلانمانوج ر ةيادلا تنجر لا ود هتساسم قلدوا اوفا ییدنکر ازوط و فلعلا قم لرلای
 هدننز ولیعفت (نیجرنلا ) هنمیحسا اذا االف نجر لا رد هتسانعم قعات واو فلعلا ىلع لّربلاق تستحا اذا

 | (ناصترالا)فلعل الع للا ف اپی اذا با دلا نج ر لاق رد هنمانعم كب هد وا بویلاص هبامرمیراوط ید و
 طاتخااذا هما نجترا لاقب ردندیتآ یانعم ردهنسانعم قلوا مظتنان و هدیروش یشیا كمدآرب هدننزو لامتفا
 اذا دزلا نګرا لاق ردهنسانعمقلوا هابت و دساف قرهلوا بوط بوط بویلوب توفص هدقد)ردزصیغناب هرک و
 | رهزهدننزو ریما (نیجرا) ماقا اذا ناکلاب نجترا لا ردهنسانعم قلوا عقمو مکت راو دسفو فصپ إف ج

 هکروند هب دفق (فنوجرلا)ردهنسانعم تعاج هدننز و هنسفس (فنسج ربا ) التاق اعمیا انیجر هاقس لاق روند هلناق

 سراف و رد.دآ یدا ور هدنس هکلوا دح هدننز و دادش (ناح"ر)ژ ردف رظ نانل وا ریبعت هفوک هلشرح راروق هنسن هنجا

 هللا دبع و بوبا ندجا و نسا ن دچا هلنیتح وتفم"هددشم ءارو هزم رار د ج د ناحترا اکارددآ هدلب ر هدننکلع

 ردعضومو هد رغم هدننزو هنیهج (هنیجر)) ردنداروا نوئدحآ نویناجرلا دجا یردارب و بیعش نب دمع نب
 | هتکرح بوبان وا و لاماذا یشلانحرا لا رد هنسانعم قا ب ودنا ليم هفرطرب هدنزو رارعشقا (نانحج رالا)

 ةر 9و لا نحرا لاق رد هنسانعم كعشود ندرب هنسذرب و ها اذا* یثلا نخرا لاق ردهنسانعم كلک

 هب هنسن ضا هدننز و "نریطم ( "نسج رلا) عفت رااذا بارسلا نح را لا ردهنسانعم یاب نام وا پاس ند رو

 هدنرلانعمعیج و هدننز و نانحرا (نانعج الا ةلبقث یا ةنح رم جر لا و لیقثیا "نرم شیج لاق روند

 | هبارووا ثدعسملا "یناخرا مساق نب نسح رده رقرب هدنساضق ورم هدننزو باح” هلا ه٣ یاخ (ناخر) ردیفدا رم

 | ندر طابمتام و لاق ردنادرا یعج ردیفرط قتلوق هکروند هند كننکی س ابل .al ص كنار (ندرالا) رد وسنم

 ندرالاش ردهتسانعم قاب ندر هسابل هدننز و لیعفت (ندزلا)و هل رسک كن ره (نادرالا) هک لصایا هو

 ر ویا ندرملبل لا رونوا قالطا ه وک ارق هدننز ونس ع (ندرلا )ادر هللعجاذا هدر و صیمقا

 ( نفعتم )
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 E ا ءاکز و تناطق ردلمعتسم ءد هیلاغم باب هدننز و هلعانم (ةنهاذملا) یتنهذ ین۶ یینهذتسا و هنع

 حرم هکر دبعک نا هلی كلاذ (نهذ) انهذ هنمدوجا کف ننطاف یا هدنهذف یننهاذ لوقت ردهنسانعم

 هل رسک لاذ (نیذلا) رد هبا هکرد مط رق نبا هدننزو رفعج هلبا هدحوم یاب (نیهذ) ردنطبرب ندنس هلیبق
 هلرصف كنهددشم كنون و كن هزم و كنار ( نأرإ) <« ءارلا لصف ]چ بیع یا نا هیام لا ردهنسانعم بیع
 | لیمش ن رضن و و هلعل یتعع هنعرو هل أر لا ردتفا هدنظفل "لعل نالوا "یر فرح هکر د هنسانعم نعرا

 هلیعص كر هزه (نورالا)و (نابرالا)و هلیصف كنار (نو راوردشلیا لقن ندلیلخ ماما هکردشاور

 دقعدب نماد رعت مدر و عیب قلخ هکرونید ههچا رادقمرب نالیرب و نیشبب هج ورب نوا یر رقت ارشو
Eردهنسانعم كمر و نور هدنساتشا هنسنرب هلل رسک كنهزمه ناب رالا) رد هن انعم وب ید نوم زم وا  

 نابترارون د همدآ نالوا عفت هرز وا لحم كسکوبرپ هلیسهین لعاف مسا (نیترلا )ان وبر هتیطعا ادا هتنی را لا

 روند همدا ند روب یب یک ناب ر و ردیعا نکررب ندنناکرا لبج مان اجا هدننز و نامر (نآب را ردهنسانعم عافترا
 نانل وا ریبعت باش هدر و نعرحم هکردیحالطصا مزلقرح و هکر د جیم + امرح نموه و ةنیفسلا ناب روه لا

 | ناب رهمدآ نالی یکی کر کی لو كنيک و یراشاط لوا ندنفیدل وا را وشد تیاغب كع رو یک هدن | هلغل وا تبان رچ

 | كن آیصمود رو سلف ود نژیوک دان زد س و وا ا وز اد رارول [ ناب ررر هب یکره راردا قالطا

 | لعهرزوا یماضتقم ید ی ود ررغاچ هروک هنساضتفاوید كهجو ىلع و تلاع و كنيم رول وا عبات هنن راشا

 هدنسهدام "بر ینوب فلومو * ردشلوا زمدومشم هک رد هسک رب هرزوا موقرم هجو هتشب ندیسرو ردا
 ارهاظیرکذ د هدارویدیشلیا ملت یفیدل وا ذوخأم ندحالصاو هيب رت هلکلنا ریسفت هلا نیح الم سیر
 لعفت (نتتلا)لرردا راجا هلا هیلاغ ترجا یصک یوق م اراز رولوا ندنسهدام نور هکردینبم هفالتخا
 عو رب ن بلک ی تب هدننزو هیامر (ةیابرلا) انابر راص اذا لجرلا نترت لاقت ردهنسانعم كما قلئابر هدننزو

 یریغ ندنو هد ص رددآ لجررب ندنسهلبف مرج هدننزو باتک (نابر)رددآ وصر صوصخحم هنتعاج

 لاثمالابانک ییربطلانرنب "لع ردن داما هلنیتصف(نم ر)ز رد هلا هع*یاز یسادعام ردقوب هسک ر ر هلال ءار

 | وهام نار ماز و تحال (ن زار ده ر وخ هلع كن هزم ( هلو رال رد بحاص تافل وم ضعب راسو

 هد دالب هلرصف كن هيقوف یات (نیقتارتل رونل وا رک ذ هدنسهدام نیر هکهتن ردکعد نارلا عضوم نیارلا عضوم

 ردهنسانعم قماق یغاب جا هریخ هلت وکس كنات و یف كنار (نترلا) ردیسهدعاق كنتلابا ردرک هکر دیا هبصقرب
 هدننزو همظعم (ةنترملااو هدننزو هسنکم (ةنترملا) هب هطلخ اذا لوالا بابلانم انتر نيحلاب حشا نتر لاقب

 رار ونلل وق هدکدلم باق رایجنازق و رایج رقاب هکر دیعما غعص عون رب (نیتارلا روند هن وع هدر ور هلیغاب چرا یری
 تعم و باص دوخاب رد بطر تفزاکآ روا وا لایس نکل بول وا دمج مست هکردقج هل وا یفعص كنج انآ ماج

 لایرک نیا هلنیتصف نت ر)لرلربد یزفاسماچ هدیک رنو این وقلفاک | هدین ات و رول وادقعنم هلی و زاد هنج راکا رول وا
 هرکصندنخ رات زولا هکر دصخش باذکرب هکلب ردلکد ندمارک باضصا ردهسهک یراکدبد یدنزتبلا نتر ن
 قیدصت ید نازفهکبس هجن عی یدنل وا قیدصتو بود اما هرز وا قلوا ندناعصا بودا روهظ هدناتسدنه
 بولاقندباصصا هکاب وکم وق رم یدل وا زعوعسم ندنناحصا باضصا كر وب نم هکیدلیآ تیا ور تیداحا هن و رایدلیا
 ردقج هل واو صحتنال وا لوادتمو دیدنه نتراباب الاح هدنا رغ نایدنه ٌهنسلا ردشل وا رم هدایز ندز وا

 فاع سیل لبق هد طم شعب هداروب ردهدلیرب هدیاتسدنه ها منک اس ةبقوف هات و هروسکب هدخوبیاب دزب و
 هص وصخ مالک ردقو یظفل لیق هد رده هس لصا ردربتعم ریغ راهم همسر لوا هلغل وا موس رم هدنناونع |

 ءاعم الان هاصا خم ردرکنم یروب نع صح فل وم یس هصالخ + یدنل وا ءارقتسا زےایخ هدهداموب و ردکفل وم

 هرز واقل وا ندهلجاحد هدناتک مان نازيم یدنل وا تعجارم هه راس بتکو هناعوضوم هلو هناتک مان هالا

 هنع هللا یضر لفطلا وبا هباعصرخآ ارز ردرلقفتم هدنابوب ځد مالعا راسو یناغص و باهش و یطویس ردنوش
 یدا رول وا موسم هدتبلا هدشداحا و ریس بتک یدیل وا ندناعصا ید صخ لوا ردتاث هدندنع هلج یغیدل وا

 | بویلوا خاص هلهج ور هجا ا یرنای هلتاریبعت والاقحا و ب ودیا لقن ه اکا قیرطب هدنافن كم وحرم یماح و
 هدهندم كن رب ندهعبابت هکردلقشقل وا نرف دعب ارق هعید و نالوا لصا و ندفرطل وا هب یان هلو دلا ءالعو

 ی یلص وم ر باهش هداتکم ان سلاح ازا رط ورول وا انعمهرب یکی لوص وكن را هعید و هیص وتلاب هب یهانپتلاس ر فرط
 هيغل واداقعا الصا ردع وض وم صلاخ ثیداحا ندا ناز رد هست لصاا و ردشلیا فی رو راکناید |

 ءا را لصف زو
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 | نقد ۳ لا روند 4 ینافریپ كن هلینوکتس كفاقو ورک فوق (نفذلا) یدنل وا نایب اهدا تعذ

 | نانل وا بست تکا 1 وش د هرب یمیدش واق كن رکیکه کج یکیا ندنف رط یغاشا ضا هلنیتحف 9 ماا

 نالوا رغآ کو هکر دوب یلصا + هنقذن ناعتسا لقثم*لثلا هنم و ردناقذا یعج ردرک ذمو و رد رتاج هد هب سمک تالاذ

 نود نددنک منکر لشو ردناهناعتسا ندنکک | هک ایوک هلفمالوا رداقهغبقاق هق.دغابطاک !بونوق هرب نکا ید

 هکروند هل كنقذ هدننز و هبحاص (ةنقاذلا » رونل وا دار راه دک دليا هناعتسا هدنننع صوصخر ندهسک نالوا ۱

 ارج نو دوخاب هب هګ مون نالوا تارشا هنشاب زاغو لوق ىلع رونل وا ریبعت قاقصا

 لثلا هنم و ردنفاوذ یعج روند هنفرط تسوا كنرق دوخاب هنروقح زاغو دوخاب هنسهرو نراق هحغاشا

 قمر وا راش دنسافق كمدآ ر هلبصف تالاذ (نقذلا)) یدنل وا رک ذ هدنلیذ نقح هک + ثكنقاوذ كنقاوح “نق ال ×
 هنسنر یهکحو هنقذ برضوا هدفق اذا لوالا بابلا نم انقذ هنقذ لاق ردهنسانعم قمروا هنککا د وخای
 دوب هدننزو لیعفت (نیقذتلا  اهیلع هنقذ عضو اذا هاصع یلع وا هدب یلع نقذ لاقب ردهنمانعم قمایطهرزوا ۱

 نکرروهدنز و روبص (نوفذلاز نفذ ىع هاصع یلع واهد ىلع نذ ةقان لاق رد هنسانعم قمایط هن هنسا رب ین هکج

 هفرطرب شملکید یرکایرانکو ریسلا ی اهنقذ یر تنا اذا نوقذ لاه روند ه هقان نال وا ردیقراص ی نکا

 هلته (نفذلا ةلنام اهتفش تماش اهتزرخ اذا نوقذ ولد لاق رولوا فص و هب هغوق نالوا قیناب یرغوط
 هدننزو باتک (ناقذ اوقد تراص اذا عبارلا بابلا نم انقذ ولدلا تنقذ لاق ردهنسانعم قلوا نوفذ هغوق

 ردعضومو هدننزو هبحاص (هنقاذ) ردیدآ هب رف رب هدننساضق بلح هدننزو بحاص (نفاذ) ردیدآ كغاطر

 نوزوا هدننزو ءارج (ءانفذلا هّهاض اذا هنقاذ لاق رد هنسانعم قمردشقص یهدآرب هدننزو هلعاف (ةتقاذلا)

 ىج زاها ةَ الا اذكو نقذلا ةا وطلا ىا ءانقذ ةأرما لاقي روند هننال وا یرکا جرف و روند هنوتاخ ولکک |

 ق یکیا هنرهشا راضهدنن زون ویل 6 نوع )لرون ده یثکو لکک |نوزواهدننز و رجا( نقذالا )هلع كالاذ ردنقذ |

 تا شوربما (نانذلا# و (ننذلا ) ردنداروا "یوع ذلا دمع نم ےکح دمع و | ندماهقف ردیدآ هب رق ر هد هفاسم حر :

 | هدر رکر داد وخاب روند هکوم" یروط ندا نالپس یک وص ندنورب لوق یلع هکومس نابل وا نیلغ هدنراتزو

 دالا قيقر وه و نانذلا و نینذلا حا لوقت روند نینذ نوسل وا قیقرو ظیلغ لرکو هدننالیس ك رکو هد ووا

 | لاش ا اس قلوا وکر ناور صعق ر هلنبتعق (نتذلا) امهبفماعوا افیقر فنالا نم لاس ام وا |
 تند انینذ طاضلانذ لاق ردهنسانعم قفا كوم ندو نینذو هنانذ لیس راس اضا جاوا بای دل

 , نالف یتعیهفیعض ةیشمیثع وا اض موا امره الاه فیعض یا "نذیل هلا برعلا لوقت و لاس اذا یناثلا بابلا نم

 هتسهآ و فیعض دوخاب ی ثج هد ردناولات و فبعض هدنسهب ر لحول وا ی نام ندضم دوخاب ندکل رپ ك

 ۴۳۳۳و تساس نا تلذک ردهلهبشت هطاع نالبس رول وا ه"وف 2 كحجهد ررو هلشب ورو سلاح وا

 زام هدرب كجه د یدلیا ددر ویعس هلتل وهس و قفر هدابل وا رد هڪ دی و دبلوصح

 لا اذا طال ا نتذ لاقب ردهنسانعم ققآ كوع ندنورب جدو هدننزو لیعفت (نینذتلا) رار د اهجحما یتح

 هدشنز وءارج (ءا ذلا ها ره لیس ناک اذا نذا لج ر لاق روند همدآناقآیوص كن وری امن اد هلنیتصف ( "نذالا)

 اهضیح مطق ال تناک اذا ءان ةأرما لا روند هل وناح نالوا هرز وا نالبس یحیح اعادو ردشؤم ندنظفل ندا

 | هللاذ نالوا باوص دوخاب ردتعل نو یالز روند دنک او كنید هود متصاتت هدنز و ی رابح (یانذلاژ

 روند هنسهیش كل هنس فیعض رب و ةجاح یا ةنانذ ه لاق ردهنسانعم تجاح هدننزو همام (تنانذلا) ردقل وا

 | هن راجوا یراکتا نیشهر كسابل هکر دیف دا مموهدننز و لذالذ (لدان ذلا) فیعضلا"یشلا ةي یه و هنانذ الا هیفام لا

 لاق رد هنسانعم قمردشارا ن نوجا سیا تجاحرب نددنکیمدآرب و هلعافم هلون د دشت فن اذلا) روند

 یا ناذ هیفام لاق ردهنسانعم بیع هدننزو لاح (ناذلا) اهنا ا هیلا بلطب یا هجاح ىلع هل اذ ا وه

 . ناکاذالجرلانّوذت لا ردهنسانعم قلوا یحاص رایو تورو لام و لاح هدننز و لعفت (نوذنلا) بیع

 مو ةوق یا نهذ هند یف لاق ردهنسانعم یاناوتو روزو تّوفو ةنطفلا یا ناهذالا لها نم وه لاق

 لوقترد هنسانعم قمردت وا ی هنسذرب هللاغشا بلف كمدآر رونل هلص هلا نعرول وا ردصم و رولکناهذآ یراعج

 یینهذآ لوقت رد هنسانعم نهد (ناهذتسالا)لو هل رک كنهزمه (ناهذالا) یاهلا و یتاسنا یا انهذ هنع نهد
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 (تنادلا) ردنیادم یراعج نایدم دا ما لا اذک و اریثک :ضرقنسس) ناک اذا نادم لحر لا رول وا درص

 نوع و ءازج هل مسک تالاد (ندلا) هتضرقاو ییضرفا یا هند لوقت ردهنسانعم كعنلح د وا هدنن زو هلعافم

 رد هنسانعم تنهای باد تلسا یا اند تدد لوقت ردهنسان اعم مالساوا زطحا مو یا نیدلا مو دنم و رد هنسانعم

 !ءاد و ردهنسانعم دابقنا و "لذ و ردهنسانعم تعاط و روند هرومب : ناغاب عالم دوخاب روند هرو ناغاب یئادو

 | ند لاقب رد ردصم هنسانعم كالمو ناطلسو رد هنسانعمءالعتساو هبلغو رهقو رد هنسانعم باسحو زد هنسانعمض رو
 ردهتضانعم دیحوتو رد هنمانمم ری ډو زدهنسانعم تقنرط و ترسو رددنمانعم نام فو کج و دکل یا
 عروو ردهنسانعم تعیرش و تلم و ردىعا كندابع نالوا رادم و هلیس و هنساداقال وق هنهاکرد یلاعت قح و

 کای وکر وند هرومغب ناغاب هرب ر صوصح امادو ر رد ةن سانعم هارک او ردهنسانعم تیصعم و ردهنسانعم یوقت

 ۱ مکح نک ردهنسانعم اضقو هلاح نع یا هند نع هلأس لاقب رد هنسانعم لاحو ردشلتا تداع یقمتاپ هارو
 نا و هتمدخ یا هندا هتد لوقت ندادن سام ساز ری ل زم هلغلوا هبانعم رب ءاضقو

 اةندلاهنمو هتکلمیا هتد لوقت زدر رگف م جدو ردهنسانعم قلوا كلام و هيلا تنسحا یا هتد لاق ردهنسانعم 0

 | لذاذا لج را ناد لاقت رد هنسانعم قل وا لبلذو ع اذا لج رلا ناد لا ردهنسسانعم قمل وا زب نعو مصلل
 ؛ یصع اذا لجرا ناد لاش ردهنسانعم كلنا ناصع و عاطا اذا لحرلا ناد لاق ردهنسانعم كلا تعاطاو |

 | همدآرب و ارش وا اربخ داتعا اذا لجرلا ناد لا نوسل وا مش ك رک و ريخ *ل رکر د هنسانعم كلی داتعم یی هنن ربو |

 قوس و لج ه هنس ینیدغلشوخ یمدآرب و ءادلا هاصا اذا لجرلا ناد لاق ردهنسبانعم كلا تباصا ضم

 .تیدطا قو هذا اذا هنادلاق ردهنسانعم قلقلولذ و مارو ا ىلع منا ان الف ناد لاق ردهنسانعم كما |

 مھج یف مالسلا اهل لیعما و ھا را ثرا نم مهف قیام یلع یا هم ند ىلع لسو هيلع هللا یلص ناک لک

 ثیدح ىنعب هیلع الا نكي مالسلا افت ینلا و هولدب و دیحوتلااما و مهبيلاسا و مهعوی و مهگانمو

 قو کو ۴ ` غیاب ندلیفاعتو یار ت ی هکلب د توبل وا رش دارم ندید او

 ماقها و انتعا هراماکحا هلوقل وا یمهفناط شی رق اص وصخ راب ص ردق هتداعس نامز هکردماکحا ضعب راسو

 | یدنلوا REE تمي رشاد وا هنن رترضح مالسلا هيلع ملام رخف یدبا راردا |

 یا یو هرزوا یراهیلزا ترطف یراتمضح مرک این نکل بودا لیدبت هکرش هچرک یدیحوت راب و |
 تاداعو قالخا یس هل وقم تعاصش و مرک دا م هلک تا 9 ناشو تداع یروک ذم نیدراضمب هکر د حراش

 لیکم ( ندملا )روند هز وجي ناغاب مالم دوخاب ناغاب یئاد ید و هل رسک ثالاد (ةندلا و رولوا كعد

 | نوهکیدلیا لیاذ یرایدنک تمدخو لع روند هنن دم هب 4 راح هکدتن هنسانعم دبع رونلوا قالطا هلو هدننز و

 اهبلاعیا اهتف دمنانا برعلا لوقت و ردذوخ امندندنالو | هنسانعم ثالم هنسانعم مصم روند ۵ هدلب ورهش هنندم و

 (نییدنلا ) ردلصتسمهدعق وم و ید اهتدج نان که ردعولعملامکلا ىلع مب مرولپ یککر کی ی هصق لوا نیمی |

 ردیدآ نصح ر هدنم (ناباد)ل هن د ىلا هلکو اذا هند لاق ردهنسانعم كلنا هلاوح هنتلم و ند یدآزب هدننز و لنعفت |

 رول وا دض هلغل وا هن رلانعم قغاص هجرو و قلا نوتاص هجرو ییهنسن رب ردلاعتفا هک.دننزو راخدا (نایذالا)

 * اض رعم ناد ةنيهج عفیس ال * لاق هبا هنعهللایطررگ نڪ ثیدطاق و ن دلاب هعاب وا نی دلاب ازش اذاعات ناو |

 ضع ثیدح و و هل ضزعا نم لک ناد هانعم وا ANU نعاضرعم نیدلاب یاسا یعع اش رلک و نادا یریو

 کاحو یضاقو یلاعت دتوص نم و۵ و ردهنسانعم راهق هدننز و ناتم (ناتدلاو یدنل وا عایشا د

 یو اریخ بويل عیاض اع كدرفرب ید ام یزاح و بساح و ردهنسانعم یعارو سیاسو ردهنیب

 ردیدآ تابار هدننز و روبنز (نونۇذلا) هی هلا لاذلا لصف زم یلاعتهتفصنموه و ردا تازاج و باسح |
 (ةنذلا) نون ۇذلا نونح یا نوتادت اوح رخ لاق رد هنسانعم كم رد ی خام نولۇد هد زو ج رح دن 76 نتآذتلاو

 ةللد یا هند هتيف شب لاق ردتغل هدنظفل هذ روند هنسممست بوش وک كراقاد ود ندقلزسوص هلرعص كااذ

 كما رارقاو عضخ اذا هل نعذ | لاق ردد افخم یاق ورفرسو ع وضخ هدننزو مارکا (نایذالا) شطعلا نم |

 عرسا اذا لجرلا نعذ | لاقت رد هنسانعم كلتا باتش و تعرس هدتعاطا و فا اذا هقح نعذا لا ردنا

 رد هنسانعم كا دابقنا خدو هلنیتمف (نعذلا) داقنا اذا هلنعذالاق رەنا قوا داعنمو مارو هعاطل این

 ناعذم ةقان لاه هب هقان نالوا داقنم و مار هدلا یاب (ناعذلا  داقنا اذا عبارلا بابلا نم انعذ هلنعذ لاق |

 | کت ردقلوا هلا هدحوم ءاب نالوا باوص هدنرالوق نیعپاتنم یا نیناعذم مهر لب رو سارا دلها وا

 ( ۸۰ ) * ثل *

 سی دم |لاذلا لصف ]حس



 هتهاد لاق ردنرابع ندکلا تب و صولخ راهظا ةلاقفانم هکردهنسسانعم كلبا هلماعم ها راهظا قفالخ |
 ا لک ك نەزمش (ناهدالا) هشغ ادا هنهاد لاق رد هنسانعم كلنا شغو قمتادلاو رعضا ام فالخ هرهظا اذا

 ۱ هيلع نهدن ال لوقت ردند هی کردا ءاشاو هنهاد ییعع هنهدا لاش ردهنسانعم هنهادم یدو

 ۱ ءارچ (ءانهدلا ردطلغ یر هست ءاقنا هلو هدارو تشاام یا كفن ىلعالا تنهداام لا و هيلع یتا یا

 صح هنس لبق مع هدنس هکل وا روم هدن رانزو قیر و
 ۱ ۱ زدیم كنءرامالا زاد هددرصل و رد دا عضومر صو

 ۱ نب دعس ن ثالامکر دیعما یرف كن هسک مان لصسو روند یوانهد و نهد هادم دل رددآ عض ومر هدنک وا عش و » ۱

 (نهدون ) ردیدآ كتوا لزق عونربو ردیس هج وز لرعاش مان جاج هروب نم ردیسپرب كنرالغ وا ةانم دز
 [ بحاص ( نهاد ون ردیوسنم هرلنا ثح مان یتهدلا ةيواعم نب را نب ةبواعم ردتعاجب رب هللا هموعضم لاد
 نابنهدلا دایز ن دلاخ و دعس ن ےکح ردنطب ر ندنس هلق دزا هل رسک كلاد ( هنهد ) ردتعاجرب هدنزو

 7 دقانلا تنهد لاق ردهنسانعم قلوا هجزآ یدوس كنهقان هل رسک كرالاد ( ناهدلالو ( ةناهدلا ) ردندرانا

 ] یزمرفهدننزو باتک(ناهدلا)انیه د تناکاذا مالا و عبارلا و ل والا بابل نماناهد و ةناهدتنهد و تنهدو
 ناهدو تیزلا یدردلیقورجالا ع دال اوه لیقډچ ناهدل اک ةد ر وتن اکف# یلاعت هلوق هنم وح راشل لاقرون دهن اتم

 هدننزو مظعم (نهدلا) قلز یا ناهد ناکم لاقب رولوا شفلغاب کای وک ر دیک ب واق قانا هکروند هر قاط

 مالا راثآ ےھیلعتناکاذا ن ونهدمموقلا رونل وآ قالطا همدا نالوا یسهناشن راسب و تمعن و انغ هدنرللاح رهاظ
 یلغ هلنیتص ( نهد ) ردهنهد یدرفم یک یاافا وغا روند هرجش نالوا عابس لتاق هل رسک تلاد ( نهدلا ر

 "ردهد ردهنساتعم هد وهب و لطاب هدننز و "ندرا هلیعص تلاد ( ندهدلا ۶ ردعضومر هدقارع داوس هدننزو

 هرم یا ندهدلا "یا نموه یردا ام لاق ردهنسانعم قلخ و سان هدننزو رفعج 6ندهدلال ردتغل هدنس هلک

 1 و یوفمدسا زوم فرصت ها وفنو تالح هایعض و یزنسک تلاد ( ناقهدلا) قلقناوساتلا یا
 ]| كننراحالف محو رجات یا ناقهد وهلاقن روند هناکرزابو ةدح عم فّرصتلایع "یوق یا ناتهد وه لاق روند

 ] قآج لاق روند هنر سه ر یس هل وقماغا و یحاصتماعز و یسیهاپس را ویکی یو وادختک نالوا یراراذکتیاصم
 | قایعسو زف وا قالطا هن رای ۶ز كن رلح الف برع ردهدنلزنم هلق جش هد صوبو حنا ج الف معز یا ناقهد

EN1 | ندینسزاف ناضمهد ینعب رد عمو و رولک نیقاهد و هنقاهد یعجب ملقالا سر یا ناتهد وه لاق روند  

 ٤ ندهتا و راب رع هکرد جحراش × یدنل وا قالطا هد هصاخشا نانلوا رکذ هلعبس وت هدعب ردکعد یک یوکه کرد رعم

 || یتیدلوا ندندادع فذق هد هيهقف بتک هل را ریبعت و هيم هنس هلوقم هام ورف و ج ولع هلکن ون بودنا فاکتتسا

 [ ردعا هدننزو هجرحد (ةنقهدلا) ردهناقهد یتنوم ناشهدو + یهتا ردلکد فذق هدندنع راضعب و ردینبم اکا
 | 6 نقهدتلا ) اناقهد هولعح اذا هونقهد لاق هنسانعم كما بص نامهد نقدی زول ؤا ردصم و روند هغلناقهد

 ا ا یول الان اقهد راص اذا لجرا نقهدت لاش ردهتس انعم قلوا ناقهد هدنزو حرح دت
 هن راهاش كنس هش اط عدق سرف هدننزو رفعج ( نمد  ردعضومر هدنس هکلوا دح هلیرمسک كمال

 ۱ هدننزو نیع ( نیدلا ) رونل وا قالطا هاش هنب راهاشداب ثیدح سرف هکدن یکن ع لیق یدبا ص وصخ ل

 1 | نيد هيلع لاق روند ضرف هتنالوا زسهدعو هکهتن روند هج روب ولهدع وو ولتڌم هلرسک ثالاد ( ةندلا لو

 [ رند تام یا هند یضق لاق رونلوا قالطا همولوا نندو ضرقف هللجا الامو لجا هلام وهو ةندو
  زسهدعو دوخاب ولهدعو رول وا ردصم ندو رواکنودو ندا یعچ كنظفل ند رونلوا قالطا هثیش نایل وا
 ناد لاشو هتضرفا وا لجا ىلا هتيطعا اذا اند هندا هتند لوقت هنر انعم قلا جدواو كمر و جندوا

 (ثللاد هدنوب هتزاح اذا اند هندا هند لوقت ردهنس انعم كلتا ارجو ضوعو ندلا ذخا اذا اند نالف

 ۱ دّلتم یاد و هدنز و باسخم (نادلا)و (نودلا)لو هدننزو لیکم (نیدلالو <نیادلا ) ردتغل هد هل رسک

 | هلع یا نادمو نوبدم و نب دمو ناد لجر لاق روند همدآ قوجیبرو دوخای هبولجرو شلآ جد وا رول وا

 [ هدننز و هماقا 6 ةن ادالا ) یدنلوا رکذ یرالعف هکهتن روند هد همدآ نرو جرود ناد هکر د حراش »+ریثکو ا نيد

 ] لاش ردهنتسانعم قملا جروب و هتضرقا وا لجا ىلا هتیطعا اذا هتندا لوقت ردهنسانعم كمرب و جروب دوا

۱ 
۱ 



f ۷۳۱ روح ۱ 

 روند نود و ید: لوا هراعتسا هدراهب رو لاوحا تونل وا عاسنا هیمب كنم ناو ق دا اذه كنودآ

 ربع روند ذود بودا هدای ز فاق هدنتیسن كن آ اضعب رد هبرفر هدنس اضق نادمهو رددآ هل رقرب هدنس اضف |

 هینیمرا و رده رقر هدنساضق رواسب هلرسک كوا وو یعض ثلاد ( نبود ) رد وستم اکا قن ودلا سادرم ن |

 ناعهدننزو باغ (ناود)) ردندار وا ن زر نب هللا دبع و روصنمنب هللا ر صن ندنبئدحم ردیدآ هدلب ر هدنسهکل وا
 اتش نادرو هدننز و طباع (ند ودل ا)ردعضومر هدنسهکلواسراف هدننز و داد( ناو دژ ردهیحاترب هدنساضف

 نود لج را نادلاق رد هنسانعمقل وا فیعضدوخ ی سیسخ ر هذن ز ونوع (نودلا )ر ونده ورادیرلکدید
 | لوه لع ةنادا لج را ندا لا ردهنسانعم نود هدننز و هماقا (ةنادالاا) افیعض و ا اسیسخ ان ودراص دان
 قلعتم هن راشاظو و هف ولع و مسرو مسا كن هیطع لها و شیج لها هلق و هل رسک كلاد (ناودلا ژ ناد 3

 ا واود یعج یدلیا عضو دنع هللا ی ص رگ ترضح ی ادا هدمالسا رولل وا قالطا نمک كفاعص و رافد

 ست را تطهلا لهو شیطالها هيف بتک کی باتكلا و فعلا عقحجم فنلؤم هکر دج راش« رولک ن واد و
 یهاکتیعج ك رابتاکن دبا ر رګ و لرتافد قاروا نانلوا ر رګ یرایماسا كراراوخ هفولع و یرکسع دارم دلکلیا ۱
 تاهم | نکل ردلکد باتک هدننزو لا ردیعجب ان دبتک,باتک و ریا ما یا عقب ن رول وا نت

 ۱ "هرمز نوکر ردناورشونندبا هیعسادتا ارز ر ردموس م هرز وا قل واع وضوم هقا روا نانل وا عجچ ادتبا هد رب اس |

 | هلماظعتسا و باححتسا هدکدلیا اشامت ینیراباتکو باح هلتعرس كرانو بولک هلق نالوا یهاکرارق باتک |

 دع نم هلکع د رد راک كنس هفت اط "نج نامه بول وا ج راخ ندناسنا قوط مظع او ینیعب تسنا ود راک یا

 هدعب یدلیا عضو لالا تیبل ةنایص رع ترضح هدمالسا و یدل وا هداد رارق هدهد رج یراقدزاب ب رود نم ظفل |

 ماکحا بوناکید یواعد هلعیسوتو رونل وا ریبعت هنانتفد الاح کیدنل وا قالطا هدهعض ومنانل وا بیت موق مرد |

 ۱ هکیدلاق و ردینپم هنس هسبالم عاقج ځد راعشا ناوبد و یدنل وا قالطا هد هبارعا و ناهاشداب مضح نانلوا ارج |
 اف یرااف نودنو ن ود ندناو بول وا بهاذ هنکلب رعمهرزوا روکذ م هج و راضعب كنس هک ناوبد وبشا |

 ید هدنرلهلک حایدو راند رک هلا هددشم واو ریدد ردنا ود یبصاو بهاذ هنبرع راضعب و رلیدید یدل وا |

 ا فلتع یعیدل و ایا ویواو شا ارز ریددن وایدو نوا ود هدنعج هيلع ءان رد راح تالاقم هنوکوب |

 و "با هکم ردبا "نظ هکر د جزم»رول وا هر وکد ع رفیر و هلصایرب اتا رایی م ابا نا هریک دو اا

 تلف ءارعش مدقا ندننامز ناورشون ارز ردع مه مه یسراف مه یتعی ردندهدراوتم ظافلا یظفل ناوید |

 یدنلوا ناب هحدقم گر او یسهمان تلاق ید هلذخأم و ردشلر روک یعیدلوا عقاو هدنمالک كن را | و

 لیعفت (نودتلا) صام ذخ رولوا كعد یرب ناود هکرولوا لیعتسم هدنلحم هدعب هدهعقج رافد ادنا س

 لاک هجو هدننزو لعفت (نودتلاز دعج اذا ناویدلا نود لا ردهنسانعم كمردکیرب هبارآرب ر |

 (نهدلا) امات یتغ ییغتسا اذا لجرلا نّودت لاق ردر وصتم ندنسانعم تیعج ردهنسانعم قلوا نیکنز هرز وا

 ۱ ندتعالم راهظا هروصلا بسح ردلمعتسم هنسانعم كليا هلماعم هناقفانم مدارب هلبلوکس كناه و یصف تالاد
 هریغ و هسأر نهد لاق ردهنسانعم قلعا ییهنسنرب و هتفان اذا لوالا بابلانم انهد انالف نهد لاق ردترابع |

 ردناهد یعج ردزب اج هدام كلاد رونل وا قالطا هر وعل رادقم قحهدلصا یر نهدو هاذا ةنهدو انهد

 قعتالصا یرب رومتبو اصعلاب هرضاذا انالف نهد لاق ردلمعتسم هنسانعم قمروا هلکنکدو هدننزو باتک |

 هه رار ندنا روند هغای ي كج هن روس هلیعص كالاد (نهدلا ر هلاذا ضرالا رطلا نهد لاق ردلهعتسم هتسانعم | 0

 کد ازم هحارلا بیط رارد ةنهدلا بیط وه رابعو هدننزو بانک نو ناهدا یعج روند ا

 لجراا نهدا لاش ردهنس انعم كمر وش غاي هدننزو لاعتفا هللاد ددشت ت ( ناهدالا رز رولوا دارم یزال |

 ردندتل ا مسا نالکهرز وا ذوذشو و رونید هنسهشیش غاب و هنادخاب هلعط كناهو كيم (نهدلا) نهدلاب ىلطا اذا ۱

 لاهرونل وا قالطا هروقچ یکیدلیا رفح یب وص لیس د وخاب هعض وم كج هلیکر | وص (نهدم ول یک طعسم ول

 هک ناعما ساب ونهدملا فىبنۆغىدهن ]اةفهط ثیدح نم و لیسه رفح عض وم "لک وا ءاملا عقنتسمیان نهدلالاتدروام

 | راش * یدلیا باکترا ج یر هاك دانسا 4 یرهز ماما هلسا ونع یرهزلا ثیدح هنمو یرهوج

 شلروس غاب هدنزوریما (نیهدلا رز و ( نهادلا ژ ردشلیا عرض یرهز نکل ردکن هفهط هچرک ثیدح هکربډ

 هب هفان زا یدوس نیهدو ةن وهدم یا نیهد و نهاد ةي لا ردصاخ فص و هرز وا بسن رولوا فص و هلاقص ۱

 كنهنسن نالوا هدن ورد همدآرب هدننزو هلعافم ( فنهادلا  نبللا ةليلق یا نیهد ةقان لاقت رول وا ق ةالطا ۱



 هه 1۳۰ بس

 بر هدننژ و یھی” (ینیمدلا ] هم همادااذا ؛یشلا ن مدا لاس رد هنسانعم كلتا تموادم د ر هنس را هل رسک | ۱

 | نەنسى ج 2 نکرح هدننزو رونت (نوئدلا) رددآ عضومر هدننزز و مظعم (نمدم)) رود هنشا كنن اش وط

 | هدقاع ( ناماد و رد عاشر همد ن هللا دبع ردنداعما هدننز و هننهح (هسمد) ردندآ عصوه رو زوند

 لب | هلق هزمه (نامدالاژ زد رقرب هدرصم دعص هلرعف اد ( نیمامد ) رول وارثک یافت رد هن رق رب

 | صف تاد (نیعود)) ردیعما تفآرب صوصحم هنحاغا ام رخ و ردندآ رش ر 7 , ندراضثا نالوا هدنشاب ریش هلا

 | وند هوک وب هد دشت كنونو ضا كاد (نالا) ردیدآ هب رقرب هدن رق جا او یارک تی و

 | هوک كحوک ندبتسد لوش دوخاب روند هننالوا ووسو نوزوا ندنتسد لو ىلع هنسانعم ےظع دوفار

mtاا دوا قلا ق همت و لاعب هل وا نمروط هشدع رو وا هروقخ هلغلوا یروب  

 | هش( ناندلا و ردیعبات دبعم ن ند ن دشار ردندہماسا ندو هل رفڪګ نا الا دعم ال سعسع هلرغصا وا با ن

لا ردهنسانعم قمل وا رودنفیرک وب هقرا هلن تعصف (نندلآ ردف ورغم لبحیکیا 4 ےس ےیل
 غ هانی ند هب 

 یا ند هن لاش ردندس اعم مرزومق اب راجو و ردهنسانعم قمل وا هصق هدنزرط شم یرحاو قشیاب هسکوک نوس و |

 | روند هصش نالوا فصتمهلتفص نند ردفص و (ندالا) رددآ هدلب رب ندو قنعلا و ردصلا ىف نماطق و "وند

 | كنيس هدننز و هلزاز (فندندلا )نماطنمیا نداتبب لاقت رول وا هدنز رط تاکو ج هکروند هوا قلا و ردشؤم ء اند

 ۱ هت وص ىا بابذلا ةندندیتقلقا لوقت و توصب یا روبنزلا و بابذلا ندندب لاقت ردهنسانعم قمادرز و یمسگیزآ و

 | لا رونل واریبعت كمن دروم وک ی ۲ یدرزو ردهنسانعم كاللا کت هرز وا هجو كمالنا حضاو و قجآ یز روس و

 | ید وب هدننزو نينا « نئدلا إل مالکلا ةفيه یهو ا ااو مهفامو منت یا لجرلا ندند

 | نیئدو هندند هدننز و حرز (ندندلا )مالک هنم مهف ال ورا اذا اند لحرلا ند لاق رد هن انعم كمندرومو ک٣

 | 6 ناتدالا ) روند هنکوک كنتوا یراکدد نایلص و روند هرصث و ه وا شرارق بو روج و ردیهسا دنتسانعم

 | لیعفت ( ننندتلا و و صف كالاد  ندلا و ماقا اذا ناکناب "ندا لا ردهنسانعم قل وا ےقم ل سنک كنم ۱

 (دندلا) "نط و تّوص ادااسندننت د واند باب ذلا "ند لاقت ها قمادرز و یرآ و كنيس هدرلنوب هدنز وا

 تا نافراص تیر زب كسابل نوزوا هلیصق تلاد (نداندلا رددآ ثكحجورب هیبش هب هک رق هل رسک كاد

 | هکر دن رد كن وتأح مان هن وام نیند ن ماظ ردنداعما هدننزورسز ( نیند ) ESS روند هن راج وا

 | بوصنم هبوک (تیندلا ردیسهدلا و كرل هسک مان سودس و عشاحمو هللادبع نالوا هلظنح نم كلام ن مراد یب |

 | كچوکو فرع نالوا فراعتم الاح رونلوا قالطا هنن راهوسنلق كرایدنفا یضاق هدفاس هلتبسانمو ردکید

 | ندنآ هکردکعد ور نده م تاق ردیضیقنكنس هک قوف هلبعص كلاد (نود)) ردع الم قالطا هلن راکدید ول هب

 نود و ردیولقم "وند صعبلا دنع هروک هننابب هدراصب كف وم + هقوف "دض هنود وهلاق رونلوا ریبعت هجغاشا

 | رول وا هن انعم هک او هماما یا هن ود یثم لاقت رواک هنسانعم كوا و رک دیس اک هنسانعم برقا رولوا فرظ
 | ثیدلا هنمو لق رواکهنسانعمريغو رولوا "دض هلا لوا هک هنسانعم قوفو هءارو یا هن ود دعق لاق

 | ابار صاقعنود منا زاجا 6 تيدا هنمو لیققاوا سجخییخفیا هک ةفدص یاواسجخ نود این سیا

 | ءدکدلیا كلم یادتفا نوتاخ نالوا هعلتخم یتمی ابسأر صاقع تح : هانعموا اپآر صاقع یوساع یا
 | سپ رول وا كد رول وا ثالام ددا صاقع زوج نمک و ثلام هنسادعام نادر صاقع جوز

 | نود و رول وا هنسانعم ىلع و قوفن وده روک کوب رول وا كعد رولوا تالام هد هنغاب اض هلغلوا چاص دارم ندصاقع

 نود "یش لاھ رول وا دض هلغمل وا ةن انعم اكو سیدخ و فرش یا نود یش لاق رواکه نسانعم فیرش

 یا مهردلا كنود لا هنسانعم ذخ رول وا لعف مسا ردرضاح ما دارم هکر ول وا هنسانعم رعاو سیسجخ |
 | هذخ

 :نالوا رجفرح هرز وایمهلک نود و هنسانعم یم بقا یا رر د كن وډ ندا و یعارص نود لاق ردهنسانعم هیعوو

 | لاقرول وا فرظ ةکرول وا هنسانعم برقا و هل ود و هنود نم لاقت رولواخ اد ید هراح ءاب الیلقو رولوا لخادنم

 ] فاسو ریتحو هيلا لصي نا لبق یا هعاجربثلا نودمهلوق هنمو رولوا هنسانعم لبقو هنم برقایا هنود ۳
 .فرصتم لعف ندنسهلک نود و نود لحر لاق الو طقاسرربقح نم یا نود نم لجر اذه لاق رول وا هنسانعم

 هم یا هکتود لاق ردهنسانعم ءارغا كنود هلباطخ فاکو ردلکد راج كع د هنودا ام قر هل وا بحت لمف هلغمالوا
 اذه لا ردع وض وم هنسانعم ؛یشلا نمناکم یتدالصالایف یسهلک نود کردند نوققحم ضب کد د جرم هظفحاف
 [ له و روتلوا تیزغن حس ترو سیب اریز ردذوحأم ندنوپ باتک نی ویا ا 5 نود

ENE Er(كنود)  



<Y ۱۲۹ رس 

 | كاك هدنسهروا كن كن روس هدکد لکه وص کر ون د ه هقان لوشو هل وا شظارا ف مدقم ندلوص رج فک 7 ۱
 ۳ ,هدننزو رهوج (نفود)ل تدرو اذا لبالا طسو نوکتنآ اهتداع تناکاذا نوفد ةقان لاقت هل وا یتدام
 اذا اونفادت لاق رد هنسانعم ىل :رللا وحا و زارسا ندنر یر هدننز و لعافت (نف فادنلا) ردب رام ا كنوتاخر و

 دن ناشنومان نهدنن زو سکش (نفدلا) ردیسا اكشاف هحالایلفوبح دیشحر هدننزو "ینع( "یفدلازاوغاکت

 | | هدوسرف نوت یرلشید ندنغلو لشاب كب هلل رسک كج ( مذملا ةنفاد ا لماخ یا نفد لجر لاق رول وا قالطا

 تقع لا تلا یهو مذجلا 2 ةنفاد ةر لاق ردهن انعم لصا هل رسک كيج مذج روند کا هحوق شوا

 یحف كلاد (نقدلا)) هلخاد یا مالا ءانفاد لاقب روند هنزو چرا كشیارب هللا دم (ءانفادلا) امره اهسارضا

 برضاذا لوالا بابلانم انقد لجرلا یف نقد لاقب ردهنسانعم قمروا هنسهکج كمدآرب لینوکس كناق و
 (ةنکدلا) همرحو هعنم اذا هبخیف نقد لا ردلعتسم هنسانعم كلا م ورح تویمر و یهنسارب مدار و هبف

 یار ی رونل و که ا 9 امو و

| 

 ی (ءانکدلا) یدنل وا قالطا هن راناکد وشراچ هدعب روند هنعشت نانل وا ریبعت ا هدنغلارآ

 (ءانیکدلا) ر زابالا ریثکی ا ءانکد ةدىرٹ لاش روند هدرت قوج یحناوح یسهلوقم نارفعزو شذشکو رپ

 ردندیماسا هدننز و ریبز (نیکدلو هدننزو رهوج (نکو دال رددآ كحروناحرب ندنارشح هدننزو ءاربفع ق

 فلوم + خاشو رک اذا لجرلا "نهلدا لاق ردهنسانعم قلاحوق هکر دیفدا معو هدننزو مامعلدا (نانهلدالا )

 هرابع "قح ارهاظ هلکمالنا رکذ یتیدورو هانعموب كمامهلدا نکل بودناممر هلیناونع مهلدا ىف ةغل هج رک

 ههر وک شمت هک بلاق بلاق هل رسک ثالاد (نمدلا) رد شل وا طقاس واو ندرلده بول وا "مهلدا یف ةغلو :

 همدا ندا کن یا هب هنس رپ نمد و رم و دستم نرس یا رشک نمد هننمد ق لاق روند هنغبف هود و ه ٍقشف و ا

۱ 

۱ 
| 

 ندا تم وادم هدنراع و تیامر بودا ديف ینلام ماد ندنهجو روند ځد هنمد دوا ندنامدا روند |

 هدننز و لیعفت (نیمدنلاژز دسلاس یا لام ةنمد و لام م نسدوه لاقت راردنا قالطا لام ةنمد و لام نمد همد |

 صوصخ رب دمدآر و هيف ترعب اذا ناکلا ةيشام لا تنمد لاق رد هنسانعم كللا قابقشفو تلل ەر وک یرب رب یثاوم ۱

 اذ اهن اب ن نمد لاق ردهنسانعم كلا تمزالم و هل صخر اذا ةنهد لاق رد هنسانعم كمر و تصخر هدننک |

 هب 4 اشنو زاث | شلاق قاب ندبسان و ندراد هل رسک ثالاد (تنمدلا) روند هناکم قلیفشف (نمدتلا) همزل | ۰

 نالوا رعصم هدن ورد و اهلها اهدوس تلا ةعقبلا یهو ةنمد ىلع اوفقو لاق روند هن ر درو و روند |

 ا قالطا هعضوم بيرق 4 هناخ و عدق دقح یا ةنمد هبلق یف لاق رولوا قالطا ه هعدق هتک دقح |

 هد هام هنسانعم هل نه رونل وا ریبعت كالیدت رویم هکرونل وا افلا زالو یسەلوقم یدنروپس كن هنا

 تنشن ندیس هام و رف وردک دیزیلف كلب دنر وپ نهدلا ءا رضخ ردم وسر دج نمدلا ءارضخ وک یا #۷ ۱

 رکذ هکروند دمدآ ندا دیقتو تامر هلام اماد هنمد و ردشلروب ریذح ؛ هکر دهانک ندنروع لزوک شا

 دیه یاهکح یدک هنمد و هلیاک باتکو هدننز و بثع روک ن هدو رس اه ر واک نمد یعچب یدنلوا 0

 هدن ورد هلبصف كلاد (نیدالو رده 7 باتک یراک دید همانن وام الا راد بیتا فلأتو عضوا ۱

 یاغاامرخو ادا نعض اذا عبارلا بابلا نم انمد هيلع نمد لا ردهنسانعم قم وط نیک هدبدم تدم همدارب

 لاق ردهنسانعم كلمرب وک الوو: تد وسا و تنفع اذا للا نمد لام زد هتتسانعم قمرارق توروح
 هنسانعم دامر روند هلوک .هدننزو باصم ( نامدلال اهلمد اذا لوالا بابلا نم انمد ضرالا ی
 نفع یا نامد ةلضل اب لاق روند هنسم اار بو روچ كنج افا امرخو روند ههر وکو ه يشف و

 عاطقنا هلناصف (نامدالا) تشرالا نقر فا نامد وه لاش روند همدآ نااورایک یالرتو دادوسا و

 كن هزم (نامدالا) روند هنفلهایس و هنکلکروچ و هنسمرارق بوروچ كنجافا امرخ دوب هرز وا ش
 قیاور 1



 f ۱۲۸ زی

 2 ۱ لا تجرد لاق اردذنساتخم قلفاب هرکصندکد نا ترف ندندلو هقان هدننزو هجرحد |
 | روند همدا ۲ کرا "یطب و رددهنسانعم دیهاد و تف ودر لا قلا دع یاخ (نیبخردلاو رافت دعب |

 ولادرزو یسیف رول وا ددم یاراضعبو هد ز و طبالع 5( نا ردلا رد جد نجرد هوم هکه تن

 تغلو وهنسانعم خوخ روند هبولاتفش و رول وا ېا یکدر کج لن ولادرز هنسانعم شعم ی

 | كلاد (نشدلا) ردموسم هرزوا قلوا یی ّرعم نقارد ولاتفس هل وکر ب یراکدد قا رد هدیا رفم ردهیماسش |

 لعفت 6( نشدنلا» یطعا اذا لوألا بابلا نمانشد "یشلا نشد لاق رد هنسانعم كمر وها وکس ا ا ۱

 هدنزو بحاص (نشادلا) رددآ هدلب رب (ناشادر هذخا اذا *یفلا نشدن لاق ردهنسانعم قلآ هدنزوآ
 راردبا دارم هنّأح یکی شمال وا کر زونه و سابل یکی شمال وا سالت زونه هلکنو رد رعم ندنمهک نشد|

 حاتفتسا هکرونیدهنفل رازاب ادتا *لرا زاب لها هدیسراف نشد ار ز ردکر ک قل وا برعم ندیسراف ارهاظهکربد جیرتم |

 ندنمهکل وارصم هدن زو یرکس (یشد) رول وآ دوخام ندنوب ندروبم یانعم س راردا ریبعت هتفس یر

eهژرص كلاد (نعدلا)ل ردنداروا یوانشدلا نجرلادبعن دجا قتمو هیقف ردهدلبر هدنساضقالعا  

 رار رسام رخ هنن رز وا رار دا هدنلکشریصح ب ور وا هلا تی رش یني راق و بچ ام رخ هکر ون ده هنسذنانل وا ریبعت تچ ل وش ۱

 نجام هدننز و بدخ (نعدلاژ روند همدآ ادغد و یوخد هدنز و مرکم (نعدلاژ و هدننزو فتك( نعدلا] |

 لاق ردهنسانعم قلوا یلاباال مدآر هدننزو هاه” (ةناعدلا) هدننزو هدنع رددنعد یعج رون دهمدآ لابالو

 تاع (نامد) ردکع د ردیلاپا ال و نجام به ردبحن لعف 6 هنعداام) نحاذا ثلاثلابابلانم ةناعد لح ر لان عدا

 همدآ یبلج برشم معالمو یوح* توخ هدنزو رفعج (نکع دلا ردا یداورب هدنناب عی لبا هنندم هدنزو|

 نیتم یس هين هلن اه (ةنکعدلا) رود هریک راب فالشیا شلناللوف و قلا نسح گنمد ی .کید وه لاق روند

 یو ی ایم یا تیم ا Oy رد اجهد هل رسک للاد زوده هقان ز وعمیلقنابط ۱

 قلوا ولدولبهرق یاب نیک وکس تند وضو ی مت

 ۷ نل راثدحم ۳ N aE E ی ن

 ۱ رده رقرب هدنساضف نبع سار هدننز و نابح» lL ۵ قالطا هناصه رهن هدند لب بالکن ورعا

 كن وناخ رفیکیس و نور دوخاب روال وا ق ةالطا همدآ قجاره هکر دلع ه هسک قجا هدننز و هنیهج (هنيغد )ا

 | هکر د حراش * ردرلثدح ن ًانوغادلا دج نت خنهارب او بیش میهلاوا هکد ېڅ ن ةللادبع و ردهف ورعم هکر دیعما | ۱

 مر ی هنسفرب هات كنافو یصف كلاد (نفدلا) راردا قالطا یوغاد همدآ ناتص یمه ص نهرخ ورم لما

 | ا یدنک راعءودو هیف هاراوو هرتس اذا نالا بابلا ناقد بازتلاف هنفد لاق ردهنسانعم تل وک |
 | هتروا عود هدکدلک هبوص اند هقانو اههجو ىلع تراس اذا لبالا تنفد لاق رەنا كف یوو
 | دو هدننز و لاعتفا هلا هددشم لاد (نافدالا) ان وفد تناك اذا ةقانلا تنفد لاش ردهنسانعم قلوا هدنر ۱

 ۱ بوحاق مدقا ندلوص و هرهش یعحهنل وا ع یھ لوقو هنفد ینعم دنفدا لا ردهنسانعم كم وک یهنسنرب | ۱

 (نفدنلا )و هدنز و لاعفنا (نافدنالا) هيف عاب ىذلارصملا لوص ولبق قبااذا دبعلا نفدا لاق یر
 (نفدلاز ردعض ومر هلک كلاد ( نفدلا) نفدن و نفدناف هنفد لاق ردهنسانعم قفلوا نفد هدننز و لعفت

PEا بو رو قاربط و یکءامرک رولک ءانفد و نافدا یعج یک نوفدمروتف هستش شهلا  

 ةنیفد ونیفدةأرما لاق یکه نیفد رونلوا قالطا هنوتاخ هروتسمو روندهراکی و هضوحو هوبق شلوازسرولب
 هلغل وا رهاظ نکیارتتسم هکر ون د هض ملوش نیفدءاد و ر ولک ن افدو هدنن زویرکس رواک فد یجب ةروتسمیا
 | رهظ یذلا وه و نفدو نفد ءاد هيف لا هلبرمسک كاد روند ید نفد هیلیا ثدحماو درد و داسف هند ندنآ |

  هلکع رو قاربط یک نیفد هدنزو باتک (نافذلا)ل و هدننزو بارح (نافدلا) س و رش هنم اشن دعب

 | هدننزو هّسفس (ةنيفدلاإ) ةنفدنم یا نافدو نافدمو نيفد لاق روند هدعشاو ه وبق شل وا زسرولب

 ۱ | نالف دج و لا ردنافد یعج هنسانعم رنک روند هلام شوک هنجمارب و ردهیعما ءات روند ه هنسن شغل وا نفد

 | دوبص (نوفدلال ود دننزو بارح (نافدملا)ر ددال رنمر هدندروب ملسون ورد دآ عض ومر هنیفدو | زکیانیفد

 | بوت وطیعسو هنشابیدنک ةجاح ال یک ل وق ن دارا رف ندنسیدنفا هکر ون د همدآ و هه ود لوش (نوفدلا وهدنزو
 1 ۱ عیکروتید هلوق لوش نوفدو روند همولوط شعروچ نافدمو یدنل وا رکذ هلغلوا نوید هل وا ردیک



 و ٩۲۷ بس ۱

 ضرظ ضعب هکردلکد تافاصم یمیعص هکردهکراتمرب هدننروص هحاصم یعب حلال ةلمل نوکسیا نخدیلع
 هنسانعم فیسلا دنرف رولوا قالطا هرهوج نالوا هدنسولمان كحق نخدو ردشلوا دقعنم هدننع تلع و
 هرګا شتآ نانای وریغت یا نخد هبسحوا هندوا هلقعین لاق رونلوا قالطا هریغت نالوا هدبسح و ندو لثع و

 ابل ىلا اذا رو زلا بابلانم انخد رانلا تنخد لاق ردهنسانعم كمتوت بولوا ءابت یسهلعش هلغمتآ نوط وا
 تبنلا نخد لا ردهنسانعم قلوا زو قتمارف ینول كنهباد دوخاب تابن و ناخد اهل ج2 تدسفاف بطح

 | نداروانتوت هکر ونده رل هجاب نال وا هد رانخاکو هد راقاج وا (نخا ودل ال داوس فة ردکا منا ولا ت راص اذاةبادلا و
  دفلزوب قتمارقندناولاهدنازو هف غ نخ لا ال رد درفم هنخا درون وا ریبعت یراخم و تالت وت ردبا ج ورخ هرمشم
 قول هدننزو رجا (نخدالا) روند ه یستوت یراکدلیستوت یراهطوا و داوس ف ةردک یا ةنخد هب لاقت روند
 فص و هنوک یّسا ك هکر دیفدا مع و هدننز و نانه (نانخدلا) ردش وم ءانخد روند ه هنن نالوا زو قتمارق

  هنییشوقفج رس هن وکر هدننزو نابع نانخد دوخاب هدنزاو ءارج (هانخدلا) نانضیا نانخد مو لاقن رول وا
 لاشروند ههر هدننز و هسنکم (( دنخدلا) ردشوفر هدننزو هفض (هنخدو۱) ردینال وازو قتمارف هکرونید

 | لاق ردهنسانعم كمتوت شتآ هدنزو دوعق (نوخدلا) و هلق كلاد (نخد)ا]) ةرماب یا ةنخدلاب هسط

 ردلهعتسم هنسانعمقغازوت هباوه نوخدواهناخد عفترا اذا لوالا و ثلاثلا بابلا نمانوخد و انخد رانلا تنخد

 هللادد دشن(ناخدالا لو هدنن و لیعفت(نیخدنل )و هل رسک ن هزم (ناخدالا) عطساذاا وخد رابغلا نخد لا

 (ناخدا)لواهناخد عفترااذا تنخداو تنخدورانلا تنخدا لاق ردهنسانعم كمتوت شتآ هدرلنوب هدننز و لاعتقا

 ةلعط كلاد (ةنخدلاإ) ةبح دتشا اذا عرزلا نخدا لاق ردهنسانعم لعثکپ یرلهناد كننکا هدننز و لاتا ق

 اذا سماحلا بابلانم ةنخد ةبادلاو تبنلا نخد لا ردهنسانعم قلوا زو قتمارف یول كنهادو كنوا جدو |
 هدنن ز ورفعج هلا هني (نشخدلا رز ردیعبات هکر د ماع نا هدننز ورب ز (نیخد# داوسنةزدك اما ولات راص ق

 (نددلاورددآلجررب هدنن زوذفنق ( نشخد) روند همدآ ولهدوک نیلاق و روند 4ه ودتاکراز وا ول هد وکی رو

 , هدنابلاد هکدتن رد هب انعم و رد لتا هک ن ادد وادد وهدنن ز وافقاددو دواک و ر د دان وهلو تعل ےلرھف درالاد

 ا ناددلجر لاق روند هصعش یسهلوقم داج نایمار هتعفنم وریخ الصا هدننز و باح* (ناددلا) یدنل وا رکذ

 (نادل الو( ند دلا)رولوادض هلکش د هلق یسک ب ور ون د هملقدنکز نکو دحال هنم ةعفنم ال نعد هدنعءانغال یا

 ۱ نون بح6نودیدلا)هتدامیااذکل عفنا نا دد دو هلا ددو هل دد لاق رون د هندامونیآ ليک ك رلا دنا دددلا)ل و

 هدنیمزرب ر هد رغم هلنیتکه(نردلا)یدلیارکذ هدار و ین ندنمه و یره وج ردروک ذمهدنباب هدح وم یاب هدننز و

 ج” واذا عبارلا بابلانمان رد بوثلا نرد لاقب رد هنسانعم كفل ریکر د ردصم د وخای رون د هسا وریکو رد دا كعاط رب

 رد هنسانعم كف بک یخ دوب هل رسک كن هزم (ناردالا) تخطلت اذا *یشلاب هد تنرد لاق ردهنسانعم قعشالب و
 قمالت وا یس ر وقت وای راکد دن رده ود وب وثلا تن ردا لوقتر ول وا یدعتمهدانعمو و نرد عع بول ن ردا لاق

 كيهدننز و بارح (ناردل اار ون ه هنسفولریک دن زو فتك( نردل )ن ردلا تصر اذا لب الا تنر ذا لاق رد هنا
 | شلواهزب رهز ر ب وب روچهدننزو همام( ةناردل الو هدننز و ریما( نب ردلالرونلوا قالطا هث ۇمورکذ مر وند ه هنسنولریک

 . قلتوا یرلکددنب ردا اد هدننز وبا رع( ناردملا )نول واهر بس و ر اچ رکو رج شو ض+ ك ر کر ون د هني ر وق قلتوا
 | لاق روند هل وط وا یروقهدنز ونس (نردملا )نب ردلا لک اي ناک اذا نا ردمیظلا ر وند هکیکن ایلت وا سیر وق ا

 هکروند هنا هل وط و هنسانعم فلعم روند هنکلع راوط هدننزو نوعرف (نوردالا) سپاب یا نردم بطح

 باص-(ناردلا) رد هنسانعم داین ولصاو رد هنسانعم نط وو روند هسا وریکو روند ځد یرا زونلغابراوط ||

 یردوروند ین ردهدنتبسن ردهدزنابز هد هلصف كلا درد دآ عض ومر هدنز ویرشپ (یترد) روندهیکلتهدننز و
 شرا ردیسهنک لر قاروقهدنز وریما (نردما) ردیسهنک كنايند هیت (نرد"م۱) رد عاشر هبعبع تش |

 نداروا هلغل وا هلکسا ردب وسنماک | یراد كسم ردعض ومرب هدننارت نن رګ هل رک ك نار (ن راد)) هتسانعمهب دج

 ی



  ناجدا E نود هزومب قوح نجد و ءا_یسلا راطقا وا ضرالا غلا سابلا وه و مایا ا نحد ق نح |

 | نجد موو ةفاضالا ىلع نجد مو لاش لوالا نمو رولک ناجدو هلنیتعع رولک نجدو نوجدو رولک |
 | كنهرمه ( ناحدالا j زک دیش اک ةفرع هنحد هل و مو لاش و نجد ةلمل و نجد ةليل ثالذک و تملا ىلع

 ۱ مولا نجدا لاش ردهنسانعم كمرک هنوک یلرومب قوح دوخاب ید ولب البق نالوا رک ذ هل رسک ۱

۱ 
 یاو رطلا نجدا لاق رد هتسانعم قلوا یاد هضراع یسهلوقم اج و رومبو نجدلایف !ولخد اذا ۱

 ولنامود ییالبق نوک و اهرطم ماد اذا ءاعسا تنجدا لاق ردهنسانعم قمردغاب روغ لصتم دولب و اماد اذا

 ید و هدنزو تاشیشعا ( ناهج دالا 3 نجد اذراص اذا موبلا نحدا لاق ردهنمانعم قل وا ولد ولب و

 هدنز و "لتع ( نحدلا) نجداییعع موبلا نجوجدا لا ردهنسانعم قلوا ولدولبو یلنام ود البق نوک
۱ 

 اه ی اص ی

 لاق روند هب شک وک ارق هدننز و بارح (ناحدلا)ل هفثاکت و غلا سابلایهو مایا ذنم ةنجد یف انعق و لوقت روند
 تابلانم ان وجد ناکلاب نجدلاش ردهنسانعم قل وا مقم هدرب ر هدشنزو دوعف (نوحدلا) نظم یا ناحدم ةلبل

 ماج لا تنجد لا رونا واریبعت قلوا یدکیا هکردهنسانعم قع هوا ناویح رب اسونویق و شوقو ماقا اذا لوالا
 | ردل زنم هنلزنم سا ردنجا ودیعچج روندهناوبح یدکیاقشل هوا (نجادلا) توسبلا تغلا اذا امهریغ و ةاشلا و
 ۱ فن وجدا  ناسیانوجد و نجادلجلاههدننز و ر وبص ر ون د ځد ن وجد رون د ه هود اکر انالیشوف ه الود و

 | نال وار ونلکوب عاتمهدننزو نابدد (ناحددلاالو هدننز و هنابج( ةناجدلا )رون د ه هقان شل دشلآ هکمکچ بالود
 رجا (نجدالا)دا وسلا فا یا ةنجد هب لاق روند هغلهایس نیکرچ كي هدننزو هنجه (ةنجدلا روند هه ود

v 

 ۱ (ةنجادلا لا داوسحقایا ءانحد ةَأ ماونجدالجر لاق ردءانج دین وم روند ههايس نیکر ج كب ردفص و هدنزو

 | نالوا تعوتسم یراطقاو قافا (ةنجادلا] هنهاد اذا هنحاد لاق ردهنسانعم كلتا هنهادم هدننز و هلعافم

 ردندار وا یرعلا رکبونا رده رقرب هدنساضق هلمر (نوحاد ) ةقبطم یا ةنجاد ةرطم لاق یکه عد روند هرو

 هلا رمصق و یرسکد وخان یعصكلاد جد ردی اعص هکر دیس هنک كن هس رح نب لام هدننزاو همام ( هاجد واز ۱

 | ضرا یه و باح لا نامعنب هرهظ ح٣ و نجد نم مدآ هلا قلخع ثیدحا هنمو حراشلا لاق رد هلا هلم#* یاح |

 | دوخاب هدننزو یده ردیحج ۍقلو نصغلاوا یسهنک هکر دنا نا هدننزو ریبز 6نیجدل فئاطلاو ةکم نی |
 كنم یاح و كلاد (نحدلا)) ردقوچ كب ینثاطل ردیسهجا وخ نیدلاصن كیرع یحج و رد هسک هقشب یحج

 | رصق یف هنطب مظعاذا عبارلا بابلانم انحد لج رلا نح د لاقب ردهنسانعم قملوا رود وب ولنرق خاموط مدآرب هلي
 ۱ هلنیترمسک (ةنحدلا ) و هدننزز و 4 دخ( هنح دلا )و هدننز و هّلوثق هل رسک لا د( ةنوح دلا )و هدنن زو فتک(نحدلا)

 بعالتم یهراب ود هدننز و فتک (نحد وا) روند هرب كسموتهدننزو هندخ هتحدو روند هرودوب ولن رقطاموط

 ردیعسا یدج لص اش مان را هدننزو هزج (هنحدال ثیبخ بح یا نحد لجر لاق روند هراکد و ثیبخ

 (نخدلا)یدنل وارک ذ هدنسهدامنج دافنآ هدننز و نجد (یتحدر) ردیعبات هکرد بس رنا هدننز وریپ ز (نیحد))

 هدرخ یرلکدد یسیراد تروص و یراد هجهرق هکردیعما سرواح بح هلبنوکس كنه یاخو یعض كلاد
 رد هلغهن وکر سلما و هدرخندن [لوقلع راردیاریبعتیرادزا وج هلا هم وضم ےجاکا هد راد ضعب روند هب یرادا
 ناثعرون د هنت وتهدننزو نامت ر (ناځدل ا ) وهدنز و لبج( نخ دلا )و هدننز و باغ 6ناخذلال ردضباق و سیاب ود راب |

  هلنیتمف( نخدلا) رونلوا قالطا هن رل هلسق هلهاب و غ (ناخ دان ال رولکنیخا ود و نخا ود و هنخدا یعجج هنسانعم ۱
 | ةخاف ناخد هاصا اذا عبا لا بابلا نم انخد ماعطلا نخد لاق ردهنسانعمقل وا یسن وتت یمعط هلک نتوت هماعط
 | ی ول كن هتسفر و ثبخ و ءاس اذا هقلخ نخد لاش ردهنسانعم قلوا نورد هربتو یوخد هسکر و هګر

 رونلوا قالطا ه هنیکو دقح نالوا هدنورد نخدو نخد اراصاذا "یشلا نخدلاقب رد هنسانعم قوا زوب قتمارق

 | هنده برعلا لوقتو قلنا ءوس یا نخد ه لاق رونلوا قالطا هغلیوخ د و دقح یا نخد نالفل ه لاق



 a ۱۲۵ ی

 ید هوس هلهج و جا ندنا دوخاب هدانز ندناد وخان همش ه هنغلوف ىلع هنابانعم هنف ر ون د هک هات ندزککو

 قلعا ندز که دشت زو نزا (نینطخا هلع كنا ردن ی یچج نوو دمدآ نال وس ندزکک هلنیتعف (نخالا)

 AES | بابلا نم انینخ لج رلا نخ لا ردهنسانعمكل وك د وخا قلعا یک ك لوک ند زکک د وخاب

 ع ردلکد ی نڪو و روندهمدآ نوز واهدنز رو "نسم هل رسک کیم (نا فنالاق كحكلا وا ءاکیلاک

 ةبهاق رلابیا تا هشیعلاه رد هنساتع رب شاعمتعس و و هافر هدنن ز و با (ناننا# رد هنسانعم نع ها صف ثعم

 كنم شوق هکردض ممر هدننز و باغ (نانطنا) هنسانعم ناتخ روند هنتنس قجوچ هدننزو باتک «نانلنا)
 نمز ولر ون دهنتلعماکز نال وا ضراع هه ودورول وا ضراعهدز وک هکر ددا ضم ر تالذکر ول واثداح هدن زاغو
 ردشل وا كاله راه ودرفا ویتق ندهموق رم تاع هدنر ود ءاعسلاءام نب رذنم هکردف ورعم نامزرب برعلادنع (نانلنا

 نیل اذا لجرلا نخ لاقت ردهنسانعم كلت وس هم ك رەنا مک ندزکک ی مالک هدننزو هلزاز (دنفا)

 | (نانخالالهغ رافلا ةنیفسلا یا نن اوبکر لا روند ه یکشو هل رسک ك ناخ( نال هیشایخ ین نه مالک ی |
 رد هرژوا سابق ربغو و نونح یا نونخم وهف هنجا یا هللا هنخاا لاق ردهنسانعم كلا نونح هل رسک كنهزم |
 هدننززو هند( دنا وهدن زو هغ( فن ال روش دهزوک و |هجوق یلهدوک ی رباهدنن زو هم هلب بص كناخ تنا |

 لاق رد هنسانعم انعم كلی نفعت( نانكسالا لة بص یاد و ام هس لاق روند هب هنس نالوا هرزوا اخرو بصخ |

 هتاما هدننزو هلاقم ( ةناحما )و( فنامنا) و هدننزو هباتک ةنایطخا اوهدنز ونوع (ن ۇلتقا ادا بلا تن

 ةنامالا و دهعلا هناح لاق و حصن اف ن 4 وا اذا ةناحم و ةناخو ةنايخ و ان وخ هنو هناخ لاه ردهنسانعم كا ردغ |

 لاق ردهنسانعم ققاب زس رف و فعض یا نوخ هرهظ ف لاق ردهنسانعم فعض نوخو ةنامالا و دهعلا ف یا |

 هناتخ الاش رد هنسانعم كلبا ردغ هدهع و تناما | یدو هدننزو لاعتفا (نانتخالا) ةّرف هرظن ادا لج رلا ناخ

 هدنوب (ةناطنا)و (یاللا) ردموس رم هنسانعم كا هدواررعو دصق هتنایخ نامتخا ءدبخا ر تادرفم ها ما ]
 یعجكنظفل ناخ رد رالعافسا ندهنایخهدننزو داش (ناّولنالو هدننز وروبص (نوژلنا)و ردنوعا هفلابسات
 كللثا تبسن هتنابخ یمدآرب هدننزو لیعفت (ن ول ا)هدننز و نامتر رولک نا وخ و هلناصف رولک هنوخ و ر واکه ناخ

 ردلیعتسم هنسانعم نوقلسک | یهنسنرب و هناا ىلا هبسناذا هل وخ لاقت ردن رابع ندکعدرداخ نالف هکرد هنسانعفآ

 یان ردا ظوفحم ندتنایخ هک اب وک رد هنسانعم كمزوک بوروک نهننسنرر و هصقناذا هم نوخ و ه وخ لا ۱

 4 لاقت NE هم قلسک ایی ەنسنرب جد و هدننز و لعفت (نونها) هدهمناذا وخ لاق ردنوچا هلازا

 (نیعلا یاد و لاقت ردن وجا تی یسان ردهنسانعم ترور یا دصقن اذا |

 دوخاب روند هفقاب نیلروغ وا ندزجا همرحان ورد وک رظن هباروتف رونلوا قالطا هالسرا
 رظنلا نم قراسبام یهو ةبالا چ نیعال اس اخ عب ییاعتهلوف هنمو حراشلا لاق روند هغهاب هرن تنانخ وه 7 ۱

 رول وا یزاحم دانسا هلکطتا ربسفت هلي رابع نیعالا ةنايخ وا احلا ةرظنلا یواضب ةر رس ناوا لح الام ىلا 0

 هدنن زوبارغ (ناوطنا)ل یکهذاکو هیفاع رول وا ردصم یس هک هّناخ هروکه ینا و ردرظان نناخ ةقیقخاف ارز |
 ردنفل حد ناوخا رونلوا لک او عضو ماعط هن رز وا هکر وند ه هرفسو ۵ هب ییست و هب نیس هدن زو تنانک اک دارو |

 هک رفاک اناذه و نم مایا ذهلوقیف نوعفح نا وخالا لها نا تح ةيادل اثیدحیاثیدطا هنم و هلا هر وسکم هز |

 دادش (ناولنا رد 7 رعم ندیس راف هرو هناي كح راش * هلع كناخ رولکنوخ و هلوخا ج كنس هلک ناّوخ و |

 رونل وا قالطاهدعقمو رپ دهدننز وهدادش (ةنا ولنا) ردهنوخا یعجج ردیعالوال عب ر رهش هدفلس هدنرانز و نامترو |

 ردهدلپر هدنع هدننز و ناو ا( نا وبخ )لرد رلثدح نوخن دجا و نوخ ن ماصع ردندیماسا هلع كناح (نوخ)ا

 زاخو روند هنبحاص ناکد دوخاب هنسانعم توئاح روند هناکد (نامنا) ردهدلب رب هدنا ربا هل رمک ك ناخ (نبخرل

 a رد راب زعم ندیسرافران ود هروک هلناب كحراش + رونل واریبعت ناخ جد هدزمناس کروند ق

 ردنداروا بیدا و هیقف مان روصنم ن رفظم ردهب رقرب هدنساضق سوط هرصف كناخ (نینیخ) رار د هاخ هوا

 هلن رسک ثال اد( ن دلا )ةریبکة متل یا ةندذخا لاق روند ه هل وی هلیص ثالاد (ةندلا) ہک لادلا لصف رو

 رد تی کا اوترا ی و را وق بت ريت هرارب نیهنیش شوقهدنن ز ولیعفت هلا هثلثمیان (نیئدنلا )رون د هنلیغآنویق |

 لا رد هنسانعم كع دا هوهدجاغا و ةه راقتم عضاومف ط وقسلا عرساو راطاذا رباطل | نئد لاق یک شوق ولزا |

 ندباععا هدننزو هحرف (هلد) روند هلوص هجزا هدننزو هرم (ةنادلا) اشع ذا ادا رصشلا ین راطلا نثد
 | رايس نب هدشنزو تفس واب هننهح (ةنیثدلا ) ردیدآ كغاطر هدننز وریما (نیئدر ردیع"ا یردب كن رلبانج دز

 )۷۹ * ثل +

 = Bلادلا لصف >



YU Fe-سوگ  

 ۱ قا تشرد ییهنسنرب (ناشعسا) هال دض هنشاخ لاقت رد هنسانعم كليا هلماعم درس هلا مدار راو

 | كمردنل هکی وا ا رک ییدآ رب هدننز و لیعفت (نیشنعا) انشخ هدجو اذا هنشکسآ لاقب ردهنسانمم |
 هچرک هلاو لشي كم هکر دهرس عونرب هدننز و ءارج (مانشلنا) ءرغ وا اذا هردص نشخ لاقب ردلهعتسم هنسانعم |

 ۱ قیراو نوز ققیچیرکیک اج اج ءانشخو روا وا یلتج وژل یک یتوازوعم و عالم هد ضا نکل بونق وط و ۱

 | قالطا هرکسع نالوا ریثک ی رلقارب و تاب و ردیسهربشمه كنهرب و نب بلک هرب و تن هانشخ و رول وافص و 4 هقان

 ۳ ۱ لا کوش هتک و دانع هاوو خالسلا ةرثك یا ماتا بيتك لاق رووا
eBهدننز و رجا( نشخالا)قرطلا ةد ىا ةنشخم ةقان لا روند ه هقاننال واقلصت و نیکرچ یکلزومس  | 

 لالا عمد یا نشخا لجر لاق رونلوا قالطا ماتول خو عالمان یتهج شاعمو لاح ینعپ لالا ممد

 | كن دج "یعباتلا ۍسزافلا رعاشلا زرح نب مهداو ردقولوم هکر دیعما یعبات رب ندنسهلسبق سودس ن نشا

 E رفلا ن نیشخ و ردندنلاحر كنبسن هرازف نیشخ نت راج هنر هدنن ز ورب ز (نیشخ) ر دعا |

 حراش یرد و دوعسم نادم نب بعصم و مالسلا دبع نم دمو ردیطهر یتشلخا ةبلع وبا هکر دندنلاج ر كنبسن ۱
 | هنیهج هکیدای لا هنیشخ واو ردندننثدحم و مالعا نوینشلنانایماشلا یلع نم هله و ی ن نسح و هوبیسباتک |

 ۱ (ن اشخ)لو هدنز وفتک (نشخ)لو هدننز و رواحم (نشام) ردرلثدح ورع نب بجاح هنیشخ واو ردهدننزو ۱
 | روند 4 هثلاب كچ وک هدننز و ریما (نیصلنا) ردندلاح ر یاسا راردا هروسکم یاخ هدنو و هدننزو دادش
 | نصاب هب رض لاق هدننز و لبجا رد نصخا و هه زن شک کو نصخ ج رول وا جد ر ۹ ردشۇماو و

 | هلفا را هس هناد مدا رب هلو کس كن هع داض و یصق كناخ ( نضلنا)ل ردثت وم یلتفل سأف ةربغصلا سافلاب یا

 | درد تابلا نم انضخ الا نضخ لاق ردهنس انعم قمرصا ندنند بودا موجه هنن رزوا نت هکی زا
 | ورلاهنع تدضخ لا درو راه زمان قل وا فرصنم تین اسا ڻدمدا رو امد نم "ضعو الع لج اذا ۱

 | همدآ نالوا را لوزه+ ولولذ هلغمرا وكن دن زز وا نمف اباد هدننز و ردم( نخل ا )تفرض اذا لوما نا
 اتا تاب لاقب رد هن- انعم كلا هبع المو غال هلي هفئاط نانز هدنن زو هلعافم (فنضاضلا ووا
 یضف كناخ «نفطنا)ل شعلا لوق اومارت اذا اونضاخ لاش رد هنسانعم كلتوس شف-هرب یر و اهازاغی یا

 | (ناغیلنا) جرا اذا لّوالا بابلانم انفخ هنطب نفخ لاقت ردهنسانعم كمویلوس نرق هلیلوکس كنافو

 | وند هنسرواب كنشوق هود هکردیفدامو هدنز و اصن € ناملیا اروند د هکر کج هدننزو ناوک |

 | (نتهلا) یک دنه یارو مور صبق ردیصوصخم لع كن . راهاشداب ناتسکرت و ردلع لحر رب هلفاق (ناقاخ)

 كرلا هنقخ لاق ردهنسانعم كلا بصن ناقاخ یدآ 7 یسهفاط كر ردف رصتم ندناقاخ هدنزو لیعفت

 ود هلبا مه و دوخنای هلا سدح و "نظ هدنتح هنسر هدنز و نما (نجلاو شاف N یا مهنا ىلع

  هلسایق و نظ نکیا لکد مولعم هلا هزادنا یلوط كن هنن رب الثم ِِ قاثاروا هکردهنسانعم كلتوس

  لیعفت (نیمخا ) مهولا وا سدا هيفا لاق اذا لّوالا بابلا نم ان * یشل | نج لاق یک كمد ردهزادن ازوتوا

 | روند هغارزع فبعض زسرف هدنزو دادش (ن الار هنج نعم یثلا نج لاق رد هنس انعم نچ يوب

 | مهتراشخ یا س انا ناخ مه لاق روند هنسهلوتمهیمورفو هلفس كسان و فیعضیاةناجخ ةانقو ناخ ځو لاق
 | هلماخ یا رک ذلا نماخ وه لاقب روند همدآ ناشنو مان ی هکر دیفدامو هدننزو لماخ (نمانا) ےہ ممیدرو

 ادالب هدننزو تانک( نا ) تن یا نچ هيف لاق روند هنس هحار دی كنس هل وقم هفیح نر نار

 "خلاق رد هنسانعم كمسک هیددشت كنونو یصق كناخ (رلنا) زونلوا قالطاهراغاط هصنرب هددعاضق
 | ی هنسن رب ندناق و هذخا اذا هلام "نخ لاق ردهنسانعم قلا لام كدا رب و هعطق اذا لوالابابلا يمان خلا

 | یتناغان و ینمرح كمدآ رب و “یش دعب اثیش اہنم ج رسا اذا ةلحا نخ لا ردهنسانعم قمراقبچ هجزآ دج زا

 و روند هنم رح كمدآرب هدننز و هبحم (دنحلا) منح "یطواذا موقلا نخ لاق رد هنسانعم كما لاما

 0 روند ه نغا كلوا و روند هرب كج هلیک ود وص ETE مروچ واو روند هنن ر قیصف ة وقچهراط
 ۵ ندزککو لو 8 نقل منور ورونپ >هبولوحو هنک وا واو e RR انا

 Es ىع تخا هلق ك ناخ (هنخ) هل a امیانالفل الفلا هموروند هر داد وا

 ا اک مدنفض وم تنسیم اخ (فنطنا ) ردیس هلءاح تاسف ا مان یزورمارمصن ن ۱
 ی ۰ ۳ ۳ ۱۱۰۱
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 ۳3 كمدآ رب ها ۷ (ندلنازو هل رسک كناخ (ندلئاآ ردف رع ندنا نداق ید ردکمد هغ رش د آخ | 1 ۱

 ؛ نالواراسکح و مدمه هدنروماره یتطاب و یرهاظ 4 هسکر و یحاصیاینیدخ وود وه قوشت ةنحاص و

 ناتوطتسود ق وچ هدننزو هزم (فندلنا) نطاب و رهاظ هما لکی هن دا یاهندخ و هندخ وه لاق روند همدآ

 | كنبسن هع زخ ن دسا هکرد ماع نا هدننزو دادش (نادخال | ربثکس انلاندا یا ةندخ لجر لاق روند همدآ |

 | لاذ وكناخ( ناتن ذلنا رون ده هعطقرب وهاد ر نده رس نانلوا ریبعت قبقهدنن زو هروفصغ(ةن وغدا )ر دندنلاجر |

 ۱ | ەد هلم یاس روند هنغال وق کیا دوخ ی هنس هن اخ یکیاد وخ اب هنغانیق یکی ا ك ناسنا هلکه كن هدد شم نونویعض كنه |

 دلج ضط یاهیناذخ لج لاقت رون ده هود تاکرا اناوتودلج ول هدوک ی را هلیفیفص كناب ویعص كناخ ( ةساذلنا )ر دتل

 هه را ذسک ضعب هلکن و رول وا كمد یعکشا هکر دکعد رام ظفاح ردهیس راف هلک هدننز و نابصس ناب رخ ) |

 ا رخ نب قصما ن دجا یضاقو نان رب نب لهس ن یرسلاو هللادببع ن نابرخ هلج زا رایدل وا رهتشمو
 الا هد رعت بات تک مان بھذملا زارط ردهدلب ر هدنرابد مور هدنزو ایر هلا هع نیش (هنشرخ) ردرثدحم |

 هلا مالسلا هیلع حوت نب ماس نب مور نب ةنشرخ نالوا یسناب ردموسمهرزواقلوا هیساما هدلب هدیلوطانا |
 و راتب و نزول ابا فص و هل هدیصق رب ینتم هلکعا انزع یادج "هل ودلا فيس و هات او ردا

 2:  عيبلاو نابلصلاو مورلا ب قشت ٠ ۰# .ةنشرخ ضابرا یلع ماقا تح # ٠
 ۱ ت اوعرزامرانلاو اومجیام بیا: * ا: اودلوام لتقلاواوسگام ینا و |
 للح وردم رول وا هدراروماچ هکردرازغج روق ن وز وا یراکد د یس رغب ر ا هل كناخ(نیطارا) ۲
 ناکمرب یلام نیک كن هم یازو یھ كناخ (نزلنا) ردعفات هنتلع ناقرب , و تتفم یراشاط نال وا هد اشوا ۳

 هدننزو دوعف نوزخ و نزخ و هزرحا اذا لوالا بابلا نم انزخ لاما نزخ لاش رد هنسانعم كلبا ظفح هدزر

 هدحابصمو ردیمزال یانعملراخداو هد حراش + ان وزخ وانزخ معلا نزخ لاق رد هنسانعم یتازوب تا |
 فلا طظفح هد زرح ناکم لاف دوب هدننز و لاعتفا (نازتخالال ردموسم هرز وا قلو| بولقم ندنسهدام رخ | /

 یب رفا هک اب وک ردهنسانعم كلا ولس هنالوا نیش ثللو و هزرحا اذا. لالا نزنخا لا رد هنا ۲

 قلزو تا هدرلنو هدننزو همالس (ةنازخلا) و هلنیتخق (نزلنا) ه رقا ذخا اذا رط نزتخا لاق رها زارحا | :

 هدننزو ريما (نب زنا ريغت اذا سانا و عبارلا باسبلا نم ةنازخ نزخ و انزخ 2. ملا نزخ لاق رددنسانعم

 نانلوا عض ونوزح لامو روندهکلن زاخ ردعما نو اتک نازل غیا نرخ لاتر وند ها ا 1

 ردشلنا فیطا ریبعتهلرلوق تب الو فل وم + زلوا حوتفمءاخ هدنوب و رونل وا ریبعت هنزخ هدزماسل کروند هناکم |
 كبلق یا كتنازخ ین هلعجا لاق رونلوا قالطا هنلکوک كناسنا و نزلنآ ناکم یا ةنازنا ف لالا نزخ لاق ق
 هدننز و دادش (نا زنا ردیف رحم نرخ هزاغم هدیکرت روند هنسهن زخ لام ځد و هدننزو دعقم (نزنلا ق
 كناسلیا كنزاخ و كنا رخ ظفحا لا ردینبم هنغیدل وا هسلق اعط رادهن زخ رونل وا قالطا هناسل (نزالنازو ق

 لازم نزاح و ردیعجج كنزخحم (نزاسا) هل وا شمرارق یسی رجا ندنفآ هکر وند هنامرخ هزات لوش ناّخ و |
 هل رسک ك ن هزم (نازخالا) همصاحیا قیرطلانزاخ ا وذخا لاق رونل واقالطا هرالو نالوا برقا هد وصقم |

fیسوم نب دجاو دجا نب "لعو رتف دعب یتغتسا اذا لجرلا نزخا لاقب ردهنسانعم قلوا نيكتز رقفلا دعب  

 2 لاقم "زد هننسانعم قلا لیلذ ۳3 زینع هسک هلبرمنک كنءهزمه (ناسخالا) ردراثدحم ناینزالنا |
 هب دنس تشردو درس ردرافص و هدننزو رجا (نشخالاو و هدنزو فتك (نشلنا) "نع دعب لذ اذا لجرلا |

 (ةناشلنا) شرخا یا نشخا و نشخ یش لاقت رد ءانشخو هنشخ یتنوم هدننزو باتکر دناشخ یعج روند[

 (فنشلنا) و هلی كناخ (ةنوشلنا» و هدننزو هلح رم (ةنشحما) و هلیصف كناخ (نشلنا) و هدنن زو همالس ق

 ةنوشخو ةنشخمو انشخ و ةناشخ *یشلا نشجن لاق " رددتتسانعم قلا قشم درس هنو هو 6
 بجا ودخو عج رد و ادخار و اض سمانا پابلا نم ةنشخ و |[
 لهس هدنلباقم هکهت رد شکر س و درس هدنسسهج رد لاح یلمحن و طبض تآ نالف دوخاب سک نالف نھ قاطبال ۱

 درس كب هنسفرب هدننزو لعفت (نشحل الو هدننزو باشیشعا (ناشیشخ الا رونل وا ریبعت بنا لا نیل و فطعلا
 ی دوخان قلوا راب وس درس دوخاب یک, نیل درس دزخای قوا تشردوا

 4 ملکت وا نششنا شش دل وا هح وشخ تدتشا اذا نو لح را و یا نشوشخا لاق ردهنسانعم ثامن هلکل رد |

 هلاف(نافلا) ر روا عین " یسهلک وا و ری یاب 7 )روم ات شم شاء وا ی
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 | یسغاص كن هقان و انبح یتعپ هب ماقا ادا ناکلاب نالف نیحا لاق ردهنسمانعم كما مارآو تماقا تدم رپ هل رسک

 [ همدا و ایله کعب وا بلحت نااهل ناح اذا لب الا تنیحالاقب رد هنسانعم قمتاچ ب ولکیتقو یسقلکو دوخاب یتقو
 (ةناحالا) هول واحام مهل ناح اذا موقلا نیحا لاقب ردهنسمانعم قعشلعی یلوصح كن هنسن یکیدلیا تلط و دصق |

 ] اح لجر لاق روند همدا زفع و قجا (قاطاو هکلها اذا هلا هناحا لاقت رد هنسانعم كلیا لاله هدنزو هناقا

 ] ةناطاقهتأر لاق روند هب هناضم (تنالا هنسانعم رج روند ه هداب (هیناطال ردق وبسم هدنسهدام تنح

 | ندنیح هناح هکیددهدنحرش هیط وغهماقم یزرطم هکرید جم + رجا برشیرفطا عب عض وم یف یاینامحا برمشپ
 شدیم دن ات مو نوچکنا یدنل وا همست هلکن و هلغل وا لام و ضع هکلهم هناضمو هنسانعم كاله ردذوخأم

 تقو هکر دیفدا رم تاقیمهدنن زو سایقم (نایحل ا ) رد دآهدلب ر هدنز و یریض (ینیخال رايد د ید یوناح هدنتبسن و
 | نایح نب رفعج ن دم نت هّلادبع ردنداعسا هدننز و دادش (نایح)) هنیح یا هنابحم ناح لاق ردهنسانعم نیحو

 [ "یناهنصالا ینایطا نایح نب رفعج نب دم ن هللادبع یشلاوبا ظفاح تلذک رد وسنم هندج رددح هکینایطا
 نایحواو ردرثدح یتایطانوراهن هللادسبع و ینایط اقا زرلادبعن دم یدیفحكن و و ردسبحاص هریثک فیناصت

 | (نابلا) و هدننزو نیغ (نیلنا ) می[ هجا ءاطنا لصف مس یلاسعت هقیف وت زج ردن دن رخاتم یوا
 ادا یناثلا بابلانم انابخ و انبخهربغ و بوئلا نخ لاق ردهنسانعم قعفاق یتسهلوقم سابلنوزوا هدننزو باتک

 [] ةدشلل هابخ و هبیغ اذا ماعطلا نیخ لاقت ردهنسانعم قلص ینبم هنسهشیدنا طق ییهریخذ و رصقیل هطاخ و هفطع

 ] طافسا نیس ندنؤزج نلعفتسم الثم ردترابع ندکلیا طاقسا فرح یصکیا هدنحالطصا ضورع لها نخ و
 [] تسال كفيفخ ببس هدض ورع بتک ن کل ردذوخأم ندل وا یانعم رولوا لوقنم هن وزج نلعافم هکیک كلا

 | ذا و لکا لاقب روند هبهنتسن نالیروتوک هدقاحوق هدننزو هف غ (ةنبنا) ردتبثم هرزوا قلوا صوصخم
 أ ردکعد تاداسف و ردغ هکردهنسانعم تابنخ لاف (تانبلنا) رددآ عضومر و نضطایف ال ام یه و ةنبخ

 | هتنبخ لا نوهکیدلیا ددان رونل وا قالطا همول وا هدشنزو روبص 6نوبلن ال تادنخ یا تانبخ وذل ها لاق

 | كجهروک بیا هل نغا تغج راغد و كم ول وط هلیعص كناخ(نیلنا )ب وعش هتبعش لاق کت ام یتعیفسم هتبیغ یانوبخ

 | «نیالنا) روند همدآ و لهدوکچ اب وط و زانقطهدننز و نتمطم( "نیبحما ) وهدننز ولتع(نیلناورون د هنغلا راكنبلوق
 ناک اذا ناخ لجر لاقرونده هسک ندنارتک و هیمزوسنالی نوجما یتقوهدنن ورد و روند ه هنسند دش و یتاق

 | سابل دارم هکر دهنسانعم كلریک هنسن هدنفجروبق لیوارمم هللرمسک كنهزمه ((نابخالا) هدعیو بذکلا نی

 | هدننزو باغ «نابخ)) ایش هل وارس ةنبخ ین ًابخ اذا لج لا نیخا لاق ردککو هنسن هدنجما بور ویق یتکتا

 ۱ روند هنالسراو روند همدا دیدش ولهدوک یو هدننز و هلعذف هلبا هثلثم یاد (دشبلنا)رددآ یداورب هدنع

  هدننزو لجرفس (ننعبنا) روند هناویحو ناسنا زانفط و قیص ناعبخو هدننزو لعذق روند د نتعبخ
 [ انتخدلولاتخ لا رد هنسانعم كلنا تنس یریق و ینالغوا هل وکس كناتو یحصف كناخ (نتنا) روند هنالسرا

 ]] تنس (نوتغلا) و (نیتلنا) هعطق اذا "یشلا نتخ لاقت ردهنسانعم كعك و هتل ضخ عطقاذا لّوالا و یناثلا بابلانم
 | هدنزو هباتک (ةناتلنا و هدننز و باتک ناتلنا) روند هنوتخم هاهو نیتختالذک ربق روند هنالغ وا شلوا

 [ قتلاادا۶ ثیدطا هنم و رونل واقالطا هدهنعض وم تنس هد رک دناتخ و هتناتخ و نالف ناتخ ینانک لا ردراعسا

 هنس وکیوکكمدآرب هلنیتصف(نتلنا) روند هنتفرح تلیجتس هناتخونتګنا عض وم ىا هک لسغلا بج ودقف ناناتطنا

 | ناتخا یمج یک نیاقو انا نباق روند هنصخ نالوا ندنفرط یسهجوز كمدآرب لوق لع هنسانعم داماد روند

 | هلبادامادیرهص فلؤم * خالا و بالا ةأرملا لبق نمناکنم لک وهوا هرهصیانالف نتخاذهلاق رد هنتخ یثنّوم
  لیععالا رکب وبا ندهیعفاش ءاهف ردیبقل یدابارتسالا نسا ندم ندنیثدح نتخو یدیشلیا ناب هلا هتشناو

 ا نوتخ ام لاق ردهنسانعم هرهاصم هلیعض لرلاخ (ةنوتطنا) و(نوتلنا) یدلوا فراعتم هحیوآ هلغلوا ینتخ

 4 هسکو هدننز و هلعافم(تنناضما لب وواذا ةن وتخ وان وتخنالفنتخ لا رد هنسانعم كف وا و ةرهاصمیاةنوتخ و

 | یتسانعم رهاص و رهصا ج ورت هدا روب هيلا ج وزتاذا هنناخ لاقت رد هنسانعم كلا ادب قلعصخ هلغلآ ريق بور و رب

 ] ءدلبو ردنداروا ۍتلنادم ن "لع ندنیرخأتم ردهدلبرب هدننز و رفز 6 نتخال یدنل هلص هلا ی لا هلغل وا نیضتم

 ] ندهیععا هک (نوناغنا) هتج وز مایا نالف ةنتخهذه لاش روند هناناناق تاه (دنتلنا) ردندندالب ناتسکرت

 1 2 (نایحالا) ةع واسم لثم دنا هلماع لاق روند هم واسم ه هلماعم هژتفاس هک ردهننانع قلق امام

 ` | (توناطا» ةکلهمةلزان یاةاح ممتلزت لاق ردناوح یعج رون ده هلزانو ه داح نالوا كلهم( هناا )ق جایا

3# 



 كنلثم *نینح ین عج ر * ردیعما یر همزج رب نینح وردیدآ لجررب و رول وا ع ون منوط دارم هعقب و فرصت
 یدل وا لعفنم هلکم ر وام صقاتكي هدقدشل رازاب بول وا یتشم هب همزج تفچرب رواکهرو نم یا عارب رد اشم

 هج رادقمر دکتر بودا یی رط نال وا هک ذک یکتزر اما های هدیکم و ودنف هب ارعا سپ

 ردم اشم بع ھن همزج كنينحب هدکد روک کت یکل وا هلتع نع یرغوط هن دزو یبارعا یدلیا الا هب ورا |
 | تینغ هلکم روک ج دیکترب لواهدفد را وه ورلیا هک اتق و یدتکب وديار ورم لره د مدرول |یدیسل وا ید یکتر |
 ه ه ود بو ا ریه ناه یدنادص زمی کی کلت هدننکهسیا نینح یدلیا تدوعو دن هاروا یتسءود نام بولا

 | نوک تدب یکدروکا ود کرک اک دک ورک نوا | یی همزج یارعاندبناحو یدلیا راغلیا هفرطرپ وراوس | ۱

 جد هلغلو عويش هصف و و عوجر هنس هلربق ا هجهداب بول آ یزلهمزج سپ ردنوم ور یلثم یتسازج |

 تا نب دمع و رونلوا بر هدنقح هسک نا تدوع تسد یهت ندنتجاح یدل وا لثم یعالک نینح ق |
 :هدفلس ود هلغ رهت فرح و هدننزز و تیک( نان هال ی لات ین (نینح») ردراثدح نانینطا یهازبا نب قحا و |

 ی رولکهنحایعج ردیعما كننناث یاو ثال وا لوا ردیراعا كنم رايا یرخالا یداج و لوالا یداج |
 مک | "ین ردیکلم كنهدلب مان هلا هکر د ه ور نیا هلیصف كنهددشم نون و كناح و یعض كنا (هنعا) رولکن انحو ]|
 |حرذاو ابرج و اا نع رایدلیا هخاصم هرزوا حرذا لها و ایرج لها هلکنا یراترضح سو هيلع هللا یلص

 | كلعا قافشاو منو مدنزو هر فضا  یدلبا بص دقع هرزوا كمرپ و لام رادقم رر هدهنس یسیلاها |

 هلبعص كناح (نحا) هنسانعم لعج روند هنکجو قوب هلنیتصف (ننخا) قفشا اذا هيلع نه> لا رد هنسانعم
 عض وم ر هدماش هلیصف كناح (ءانینح)) رددآ نابوچ ر هدننز و هباصم (هنانحا) رددآ تعاجرب ندنسهلسق هرذع |

 هک ی نح نب دجا ن دج ن دجاو اح ن دجا نب "لع ردنداعما هلیس هدش كن ون و یرسنک كناح (انح# رددآ|

 قلوارانک اخو لیلذ هدننزو لعفت (نّوصلا) ردندربصم تاتک (اتحون ال رد راحت رد هل ددشت كنون و كناح |

 6 نیلا رل ردنبقل كطباس تن ةيمد هدننزو هحط ( هنوحا) تله و "لذ اذا لجرلا نوح لا ردهنسانعم
 رول وا خاص هنامزا عیج هکر د هنسانعم تق و افلطم یتعی مهم تق و لوق ىلع ردهنسانعم نامزورهد هلب رسک ك ناح |

 |یدىدوخایزدص وصخ هتد م هنس قرق لوق یلع نوسلوا دزا رکو هنس رک نوسل واربصق كرکو لب وط رک |
 : هتمایق مو و رونل وا قالطا هماشخا و حابص ره وخاب ردص وصخ هآ یکیاد وخاب هآ یتلادوخاب هب هنسیکیا دوخاب |

 | یا ةدلا یضس یتح یاد<نبح یتح منع "لوتفالیلاعت هلوق و ردهنسانعم تدم و لحا وی کدعاس رونل وا قالطا

 یدلیا لیصفت ین وب هدنم اب ءان ف لوم + نیح سیل یا هک نیح تال هل وق و ر ىيا واخ ونایحایعج اھ ولما |

 كناب ىدا سیل ىلصا اث رد هنس انعم صقن ردیضام لعف تال یرب ردراو بهذم جوا هدنو یسهصالخ |

 نیک تیز نوا: تین ءات و هفان ال ثلاث یال وا لادبا هیات نیس هرکصندقدنل وا بلق هفلا ءاي هدننزو ع هلن ریسک |

 ردم وس رم الصتم هدناغک ترضح فع# یتعی هدماما ارز ردشفلق هدایز وا كنظفل نیحات و هبفات ءال د وخان |

 ینای هلنف ویعیدل وا كن هنسن رب نعي نن تان ییا ربع و ردشلیا " در یضر میش یلوف یصاصتخا هنظفل نبحو |

E.فاضم ها یمن دوو دارا دود فن  Nتو لین ر <  

 نوجا قعاص ی هقاب جدو هدنز و لعفت (نیصلا») داش رل هّقف و ماذا هللا هنبح لام ردن قو و |

 لاق رد هنا اا مورح و داشر مدار وابنیس ی عع دقانلا ب ۳ e كلا تقوا

 ۱ ازدا و 5 ا ا ناخ > ودلبا و مویلای 2 را لکأب وهلاش ردتفل هد هیت كن

 | قق وك ئيش رب هدنن زوهونک (ةنونىخا إلو هدننزون ز (نیحا# نیا دعبنیا یا ةنسخادعب ةنحاالا هاقلا ام لاق

 ۱ هکر دهن انعم قع روق ی هلبنس كسک او نرو ترقاداهنونحو انیح نی هنیحناح لاش ردهنسانعم قماح تار

 | نیدلا لاق و كله اذانالفناح لا ردهنسانعم قلوا لاله و سد اذا لبنییلا نا لاقت رول وا بیرق یداصح
 كرد ەنسانعم و هر ي ندقیفو و داشرو دنا یا نیا عقو لاقت رد هنسانعم تا تنو لالهیا نیح

 هژب دن دحت تق و هدننزو هلعافم (هنناصلا) ردمنطاب تنحو یونعم لاله و داشرال قفو ملاذا لجرلا ناح لاقب



F-رس ۱۲۰  
 .یاتشا یا برطتسا اذا یتاثلا بابلا نم انینح لج رلا نح لاق یک یکیدلیا هلا نزح ولتفر هلفوش هدقدل وا ادج

 هننسانعم كمەركج یاب نینح و حرف وا نزح نع برطلا توص وا برطلاو ءاکیل اةدس یا نينا اذهام لا و

 | (نانکسالا لرد هنسانعم دنم وزرا وقاتشم ردلعاف مماندنینح ( نالا )تن وص اذا س وقلا تنح لاق ررلیعتسم

 | رد هتسانعهنانصسا هلنون د دشت( ناحل )ق وشت اذا هیلا "نه لاقب ردهنسانعم قلوا دنم وزرآ و قاتشم دوب

 روثل وا قالطا ه ابهدنز و هدادش(ةنانطالرونل واقالطا ه هقان ( نسما و دنا ا )ق اتشا اذا هيلا نات لاقب

 دایك هد نزحم و نینح جوز یکل وا هکروند هنوتاخلوش و روند هناب یحادرفنط کب لوق ىلع هنسانعم سوق

 لبق ج وز اهل ناك یتلا یهةنانطاف ج ةنانمالو ةنانح "نج وتتال ال تیدلا هنمو حراشلالاق * هلوا ردنا فسأت و

 قزرو هيلع مچ راذاانانح هيلع نحلاق رد هنسانعم تفأر و تجرهدنز و باس( نان ا ن رحل و نین ابهرکذ نف
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 رد هنسانعم لی وط شو رد هنسانعم بلق تق رو ردهنسانعم راقوو تبيه و رد هنسانعءتکر و ردهنسانعم یزورو
 هکردهدنکبس هللا نانح لئسا رد ردصم لعفلا فوذح ردلمتسم هن انعم هّلاذاعم هلریصت ءلرخ (هّلا نانح)

 . ] یکتكیدعسو كبل هل هین همش (كيانح)لردکعد مردازای یغلوا ظوفحم و دیمب هلعتج ر كنالاعت قح ندلععوب

 دعب ةه لع نا یا لب انح لاق ردهنسانعم لیق تفأرو جر اید ییعب:یرخا دعب 2 ماکی ردزمضتم یرارکت

 هلا نانح وه لاش روند همدآ ندا نینحو قوش ك هثیشر هدنزو دادش (نانطال نانح دعب انانح و یرخا
 حراش+٭رد هنسانعمےحر ردندنسانسحءام ءا كنب رات رطح الع و لج قح نال وا هج ر لا مےظع ناّتحو هيلا قوشی یا

 راضعب و محر یا ناتح و رد هنتسانعم تچبر هکردندننسهدام نانح هکلب رداکد ندنسهدام نینحوب هکر د

 هدنفلارا قمرپکروند هق وا لوش نانحو ردکعد ی دا فطلت و لابقا هندیا ضارعا نددنک نانح هکیدید

 ندنسهلسبق هنیهجو هنسانعم هارهاش روند هلو حضا وو قچآ و هلوا ردا روهظ یسیدل ريف هدکدل ردن ود ريف ريف

 نینحندنتعرس كب هکر وند هه ود لوش و ردسبتل كساون نب دساو ردیدآ فورعم سرفر هدبرعو ردیعما یعاشرب
 مهار ان دمع و ردعض وم رب (نانطاقرب ال هتعرس نم نینح هل اب یا ناتح سچ لا هل وا ردیک ك رهديا هلان و

 ( نا )روند ههنق هکردتفل هدنظفل ءانح هل ددشت كنون و یرسک كناح ( ناتا ) ردندح ینانطا لهس نب
 "نج لوقیبع ردن درلنآ بلک هایس نایلوا یضایب الصا ردیعما تعاجو هلببقرپ خرد هام و هل رسک كناح ۱

 | ردا قول سنج ر هدنن نج هلا سنا دوخاب روند هن رلبلک دوخاب روید هنتسافعص كنسههاط |

 ی مه و چ نجا نم نیعاةعب رااهلیتلا بالکلا هذهنآ و هنع هللا یضر “لع تنیدحت قو تامنلاق حراشلا لاق ۱

 كناح ( نا ) سنالاو نا نیب قلخ وا هم الکو ا مهوافعض و نلاةلفس وا ملا دوسلا بالکلا مهنم"نطحانم |

 رد ردصم هنسانعم كما فرصو عنمو ردهنسانعم نونج لوفیلع ردهنسانعم كل قلنابرهم هلق

 | (نحون) هفرص و هدص اذا انح هنح لاق و هفرصاو هفک یا لّوالا بابلا نمانح ك مش يع "نح لوقت
 هنج یا ةنح هب لا روند هکلولد هلبصف و هل رسک كناح (فنطا ردتعاج رب ندنسهلسق هرذع هلیعط كناح

 نونحلجر لاق رول وا كعد شفت وط یسهشاط نج یراکد د "نح رد هنسانعمنونحد وخابع ورصم( نون اا
 (هنحرل ترت اذا هيلع ننګ لاق ردهنتسانعم فلطعتو جترت هدننزو لعفت (ننهلا) نونحوا عورصم یا
 .دنسهح وز كنیشک لج رلاةنح و ردیعما یسهدلا و كنم رلبانج مع رم نال وا یسیع ترضح "هدلاو هللا هح وتفم یاح

 كنسهدلا و ییاعص ورجع هنحو رد رابع ندنسمروکو كنءود ریعبلاةنح و هتج وزیاهتنحیه لاش رول وا قالطا
 هلا ةبهو ردیعسا یدج كئدح مان ىلع نب مساقلا یبا ندو ردیعما یدج ككرپعم مان هللادبع نن دج و ردیعسا
 یک هقان نکرسا هکروند هل لوش هدننزو روبص (نونطا ) ردیعسا یدج كئذحم مان هللا ةبه نب دمع نب

 شلاق ندنج وز یکل وا هکروند هنوتاخ هبیث لوشو لبالاک نینح اهل یا نونح حر لاق هلوا رسا قرهیلزص

 مج جوزا مومل اهدل و ىلع ةفر هج ورم ىا نونح ةأرما لاقن هلوا شمراوهزا ود نوسئزوک بوروک یندل و ۱
 هدننز و لیعفت(نینصلا روند هنکچ ل رجش ره لوق یلع هنسانعم هیغاف روند هنکچ هنق هدننزورونت (نونطا)
 بوقروق نکیشعا هلج هزوا یماتمههدکنجو ترون اذا ةرصشا تننح لاق ردهنسانعم قجا كچ جاغا

 ك وقعین فس و هدننزو هر ونت( هن ونح)نیج و عج رییعی بذکو لله یاناغ لج لاق ردهنسانعم قجاق وریک
 (نانحالا) یک ه ورع رد هليا همت یاب ه ونح نب نیسحنب "یلعاما و یدلیا ثیدح تیاور ند هبغز هکردسقل
 | لاق ودهنسسانعم كلتا اطخو ات وص اذا سوقلا "نحا لاقب ردهنسانعم قمتدرفنط یاب هلنرسمک كنهزمه
 [ هسرول وادا رم عضوم هلکنآرک | ردیعما عضومر هدنند هکمهلبا فثاطهدننزو ریبز (نینحلاطخا اذا لجرلا نحا 0

 (فرصنم)



۲ ۹ (- 

 قم وق همول وط یدوس نوجا قمراقیچ یتغایولنتلا نم هذقنا اذا نالف مد نقحلاق ردیلباقم رادها هکر دلت |
 | لاشه رارراقیجیتغای بواب هدفدل وا مامت هکات ردکمردکیرب مدم ول وط + رز نىنا ىز 8 امار

 | (ناقتحالا) رد هنسانعم سوب شم وقیلآ دنن زو ریما( نقطا )و( ن وقح ا )هتد زج رها هبض اذا ءاقسل | ف نیا نقح
 | لاعتسا هنقح هلغلوا سبتح یو كمدآر و هیسحادا هنفتحا لاق ردهنسانعم كليا سبح یدو هدننز و لاعتفا

 .هدنساتحا لو لصالاق هکرد حراش» ةنقطا لمعتساف هلو سبتحا اذا ضیرلا نقتحا لاقت ردهنسانعم كل
 | هنسیر جا هلغل وا عفت رم یناوج وفارطا كن هجاب و رایدلیالامعتسا ءابطا ید هدضابقنا هدعبیذیا ر ونل وا لاصتسا |

 هدننزو هرم (فنقحاالاه ر ارس ىلع اهناوج تفرشا اذا ةض ورا تنقتحا لاق ردهنسانعم قلوا فرشمو هلاوح
 . ندنضابقنا كتعیبط دوخاب كح ر هروک هننای كحراش» ردناقحا ناجی رول وا شراب هناا یو کر دوج ور

 ! ندلفس | نوا ضاسبقنا هدعب نوجما لو سابتحا لصالاف هدننز و هفرغ (ذنقطا) ردقج هلوا عج و ثدح+

 | ون ده هدعم فاو روت رولل واریبعت هقن رش هننلآ ورونل وا ریبعت هنقح یجدهدزعاسل روند ها ود نانلوا لامعتسا ۱

 كنقاوح "رقلال+ لثلا هنعو روند هتنسبخاشا كنرق دوخاب هتفلارا كن راکیک كع ربك ريج نوب هدندبوآ
 هکیرادنقاذ یکیراهنقاح كنس هلکعد هنقذ تحت هنقاذ ردیعج كن هنقاذ نقاوذ و كنەنقاح نقاوح + كنقاوذ |

 0 رونددمولوطنال وا عج ۶ دونه وو رم( نقل لو دار اهدنعقوم ددې هلا هبلغ و رهق ردکعد مر ردشیاب |

 دا وفات رو تا ر ناتار رک د ژن اة ولاول هكا هکر ون د هبفوخیراکد تا عضو هنآ كمولوط و |
 رونلوا ریبعت ءاقساکا هدزجالطصا هلوا ردا راثکا یک بارم هدکدلیا ل ویت بودا لوب سبح اعاد هکر وشد |

 كرم نت کا لاب اذاف لوبلا نقح ناکاذا نافح لجر لاش رونل وا ریبعت لاچ هنقش رخ کهن
 | لج انقحالاق هل واش زو هلغلاق هنسهزان ینیکساهکات رد هنسانعم كيردکیر عاونا كە زن هدفولوق لب رممک
 یراجواو قا خو + یعاشا یسهقرا هکر وند هیآ یکی لوش (نقاا) بیطب یتح نیللا عاونا مجج اذا

 | عج دوس هم ول وط نفاح و هرهظ قلتسا و هافر ط عفترا ىذلاوه وانقاح لالهلا علط لاقت هل وا نئاه هج 99

 . دارباهدرب كحه د مذاحو داتساهدصوصخ وا نب نعل هب قذاح یا +ةلاه الا نقاع هنمانا*لثلاهنمو روند دمدآندبا ۱

 نیو لا ار ززمکچ هک دلا نفت د ینفیدلوب تدورب یکی رک هک نکچهمولوط غاب كمولوط !ریز رونلوآ

 كن هم یاز ویحف كمال و كناح 6(نوزلطا)یدنل وا رک د هدناب مالهدنز و نامت ر (نالخا) رول وا قرح مولوط |

 ردطاص كبه هدعم رد راک د كج وب ولکو ع” ولقوبقردندنعاونا فدص ردیعسا كجو عونرپ رولوا هد راع م هلی |

 برج ق ورح فدص و رددیفم هدناب قق وکو ا یتاحارج و لیلحت یی هنمزمماروا و عفان هرب یغیدالطبلکز ودق و ۱
 یناعر الط هغادصا و هج اکر و یا یرانکت ندم نطاب یداعض و یلاج ینانسا و عفاد ین رام با

 هنشل وا بطر یناثلث دوخاب روند هن :غد روقامرخ نصاب هک وک هلی كرا (ناقلط )و( ةناقلحا  ردعطاق |

 هجرحد (ةنقلخاإ) هشلث باط رالا غلب وا ج لا دف یدسیلاوه و ناقلحو ةناقلح لخلاف ید لاق روند

 تهاذ هتسهداب ز كن ون راضعب اب سسلا نفلح لاق ردهنسانعم قوا ناثلح یغنیروق امرخ هدننز و

 | (نانم )و( نجلا ردندح یلبل یا ن ةنودج و ردي # نیزخدبلدش رزم زاها هلع كناح ( هن ودج) رابدل وا |

 عونرب ندنمزوا فئاط نانج ورد هنانج و هنجیرادرفمروند هنع ون هد رخ تلکج و نانل واریبعت هنک هلصف ك راح

 روند هناد هدرخنالوا هدنغلارا یراهنادم وز وا یربا لوق لع ر ول واهدرخ كب ی کیعزوا هلموق هکر ون دهمز وا

 ی :ریک ى اغرق سرا لاقي روب ادر قوه یک موم ey ومدننز وتو
 ان دسر هد هف وک ردهدننزوریپز هکن يج ن دم رح نب كامو ردییاعص هکردفوع نیا هدننزو ددرق ( ناچ |

 تولوا مااا بایفرش هکرد 4 راج لوش هب ذعلانب نچ ردندناوسن اما هدننزو دحط (هنچ) ردف ورعم را ۱

 هللا یض ر قیدصلارکب وا یدناردنا بیذعتو نکا امناد نویی لکه السا هلغل وا هدننکلمت تحت كرفاکر نکل |
 تن هنجو رایدلیا هم وا ید ینیراتمضح هنع هللا یض رلالب هکدتن رایدلیا قاتعا و اتشا هدقدل وا فقا و هنع
 كناح (نیماوطا) رد هیاصص هکرد هحمط تن هدننزو هنیهج (هنیج) رد را هیباعص نایفس ینا تنب ةنج و شب

 | (ناموطا) ردعضومرپ هک لا ناموح هنمو رد هناموحب یدرفم روند هراز ظیلغ و كب نایلوا برص هلی

 | نال وا و AME N شن ننا (ننخا ]ا رددآ ابر ص وصح ه 4.داب هژبصف كناح

 زدی تد یعب ردهنسانعم قاینشاو برط و ءاکی تدشو قوش یا هيلا نینح هب لاش د یک یسوزرآ و ق قوش

 ندنسیر واب كن هقات رد هنسانعم قلق یرازو هلان یشات ندحرف دوخ ندنزح لوق ىلع قلغا كس یشان ندقاینشا و



 ۱ ردیدآ بعشذم ندنس هلق ی وا RE ا 0

 ۱ (نضطا رول و اولی وت لزق كد وخاب هايس كم ردکعدرایچ بوسنع هلدبقدوخ یهلبج یراکدیدنضح نانل وارک ذ

 | لاق ردهنسانعم كلسب دوخاب قلآ هغاموف یفجوج هدننزو هاتک (تناضلبا) و هلبنوکس داش و یضتق كناح
 a ناضحو نضحو هابآروا هنضح ىف هلعج اذا لوالا بابلا نم ةناضحو انضح یصلا نضح

 نضح لاق ردهنسانعم قعصاب ب ولآ هنتلآ یرادانق یراهطروع شوق هډننز و د وعق نوضح و هدنرانزو هباتکو

 فرص هرخآ ندهسکر یناسحا نضحو ج رفتلل هيلع مختر اذا انوضح و ةناضحو اناضحو انضح هی راطلا ۱

 هف ورعم نضح لاق رد ذوخأم ندنسانعم هیحای و و ردنرابع ندکمر و هربغ بویمر و کا دک رددنشانعم كا

 هدنآ تودنا فرطرب ندهنسن رب یهسک رب مدآرب هدنز و هاه هلاضح و نضحو هفرص و هفک اذا هلا ريج نع

 هنود هب دبنسا و هع ها ادا ةناضحو و اذک نع االف نضح لاق ردهنسانعم قا وا لقتسم شدن

 ید و هدننزولاعتفا 6 ناضتح الا هعنم و هسح اذا هتحاح نع هنضح لاق ردهنسانعم قم وقبل | ندنشیا يدار

 قموقیل ا ندنشیا یهسک ر و هنضح یتعم "یصلا نضتحا لاق ردهنسانعم كلشب دوخاب قلا هغاحوق یغج وج

 كشوف هدننز و لاربم (نضحا) و هدننزو دععم (نضحا) هعنم و هساح اذا هتحاحنع هنصضتحا لاق ردهنسانعم

e۰ 3 < ِ ۰ ¥ . ؟  

 | لوقیلع روند هنجاغاامرخ ىللاص هصق هنضاحو ردشلناریسفت هلیسراف ظفل فلم + رونل وا ریبعت الا هنال وا

 | یسهمرب هدننز و روبص (نوضلا) روند هلنال واهصق یرلپوچ قرهلواشلربآ ندنراقوضق و روهظ یرلمقلاص ۱
 | كنغادودو روت ده یفکنال وا وب ندنرخآیر كنسهاخ وزو د هت روع وه هقان وهن وق نالوا كوب ا

 ۱ ردهنسانعمقل وا نوضح تروع و هقان ونویف هدننز و باتک (ناضطاو روند هجررفنال وا ال وی ندنرکیدیتسیوب |

 | زاوخ و قلراوش یمدآرب هل رسکكنهزمه (ناضحالا)ل انوضح تناك اذا سهاقنا بابلام اناضح تنضح لاش
 ۱ | ندکمروکب ولاج هغتلوق هکر د هنسانعم كليا یتفح كمدآ رب و هب یر زا ئا هب نضحا و هنضح | لاق رد هنسانعم ك هرو 1
 ۱ نضاوحعفسیفائالل لا و یدنل وارک د هکر دیعجب كن هنضاح («نضاوط 2 ه بهذ یا نضحا لا ردترابع |

 ۱ هلوک رارد دارم یتسانعم مئاوج راردا فص و یظفل نضاوحروند هن راقابا جاس ر ومد هکهنظفل عفش ما وج یا

 | هغانچ هحاوباب نیش یید شل زود ندیسقاش هدننزو هسنکم (دنضحما) نوهغلدروط بور و سکوک هشتآوا

 | ن نیضحناساسووا ردنداع|هدننزورب ز (نيضح# رونلواریبعتقالوف هد هن و رارردصاب نیجر کوک هدنا ۲ هکر وند

 | هل ر ودغم و هغلم ولظم لا هسب رام و روند هنعلقصاب هطروع ردعما هدننزو هفغ 6 ةنضطا 3 ردیعبات رذنلا

 ۱ ینماقتا بودا تیاصا ٍلظ یعب خا ف ریصه هتاصا اذآ ءوس ةنضع نالف تنم هنمو رونل وا قالطا |

 ۱ کیا لوفیلع قلآ هلج وآ یکیاهدلاح یغیدل وا كشت رقم یهنسفر وک كنافو یصفكناح < نفحا) یدلآ

 | هبتحارب هذخا اذا لوألا بابلا نم انفح *یثلا نفخ لاقن ردهنسانعم كمكج بوریص یرغوط هنسیدنک هلبا لا
 ۱ الیلق هاتطعا اذا هنفح لاق ردهتسانعم كمر و هیطع هجزاو نیدیلا اتلکی هفرج وا 2 ةموصصم عباصالاو

 ۱ | ولطج وآوب هلرصق و یعض كناح (ةنفحا)رون دهکع رو لرهردن ود یکوزواس قاربط یتیراقابا هلنینحف (نفلا)
 قالطا هروقح هنفح و ردمزالقل وا نیفکلا "لم هکر ذ راش»* كلا ؛لمیا هنمةهنفح هاطعالاس روند هنس

 لاعتفا (نافتحالا) هدنز و درص ردنفح ج رولیکر را وص هک روند ههم وا قلخ نالوا یراق و

 ۱ لفنفتحا لاقب رد هنسانعم كمرتوک بوردلاق بوقوص هنبزوب چ اكن زرد كن هسکرپ ینلا یکیا مدآر دننزو
 | رصشا ن نفتحا لاق ردهنسانعم قمر وق توکح ندرب یافا و هلقحا ۳ هضبأم :هذخاو نتا تح هدب ا

 نفعا ) هسفل هذخا اذا *یشلا نفتحا لاق ردهنسانعم قلا نوجسفت يد ىو شالا نم هعلتقا اذا |
 رک ذ هدنسهدام فح هدننز و دادش (نامخا) روند همدآ نالوا ردا ذخا قوچ یهنسنر هلیجوآ هدننزو ربنم

 [ یدلیا نارذک هدنسهدام نهج رد اشنم كنلثم + نیقبلا ربلخا ةنیفح دنعو » هکهدننزو هنیهج ( هنیفح)) یدنل وا
  ردنطبر هدننزوریپز (نیفحون  یدلیا رکذ فلوم هکتن ردراو فالتخا هنوک چوا هدنو هکرد حراش

 هنقح لاقب رد هنسانمم قموقیلآ هلی وکس كفاقو ىح كناح (نقلحا ردیعا ضرا رب هدننزو عديم (نتیفح))

 هنسانعم قمت هدازآ نیت تويا دقارا یتمد كمدآ قحدنل وا لتف و هسحاذا لوالاو يااا لاف انقح



 دیگ = ٩۱۷

 هلامعتسا زكا اذا ءاقسلا نشحا لاق ردهتسانعم قققوف بوردنلکر چ هلکمالنا ریهطت هدقلارا بوب وق دوس |
 ةنشح نالفل هب لاش ردهنسانعم ةننکو دقح هلبرمسک كناح (دشطا) هحمو ه قزاو حوراف هيف نیل نقع |
 لعفت (نشصلا) هاس اذا هنشاح لاقم ردهنسانعم كکوس هننرب یرب هدننزو هلعافم (ةنشاعلا) دقح یا 0
 "طم ( شعلا بستکا اذا لجرا نشك لاق ردهنسانعم كلا راکو بسکب وکح كما هدننز 7

 برص كب ناکمو ءان هدننزو همارک (ةناصلا 2 نابضع یا "نتشحم لجر لا روند همدا نیغراط هدنزوآ

 دناصح ناکلا و هانبلا نصح لاق هلوا هدوسآ و نیما بویعشربا لا هندیااحلا اک۱ هک بوش ردهنسانعم قلوا
 ةملق و نیصح ناکم لاق روند هنانرو هلحم عینمو برص هدننزو ریما (نیصلحا) عنم اذا سمانا بابلانم
 ةنيصح و نیصح عرد لاق نوجبدل وا نصح لدوج و رونلوا قالطا ههرز نیتمو مکح و عینم یا ةنيصح
 هنصحا لاق ردهتسانعم قلت عین و برص یک هعلق یتاکمرب هلبسک كنهزمه ( ناصحالا إ] ہک یا
 اتجوز لعبلا نصحا لاش ردهنسانعم كلا تنایص و ظفح ندمرحان ییسهجوز ج وز و انیصح هلعج اذا

 ییسفن هکرد هنسسانعم قفقاص ندمارح یسیدنک نوتاخو هعصع اذا ج ولا االف هنصحا لاق و اهصع اذا
 ةأرملا وا لج رلا نصحا لا ردلمعتسم هنسانعم كلا ج وزت و تفع اذا ةأرملا تنصحا لا رول وا شيا ظفح
 یتعع هنصح لاق ردهنسانعم كلا عینمو برص یناکمو ءان رب ید وب هدننزو لیعفت (نیصصلا) جاوزت اذا

 هل رسک كناح ( نصلا ) اهصع اذا لعبلا اهنصح لا ردهنسانعم كليا ظفح ندمارح ییهجوزو هنصحا ۱

 هنصح ورواکناصحا ورواک نوصحیعج هیلوا لباق لوص و هنن ورد هکر وند هعض وم مکحو عضو برص لوش
 دحالسو ردطلغ یراهضس كاله هدارو هنسانعم لاله رونل وا قالطا هنآ یکی نصحو هدننزو هبنع رولک |

 ردتعاجرب ندهرازف نصح ون و ردیعما عضو مرب یمرگینصح و هحالسیا هنصح هيلع و ءاحلاش رونل واقالطا
 ه هجوم دوخاب روند هنوتاخنال وا هرز وا ریهرب ندمرحانهدنن زو باح (ناصطا ردندلاح ر ءاع"انصح و |

 ةفيفع یا ناصح ةأرما لاق هلی كناح رواک تاناصحو هلنبتعض رولک نصح یعجج ردیمزال تقع هکر وند |
 نمادک اب و هفیفع نوناخ هلیئالث تاکرح كناح (نصخلا) رونل وا قالطا هوجنا هنادهشناصح و ةجو رم 1

 (هانصح ا )و( ةنصال )و < نصا ا الاصح ناكا ذأ سماج لا بابلا نم انصح ةأرملا تنصح لاه رد هنسانعء قمل وا
 هلیس هینب لعاف مسا (ةنصعلا) رواک تانصاحو نصاوح یعج روند هلوتاخ راک ریهر و هفیفع هدننزو ءارج |
 ناصحاج وز یناثونوهکیدلیاناصحا ینسفن ل وا روند هنوتاخ راک ریه رپ و هفیفع هلیس هی لو دغم سا( دنصمم او |

 (نصاول) ردناصحا بب ج د یراتلاح لجو ج وزترونلو | قالطاهلماحد وا هب هج وم لوف یلءردن وچګ دليا
 یسفن ندمارح هدننزو مرکم( نصحلا) یلابح یا نصاوح ةوسن لاق ردهنصاح یدرف رون د هرانوتاخ هک |

 بنز و باتک (ناصلا) ر دند ردا ون یکی سەدام بهسو و روند ه یثک ومو رون ده یشک نال وا ظ وفم

 تنایص یس هفطن هلغل وا ع رکو یوص كب هکر وند هرغیآلوش لوق ىلع رول وا نصح هنبکار هک ای وکر وند هتآرغیا |
 نوصلا عركلاواركذلا سرفلاوهو ناصلا بکر لاقهدننز و بتکر د نصح یعج هل وا زمکچ هن آره بونلوا

 راص اذا سرفلا نصح لاق ردهنسانعم قلوا رغيآ یوص نوصم یسهفطن تآ هدننز و لعفت (نصصلا) اع |

 رونل وا قالطا هلیدنز و هنسانعم لفق رونل وا قالطا هدیلکه دنن زو ربنم 6 نصح ) نیصحلا و نضحخلا نيب اناصح

 (نیصطاواژو هلرسک كناح (نصلاوا) ردنداعصا حوحو نب نصح و ليزا یا نصح اف هعض و لا
 كعصاع نب نام هدننزو ریما (نیصطاوا) هنسانعم بلعت ردیسهنک هک رونل وا قالطا هب یکلت هدنزو ریز |

 نب قحا نب دم و عدا ولا نیصطاوا و ردیشیآسن ماما دچا 3 هللادبع نیصا ویا و ردیعپات هکر دیس هنک ۱

 «یعاسا هدننزو ریما 6 نیصحا) و هدننزو ریز ( نیصح ) و هلک كناح ( نصح ]ل ردرلثدح نیصح یا |
 روند هنرانرم قوا هدننزو ه وجا (ةنصحالا)ل رونل وا قالطا هراشوق هلیصف كناح (تایناصل۱) ردندلاحر ق

 زد ینانصح روند نصح هدنتیسن ردیدآ هعلق رب هدلحم مان هل یداوو ردیدآ هدلن ر لنک كناح (نانصح ال آ
 ندنتلآ عت وق كناسنا هلن وکس لند م داض و یضف كناح (نضلا) نو راکدتا لاقثتسا ییعاقج ا كران و ۱

 لاق رونلوا ریبعت قاحوق هکردترابع ندنرانام هللا وزاب یکیاو سکوک لوقیلع روند هر ردق هج راو هروکوپ ۱
 هنسهیحانو بثاح كنهنسنر و امام و نادضعلا و ردصلا وا مثکلا یا طبالان ودام وه و هنضح ی یصلاذخا 1

 روند هنا نالترصو اهتیحان و ا هبناج یف یا ةک الا نضح یف راطلا شتعا لاق ردناضحا یعچب روشد
 لاق روند هند لوق یلع رونلوا ریبعت هروب هکروشد هنسهروچ كغاط لبطا نضح و هنسانعم عبضلا راجو

 )۷۸( تلو



 و ۹ زی

 ا را اش 0ا ناما فكة نرل وا فضو دنسحو ردلماش هئادحا و نابعا نسح هکر دشت

 | یهتنا زفل وا قالطا هناسبعا رونلوا قالطا هئادحا زکلاب یتسحو رونلوا قالطا هل ادحا نامه را

 | ییسحا هللا ان ماست لاق روند هنت ا تاش هلا یهلا راددو ردهنسانعم هنسح تبقاع ینسحوا

 | رونلوا قالطا هم تداهشو ردلمحتسم هنسانعهرفظ وزوف هرز وا ادعاو یلاع لیلا رظنلاو ةنسلحا ةبقاعلا ىا

 | رولک نسح و تایئسح یعج كنظفل یتسح و هب الا هک نیبنسحا یدحا لا انننوصرت له ۶ یلاعت هلوق هنمو

 نسح یدرفم هکابوکیدنل وارکد هکر دیعج كنظفل نسح هرز وا سایقربغ هلیصف كم (نساحا) هدننزو درص
 لاج و نسح مقومهدیناسفا دوج و رول وا عجج ردناکم مسا هدننزو دعقم هکندنننفل نسحم نساحم و ردشغمل وا لیخت

 | (نسح ) ةنسلا عضاولا یا هندب نسا ىلا رظنا لاقب ردقوب یدرفم هدانعموب ضعبلا دنعو رونبد هرارپ نالوا
 | 6نیسحلا ) نسح یا نسح هجو لاق ردکعد لوبح هرزوا نسح دارم هکرد هنسانعم شم زوک هدننز و مظعم

 كلتا كالوبا هل رسک كنهزمه ( ناسحالا ال انسح هلعج یا هللا هنسح لا رد هنسانعم قالق لزوک هدننز و لیعفت
 وهلاس رد هنسانعم كلب یک کرک ووا ی هنسنر و هءاسا "دض هنسحا لاق ردهنساتعم كا لزوکو وا ییهنسنر و

 | سلج اذا لج رلانسحا لاق ردن هانعم قمر وت وا هرز وا نفی خوق كنکو یرلکددنسح و هل : ئا یا ا

 ا کنار ها( روند هد دو هساناماد( ناسا )و ( نسما )نسا یل

 8 دیا نوت اخر هنسح و رولک تانسح یعجج ةئیس دض یا ةنسح هبف لاق یدنلوا نای و قرف افنآ هکهت روند |
 ماحاورونل وا قالطا هرلغاط دت هدن رب زرع و هدعص هدنع ؛ قیرطو رددآ هب رفر هدنساضف ر ےطصا و

 دهح تیاهن رکردلیعتسم هنمانعم یراصق هژیدم و یرصق كفلاو هلیس هی رعصم (ییسلا )ا روند کاو ر |

 ۱ هدنراهدام د زیرو دخ ردریثک بیک ارت هلوقموب هاراصق یا تلذ لعف نا هانیسح لاق ردکعد یعاسم غلبموا
 یتیاف هحرد كفطل و نسح هدهدامو الثم واوا ظ وحلم یرلانعم هلبر اشحا دیاھف كنمدامرب ره یدنل وا تا

 ۲ 1 aon د و كوکب (ناسصالا رول وا كعد رول وا انف و دب هسزلنا رکا ردکلا هل وش

 ۱ | رد.دآ لاسوف نزوا یکیا دوخاب لبح یکیا هلیس هين رغصم (نیسحا و دانریعف ( نسطا إل انسح هدع اذا ۱

 نط نیسح و نسحو روند نانسح ایلغت هدقدنل وا عج ردنوفدم سيق نب ماطسب هدناب كنب راکدید نسحا

۱ 
 أ

2 
۱ 

 هدیدنسب و بوخ فصتم هلنسح هدنناذ اقلطم هلنیتصف نسحو راردندلاحر ءاعساو ردنطب یا ندنس هلبق

 | ردقج هل وا ریش یراکدند ء الا هکر ددآر ےش لزوم وخر و ردهبرقر هدهماع و رددآ راصحرب هدیسلدناو روندهتشا

 | نسا روتیدهننخپ موق كسکو و ردتغلهد هلصهدن وب رون د هنکیکهجهرق نال وا ده وا ندکم زد اوفو

 ۱۳ نخ ) هدتزو بلو رولکن سخ عجب روند هنر كسکو ناقیچ بولاموط ندشناح رب كغاط ھل رمنکكناج |

 | نلعم (نسحم او هدننزویظع(نسحمرل و هدننز و مجاز (نساحملو 5و هیهج جج )و منو داد

 | كنوتاخ نالوا یسهلج رم كناورم نم ثاللا دبع هدننز و هنیهج جا ا ریتم نخ ید

 |( "سا ردیدآ هلکسارب هدن رق ندع هلا هح وتفم “هزم (ناسحا) یدلیا تيد روزا ن ةنيسحو ر یر

 | ردیدآ یرمصق كاهس نب 5 :نسح نالوا یریزو كتهفلخ نومآمو رددآ ويقرب هد رق هرقن ندعم هدننز و نا

LDيسال رد دآ لپ داانا لص وچ ناز و هب ره (ةینسحا  (liرول وا یراقارببهصق هکر ر ةر هلیسهبب رغصم  | 

 لزوکر دعا هدننز و لیعفت هکردعجب ندنلظفل نیسحت «نیساصلا ) رونل وا قالطا ءرغاط هن هد همام «نساحالال
 ماظن هلت اعر و ینات بويل زاب هلتالابمتلق و تعرس ىنعب قشلا فالخ نیساصتا باتک نمو روند ئیش نالوا ۱

 ردیعما را نالوا یرقم هلرع و ىح كناح 6 نونسح ال یک یراوزاب طاطخ ردوزاب نالیزاب هرزوا هدعاقو
 | کیدا وپاو نونسح نب رصن واویزصلا لقبصلانب نوتسجو ءاسللا نونسحو ردندناصصا كنمرپبه |
 ۱ نسخا "ماو یان رک ۱۱ نچیا ن هللادبع ظفاطا | تش لاک نسطا "ما و رد راثدحم رددجا ن س واط هلع تناح ۱

 ۱ | یسهلمبق یطورع ن نسح و رددل و ما لدجا ماما ردەلعط هکنسح و ردراثدع هناهبصالا دجا تل هم رک

 | نیش <نتشح) ردقو یرلمانمه ینعب ردردرف ردهلییوکس كنيس و یصف كناح هکنسح یردارب و ردندنلاحر ۱
 ۱ [(نشا) ردع یدح كنب رد كئدحم مان یناسارطنانتشحن دم نب یوصمآ نم بوقعب هدننز و بدنج ادم

 | لىخ همولوط رول وا ردصم و نیللا مسد ن عن و یا نشح ید لوقت روند هک نالوا ندنرف دوس هلنیتعق

 انشح ءاقسلا نشح لاقت هنسانعم قلعاب هګار د بونلکرج ندنفیدق وا ریهطت هدقلارا بووق دوس تدم

 رفا و ده او هل مک ڭ نەز (ناشحالارب هك” و هن قزل و ح و راف هیف نیللا نقع هلابعتسا رک ادا ا ابا

 (نامز)

| 
۱ 
۱ 
۱ 



e 1۱۵ زی 

 عور هل رسک كنیسو یضف كناح ( نسا رطا إل ردرمسفم هلا روناح یراکدد دلکتت رک ه دیک من قرلوا یاس

 هراهنس قلتسف قاروقو ردقو یدرفم روند هراهود نوزو قیرا هلبصف كناح 6 نیسارطا  ردیعسا قلاب ۴
 لاقت ردنازحا یعج روند هه ودنا و 8 هلنيتک و هل کن كنو یازو صف كناح ( نزلا و روند |

 سالا هنزح لاق هنسانعم كلتا نیک یمدآرب رول وا ردصم نزح هلبعص كناحو "مه یا نزح و نزح هذخ
 | لاش هنسانعم قلوا نيكغ رول وا ردصم تاذک هلنبتصف نزحو انزح هلعج اذا لّوالا بابلانم انزح

 ا لعافت( نزاهلا لو هدنزو لعفت ( نزعل اش زح راض اذا مبا را باسبلا نم انزح لجرا نزح |

| 

۱ 

 نزاو لجرا نح لاشه رد هنسانعم قلوا كانغ هدرنو هدننزو لاسصتفا ( ناّوحالا و هدننز و
 | نّزح لاق رد هنسانعم قلوا كاندرد ب ویجآ هدننعف هنسنر همدآر نّزگو انزح راص اذا نّحاو |

 | نکن رد راذعاف ےسا ندعبار باب هدننزو با رح ( نازعلا )و هدنزو نارکسس ( نانزطا ) عج و ادا هلع ۳

  هت زحا لاش ردهنسانعم ی نیک یی هسک رب ی و هلل رسک كن هزمه ( نازحالا و روند همدا

 نیک ردهنسانعم نزلا دیف لعحا زحهزح و رددنسانعم ا رح هلعح هل زحا هکیدید راصع) انزح هلعج اذا

 ا راص اذا لحرلا و حا لاقت رد هنسانعم قماغوا هرز دم و نی ردو طاق ناتو ردنعصتم یر رفت و |

 | رد رافص و ندل وا تاب نزن زو سدنو فنک (نزطا )و هنزو رم نیز )و ( نورها  نرطا وأ

 2م زح یچج ا ) زحا هکهدنن زو مرکم (نرها)و

 ی مر ر ىزا 2 | هلع كنا ا 7 ۰ ا رک رولک ءاز ا

| 

 أ | اا او طرشلا تسد ابف ادا هرز وا ا یس هش او تبع ا هدننز و E (ینارلاو

  هجوو هدن رانا ىدا ترابع ندک الما یس هلوقم واو هعر و اک هکر وند هب ههاس یرافدل وا یقعسم |

 ا نوراروما و مزا ول روند هنلایعولها كمدآ رب دنا زح و زددوخام ندضراهن وزح یدنهل وا هداد زار 8

 |( نوزطا )و هتنازح ع وص نا دارا تخاف یاب ال نالف هنمو ردینپم هن رّوصت یعیدل وا رهصتمو نهم

 ۱7 هیلخو هرس هل وکس كراازو یصق كرا 2: زا ژو ( نزا روند هنویف یوخد هدننزو روبص|
۱3 

 ابو ردتعاجر ندنس لبق نات نزحو ةلهس فالخ ةظرلغ یا هنز ز> و نزح ضرا لاق روند |

 هللا هلابز یر ردرا و لح مات نزح یکیا ہد ع دالب لوف ىلع رونل وا ریبعت ناتسبرع هکرونل وا قالطا هع

 و رنو ات نضره هچن و یراهواز ود هکردعض ومرب هدندرو عو رب نب یر و ردضرا نالوا هدننب د | 1

 | شيف و نزح هدنعموم راهب مدآ ر نعي بصخا طقف فرشلا ظیقتو ناعصلا سا قو نر وب مھل وفا

 هل اخ رو بصخ تو واهدرز 1 ندثلق و تدج الصا سايا ما رآ هد رالح ما فرش هدنماا زاب و ناعص هدنلصف |

 ۱ ea هم زدی ار و یگربس و تم رده زح یدرفم ۱

۱ 

 رومد هراغاط ظہاغ و تس ردهدنز و درصد (نزطحا # ردد اعا ته و یآ ن نزحو ردا مایا اا

 ليعفت ( ن زهلا ) ردندیماسا هدننز و ریبز (ن زحل و هدننز و همام ( هنازح) و هدننز و باص» (نا زح) ردیعا ۲ 1

 لاق رونلوا ریبعت قموق وانزح نزح رولوا روم هبولق هکردهنسانعم قموقوا م رکن أرق هلتوص تقر هدننزو ۱
 لاق هرز وا سابقریغ رواکنساحم یعجج روند هکللزوک هلیعض كناح («نسا) هت وص ققر یا نزصلاب ارق وه |
 سمانا بابلانم انسحنسح ومالفلا نسح لاقت هنسانعم قوا لزوکر ول وا ردصمنسح و لاجیا نسح ههجو |
 هدننزو بارغ (ناسطا )و هدننز وریما ( نیسا لو هلنیتصف ( نسخا و( نساطا و الیج ناک اذا لّوالاو|

 نسح ردهنسانعم نسح وذ ردندل وا باب نساح روند ه هنس لزوک رد رالعاف ےسا هدننز و نامر( ناسا وا ٣

 ءانسح و هنسح یثنوم رولکن وناسح كننزو ناّمرو هلسک كناح رولکناسح یعجج كن رهلکناسحو نیسحو
 لحر لقتال و رولکت اب ایسح ی كن هناسح و ناسح ىج كن راهلک ءانسح وهنسح و هدشنزو هنامر رد هاو

 | رد روج نکل ردقلوا نسحا یرک ذم سایقلا بسح كنسهلک ءانسح هچرک نعپ ءانسح ةأ ما ةللاقمیف نسحا |
 رازعد نسحا لجر هدنلباقم رار د ءانسج ةا رما اذهلو ردشلوا روس نکیا ءآد رم یینوم كنسهلکد مما هکهتن ق
 ردنساحا یعجج رارد نسحالاوه هلبسهدارا لضصفتلعفا هکلب رازم د ءآد رم ةيراح هدنلپاقم رلیدید دما مالغو | ۱ ۱

 ندنلصخ و لعوبا هکروند هکلواو هکلازوک ردعما هدننز و یرمشب (ییسطا ) ےھن ذاسح یا موقلانساحا هنمو | ۱

 | قرف هلهجو وش ینیرلنیب یتسحو هنسح و نسح هدئاصب فل قم + یعوسلا ماست رس رایتزانخآ ۱



 سگ 1۱6 زی

 [] نکا لاق ردلمعتسم هن انعم كلعا هدهع رد هلکلمت و ضبق یلام و نجاپ هبذج اذا هنمتحا لاقت رد هتسسانعم
 ۱۳ ار مارا لا روند هکلی رک | هلنیتخف (نحعا) ءاوتخاو همت اذا لاما |

 3 ما اذا رادلابنج لاق ردهنسانعم قلوا مقعو "نض اذا مبارلا بابلا نم انچ هو هيلع نچ لاقت ردهنسانعم
 | نمز یا نج ەت اد ف لاقب روند هکلمرتوک نالوا ضراعهنعقراوطو روند هکجوب نانلوا ریعت هنک نچو

 و یی راد ناب مالا ةنج و جاجوعا یا هنج ه لاش روند هکلیرک| ید و هدننزو دفرغ (ةنلا)

 1 E هګرکا نالوا هدنشاب تاکیا ِ هنج و ردهدزنایز هد رزناصف هدنوب و رول وا قالطا هنعاربپ كن وا 8

 | هدنزو ام ( نیما ) جوعا ادا ی نک لاق ردهنسانعم كليك هد زو لعفت ( لا روند
 ا

 الو روند هخاغا یرکا وا ا هکک اواو هلاکو ج هدننزو هسنکم (هنجا) و

 ]ی وام دزو ارج انج ا) ردنهاصصا نجح نا نم نحو ع ردالا نب نجح و روند ه هنتسن یرکا |

 [] كن ره لوف یلع روند هغالوق نالوا لئام یغوط هب ههبج یغاشا یوا رب و ردیعما كنسسرف یئاگبلا |

 ا دحا الا یا ءانج نذآ لاش روند هنالوا لئام لباسقم دنر یرب یرغوط هب ةهبجا یراجوا ربا

 | لسلستم یا نج و نجا رعش لاق روند هچاص قجرویفو ققراص کو کوب یراجوا هدنزو فتک

۱ 

 ۹ (نحعا) و هدنزو رجا 9 ةهبطا لبق یرخالا ىلع امهادحا فار 18 تلبقا قلا وا E ةهبطا لا

 ۱ ۱ یراکدید مام هل اک تلو (ناعالا) روند هکحو یرلکدید دنک ۰ نحو فارطالا دعح لحر لسم

 | لهاکو لس هدنز و روبص (نوحما) هن تح رخ اذا ماقلا نڪ 21 لاش ود ندب اصم كملنا روهظ یعاربب كن وا | ۱

 ۱ | و قورجو ریس كعضوم رو رددآ كغاط رب دگر هلو نالسک یا نوج لجر لا روند همدا

 1 | راهظا یگ و راعصا ھهج نالوا د وص لصا ادا نوا لافعا ی ط مصخ هکروشد ا

 الاغ 0 و سلا

 | (نیج )ل وطلا ةديعبلا ىه وا عض ولا تللذ ىلا فلاخ م اهربغ رهظب ةوزغ لك یهو نوجا ةوزغلا و زغب نالف

 : هلا هفایع نف هکردهلسقرب نڃا نت ته ردندیماسا هد زو رجا (نجا) ر درع هکر د یک الا نا هدننز و س ز

 ۱۲ 2) روید ید موم هسانس رج دژو روند هلکیزمرفطتوو رهوج (نجوخا) ردرف ورم

 ۰ ندنندحم هل صف كن هم نیش و نا ai) دخ ردن داعسا هدننز وهنهج( هلل رده اعع هکرد عف نا نا لف

 ا
 هنغل ر وعح وا نوط هان واتس كنوع لدو ا ( نذار ردع” ۱ كن دج یلصولا لضصفلا 7 یی

 دن : ذح لج ر لاق روت د همدآ كچ وک یغالوقو ود هر و وا هدننز و هلټع (ةنذلا) اه تمام هز ا

 ا ليم كلا راو تاودا هلغغل وا ا هدعو ندکجوک هکروند ee لوش و نذالا رغصلا یا

 وو

 ,Ee و هماع و هل وا شلاق جاب وط هلکلیا ادب تماضص ینرق و بولاق قصاب بو زا یکروا هلفااللوق ا

 ووسد هال وق یار وود ها4 اخ یکیاو نو هنن رقاق یکا كنا سنا هدنز و ناعلتع (ناتذحاو ردیدآ |

 | سر دارم ,EL ڭكمردشا سا یا نره ا هلع و یک كنا (نارطا)

 ۱ ندکمر و یروط نامه ¿ نکرد نگو كق یرک یز ی ترا توجیه کرا وقل را

 هب ادلا تنرح لاق یک رطاقو ثآ ردض وع هنالوا را الا مر بم هم

 : نوت ی EE a ی قو ۳ روتر > تدرج و |

 ۳ لاس ١ ا موا قز و صقن لو دزب ملاذا لا قورت لا ریلمتسا

 | الصا هکروند هراکش لوشو ود ه ه اد ندا قلن راه ردفص و هدننز و رویص (نورطا# هقدن ادا لوالا

 [] بیبحو ردیعما كنسرف ىلهابلا ریرج نب قیقش دوخاب یلهابلا ورق نیو هوازی ندنسنورولب كفا

 1 | نایلرب | بوشباب هن وک لابو روند هن رالاب شوک هلص كم (نب راح اإل ردہبقل كنهسک مات بلهلا نی

 2 وا راکد رکج قوع و هیلیا عفد بور وَ ییتسدنک هلحاغا نالوا هدنلا ناغاص لاب هک ات روند هراب رآ |

 نو3 هرم ردیدآ كرواحر (rwe دوخاب روند هرلک تک را هکر دنودرح لا a لاذ (نودرحا) هلبا |

TT 

 (E ردهدلب ر هدن رابد ماشو زدماش ر یصیصم هدننز و دادن (ناّرح# هدننز و حاتفم ردنا رج یدرفم

 ۲ ردنطب رب هلن ون ددشن و هلندنرممک هنر > و ) هد هسا سابق ردقن ره ھ زد ینا رح هژیسهدابز نو روند یاترح

 ۱ ردتعل ۰ هدنظفل نودرح هدنزو لحدر < هالاد (نودر طا) ردیعما لجر رن هدشنزو رببز نی رحل



 > ۱۳ ی

 هتسانعم همهج روند هنسادتا كالیلرخا وا هدنزو هف غ (فنهطا ) ردنداروا نها دم نب رصن دم ن نیسح |

 ظبلغ ینا لزو هلیصف كعج ( نهطا إ) ةباش یا ةناهج ةي راج لاق روند هّربق هزات هدننزو همام (دناهطا)

 ۱ | لصتم لحاس هکر وند هزفر وکنالوا بيرق ردق هفاسمی ۹ قوارب دف کد هلی كيج (نهطا) روند هغ وا

 | نهج لا ردهنسانعم قلوا بیرق كن هنسن ر هدننزو دوعق (نوهطا) روند بعش هسرولوا لصتم رک او هی وا
 دام وقت (ناهج رهنلرددآ لجررب هلصف كيج (ناهیجر) اند و برق اذا لوألا بابلا نم ان وهج *یشلا
 .هدیسیکیا ردنداروا نایج واو ثالام نا ندمالعا ءامدق ردهدلبرر هدسلدنا هدنن زو دادش (نایج یدنل وا رکذ

 :ناهفصا نایج و ردها هل«#*"یاح هکرونلوا تبسذ هنایح نالوا یدج كنیرد اضعب نایجوا و ردهیرعلا ماما

 رد راثدح نابج ن فلخ نب دمو ناتج ن د ن ا ردندنا قنحا عالا ن ږلط رده رق رب هدنساضق

 هلغل وا ضرام هدننرف كناسنا هکردضرم رب هلنیتصف (نبحا) هک ةلم4لا ءاا لصف روح یلاعت هنوعب زحن

 (نیخا) هنم مظعب نطبلا یف ءاد وه و نبح هب لاق ردتلع یراکدید اقستسا ءابطالا نیب ررابق بوشیش نرق
 | لوهحا ىلع لجرلا نبح لاق ردهنسانعم قملوا التبم هنتاع اقسنسا هلبحف و هلئوکس كناب و یھ

 هيلع نبح لاقب ردلبعتسم هنسانعم قلوا بضغرپ نیحو نبح هیاصا اذا عبارلا بابلا نم انیحو انبح نیحو

۱ 

 (نیحا) ردءانبح یینوم روند همدا شماضوا هنتلع اقستسا هدننزو رجا (نبحالا) ابضغ التما اذا اح

 اقلطمو ردا روهظهدندب یک ینابچ ناق هکردیعسا قجرابق هن وکر و روند هروناج یرلکدید نوی هلل رسک كناح |

 رولک نوبح یعجج روند هننابچ ناقو روند هنسهلوقم هرابو هل ويس نانلن را بوشیش بودا روهظ هدندب
 رش هلیصف كناح (نبحا#) روند هننابچ ناقو روند هنسهلوقمهرابو هل وپس دو هلرسک كناح (ةنبلا) |
 هرو نه رش یدو هدننزو ربما (نیبخاز رار د جانا موةز ک ۱ قلخ رد راکدید یجاغاوغآ هکر دیعسا لفد

 دز و هریغم و نطبلا ةہحصلا یا ءانبح ةَأ ما لاق روند هت روع ولنرف وي هدننز و ءارچ (یءانیخا# روند |

۱ 

 هنیجرکو کن الوازلط روم و رد هعب رن ورع یراردیدنارعاش هدیچ وا هکردیعمایرهدلا و كلراردا رب مان رګ و |
 ریز (نیبح مارو هدننزو هنهج ( هنیبح) رول وافص و هغابا جان وط ولنا و هلبعص كناح ردنیح یعج روند

 | یرق وب یشاب اًماد رول وال وی ینرق و یریاو هیبشهرلک هکر د راکدید هلکتت رک دیکر روند هروناج سنج رب ها
 ۱ .رولوا ل لخاد فررعت مال اضعب رد هفرعم یظفل نیبح او دون تک نر قلشاط ردیک قرهربدلاق

 ۱ "بحلجر لاق روند همدآ نیغراط هدننز و :نئمطم ( نبا زل وا هرک نوروز وا یلوا دارای ا زیب نکلا

 | "یاز رلاےساق هدننزو هرو (ه وبح) ردیعما یداورپ و ردیلگ لجررب هدننز و لجرفس (ناوبحر) نابضعیا | |
 | ردنینح هلئوت لوق یلع ردئدحم ردهدنزوریز هکنیبح ن نسح ن دحاولا دبعو ردیعما یدح كندحم مات

 | نانتحامه لاق و هنرق و هلثم یا هنتحوه لاقت رد هنسانعم اتمه و لثم هلین ۱ یحف كناح (نحا)

 لاق ردهنسانعم هد وهب و لطاب و ردشلوا بلاغ لامعتسا هدکلر ارب نالوا هدقعشن [ قوا سپ یمرا یف نایس یا
 دد شو تحس هنس رب رول وا ردصم نتح و روند هنن راج وا هل رلغاط هلن صف (ننحارو لطابلا یا نتا یتا

 | ةدکلیسا یرخآ و لوا هکروند هنوک لوش(نتاخ ال دتشا اذا مبارلا بابلا نم انتح را نتح لا هنسانعم قلوا

 زود نالواربارب سب یربره هلیس هینب لعاف سا (نتتحما) ارح هرخآو هل وایوتسا اذا نتاح موب لاق هلوا نام
 a ل هدنزو ءارج (ءاننلا#) هضعإ فلاح الوتسم یا نتت یش لاق روند هب هنس راو و

 هنع هلام لاش ردن انعم راجات و یری هکردیفدا رمو هدننز و لانتح هلع تكناح (نانتطا# روند ههود

 | ییتح لمنلا تعقو لاق روند هنغلناس < د هل راق وا نالي ا "[ هدننزو یزج یننخا) قا رف و د یا لانتح یا نانتح

 ا قمارغوا هرب رب راق وا یقیدنآ به كمدآ نانا قوا هلل رسک كنهزمه ناتحالا) 7 ةب واسم یا

 | لا ردهنسسانعم كمر ارب هدننزو لعافت نتاه ا) دحاو مضوم ىف هماهس تعقو اذا لجرلا نتحا لاق

 هدنداالب لی ذه هلیعص كن هثلثم یا و كناح (نثحر) رد دآ هدلب ر هلیصف كناح (نانتوح لا و واست اذا مالا یف اونناحص
 | بابلا نمانج دوعلا نج لاق رد هنسانع+کوب بوک | یاغا هلن وکس كوج و یحف كناح (ن نر ردیدآ عضومر
 هفرص و هدص اذا * یملا نع ان الف نج لاق رد هنسانعم یو بور وج ندشیا رب یمدآرب و هفطع اذا لوألا

 هنج لاق e لاد كجان ها هکر اوجتاب ردهتماتعم لب یرفوط هتسیدنک نهن هلناک وجو

 | نجح وهفطعاذا دوعلا ن رج لاش ر رد هنسانعم كکو بوک یان دو ءدننز و لیعفت ( نیما ) نم اب هذ جاا

 , كمکج هب ورب ها نج یهنسنرب هدنن ز و لاعتفا (ناصحالا) رول وا هد رک | هکر دیعما اف صو صح ه هود

 مک ة4 ءال | لصف روس



 هیچ ۷۱۲ =
e 

 ذاشو لغو دا و ندل وهم الت کل رک ذ اک نونح وهف هللا هنحا لاقت هنسانعم هناود روند هب ولد (نونحا 7

 هدر اصب كعفلوم و رد هایم كننرمشحمز نکل ردعج سا ندنظفل 7 نج هلون دخت نالا زدهد ر طم قمال وا |

 | مدقم ندناسنا ردص وصح. موق رب "ناح مد ذی راصءب و ردرشبلا وا مدا و رد "نجاوا" ناح هروک هننایب |

 ف ۱۳ روزا زود هدر ناف یک | رول وادایم یزازوکهکر دیبا هیح عورب "ناح و رایدنل وا قلخ

 ۱ و هلرعف كيج (فنحا ) هل وطیا ةن ونحم لخت لاق رو لوا قالطإ هنحاأغا امرخ نوزواك (ةن ون )

 لوقت هدنز و باتک ردنانج یعجب . نوهکیدلیا تس یضرا هليل الظو راجشا روند هب هجماب لقشم یراجشا
 هنوکر ب ولفحم ز یرارانک هدنلکش ناسلیط هدنزو هنیفس (فنینطا) رها و لا تاذ ةقدح یهو ةنملا الخد |

 یواو افیفح روند هکلیلد هک یدا نونج یلصا هلنیتحص (ننجا) راردا سولت برع ناوسن هکر وند هب و
 هدننزو بو رخ (نونج )ل ردسقل ینانکلابوقعبن فسو ندنبثدح هدننزو ه و رخ (هونجح» ردشغل وا فقزح ۱

 هل رسک كيج و ىح كنءزمه (كنجا) یدلیا ثیدح تیاور ندعي ر نب ناسغ یصولا نونج ردنداعما
 كنا لجا نم یا اذک كنجا نم لا یک یسهلک هلو ردرصتخحم ندروک ذم بیک رب عل ردهنس انعم كنا لجا نم |

 او یرسک هل راهج رد هنهجو ردننج ىدرفمروندەرلەغروبقنالواەدىكوكەدننزولزالز (نجانجاذک

 بو ود هللاوصدوخ اب هلا را وطهکر وند هنن ال ود وص هل هنر( نم روا ترم )هل 2 ردن وجو |

 3۳ ودنمرش یرشخز وب هکریدمیزم < ردشومو و ردن هوا بالودنالوا هدرارهنو هدرا هاب رولیکچوص |

 لیصفت یتغیدل وا لیللعف و لوللعف دوخاب لیلعتف و لولعنف یز ویدرب راح هنج رش دتفاش و ردشلنا نام هلا خرچ

 هد هندم قیقع هدننزو هنيهج (هنینج ر ردنیم هتلی ناو تا ۱ رهاظ ییبنات و ردشلیا خیمصت نسف وا بّرسو

 | عضو هدنتب لو ھل یرقایداوو ردیدآرازغنمرب هدشبب عو رب یب نزح هلب اه رض هد رایددص وردعضومر |

 ۱ اشر ندنسهلبق نما هل رسک كيج ( هن جوا ردیدا عصوم 2 هددادغر 2 0 اللا راد (تانینطا# ر دیدآ

 یدا رشاط ناقلق يکيا اتاد رد یلذهلا ةبيتع هل مک كی (ننحا وذ) یدنا یساد دلرعاش مان همرلا وذ |

 ۱ کایوک هلغل وابهاذ هتعمرب کولیره هلفل وانا و اف ر لت وا روند هضرا لوش هدنزو هننفتم (هننا)

 ملا لبج هلب رسک كيج (نج ٽي ر بهذم لک تھذ یتح ا مشع AS هلل داق ردشلنا نجت

 | قتمارف E ندنرصخ RS لھ بیج (نولا ر هلب رسک كيج زونډ "یلانح هدي ردداآ ۷ رقرب هدنتسک

 روند هزودنوک و ووسد هب هنس هراق و روس هب هنسنقآ و و هب هنس ی حرف و ووسد هب وا لشد ورت نال زا ۱

 یسیعلا عابز ی ناورمو روند ههودو 4 آ خان نوح و هل. عج ردنوح یعج هنس انعم را

 سل یرماو یو ربلا ةر ون ن كلام و یدہلا طیلس نب بتقو یضلا لیسحو یناسغلارعت یبا نب ا
 | نداپعصا هداتق ن نوجو ردمسا كن رلسرف ثراطا ن ورع ن ةي واعمو یدع ن ریقلع و ر = نا

 ۱ | كيج( نانو ا) دوسا اذا اوج نوګ ههج و ناح لاق هنسانعمقمراراق رول واردصم نوج و ردندزیعبات دوخاب

 ینوجا بیبح ن كاللادبع نارعوا و هافرطیا نوت نو لا روند هنس هش وک یکی اڭىاب هژیس هش , هدنلت و یه

 هب هنس یزعرقو سعشایا ةنوطا تعلط لا روند وک ودر (ةن وا) ردراثدح دب وع یلغوا و

 ۱ رون د هغلنغاب نالوا هدنسف تآهلیعض كوج (نوط ال ردیدآ ه رق رب هدننبب فئاط هللا هکمو روند هروموک و روند |

 | < یوا )روند هغاط كچ وکو هدننز و درص رولکنوج يج ردزوم#* یصا كنو روند هنس هلبط راطع و

 یس وېق س وع هدنن زو لعفت (ن وجل )ر ولوا هايس یرادانق و ینرق هکروند هنشوق قلترغب عونرب هدننز و ۍدرک
 E SR قعرارف نوجا ام ییسوبق تیم ثلذک ردهنسانعم قمت راغا هلبس هلوقم جر رک نوجا تراطش

 ناسارخ هدننزو ریز (ن وج رژ هد وس اذا تىملاتاب نوح و هضبب اذا سورعلاتاب نوح لاق ردن دب یع تداف

 هنسانعم سک روند هشنوکهدننز و ءارج (ءانوخا) رده رو ر هدنساضق سخرس و ردیدآ تلاا و هدنسهکل وا

 | ردذوخأم ندنظفل نوج نانلوا رکذ روند ه هقان ولی وتءایسو روند همهرعت و سعثل یا ءان وا تعلط لاش
 | ریز (نیوج)لو هدنز و بارغ(ناوج)نتنمیا نجوح ءاملاق روند ه وص شقوق هدننز وره وج (نجرما)
 | هربد هدننزو هدادش (ةنا وحار رده رو رب هدنساضق ن رګ هلق كنو و كج (نن وا )]) ردندیماس ۱ مدننزوا

 نب دم نداهتف زارول وا نکنم هدهد نم "دلح رددا قام وا رب نددارک | (ناواح) هنس انعم تسا روند |

 | هدنسهدام نفج ىلثم + نيقبلا ریمنا ةنيهج دنع و + رددآ هل بقرب هلیس هی رغصم (هنیهج) ردندرلنا یناوم لا لع

 یحاص هرثک فیاصت ردهرق رب هدنساضق لص ومو ردهعلق رب هدنسهکل وا ناتسربط هنیهج و یدنل وا رکذ



 ٩۱۱ e قم

 قالطا هب هکالم "نج و مهمظعم یا.ممنانج و سانلا نج ق هتقل ل وقت نوهکیدلبا رس یالوا لخاد روند |

 یسبر ردرا و هلاقم هن وکی کیا هدنفح نج هکیدبد هدراصب فلم * زون د د هنج نوچ راقدل واروتسم رونلوا

 هدنروص و رول وا یلباقم سنا هکرونل وا قالطا هوی احور نالوا تم ندنعوجم كساوح اقلطم "نج هکر دو |
 رد" رج هکثالمره ردرا و قلطم صوصخ و موع هدنن "نج هلا هکئالم سپ رولوا لخاد نیطایش و هکئالم |

 رد هکتالمهکر درابخا ردم چ وانویناح ورارب زر ونل وا قالطا هنضعب كن ویناح و رنجیناث ردلکد هکالم نج رهو 0
 لوالوق فل وءهدارو سی * ردیسهشن اط نج ردلغش م یرارشاو رابخا هکر دطاس وا و ردنیطایش هکر درارشاو

 نالا ماکحا ین ناحرلاماک | كم وح رم یکبسل ان دلا ردب یلیصفت كن "نج وبشا هکر د ج رم + یدلیاریسفت هرز وا

 یتعاد و نسح ارب ز رونل واقالطا هنماکنه یقلر وهظ و و یکل هزات كن هنسف ر "نج و *یهتنا ردح ورشم هدنناتک مان

 ندن راك كنعسق تابن تبنلا نج و هناثدح و هل وا یا هربغ و بابشلا نج لاق ردنا نوتفم ی ولق هلغل وا یتلاح

 هلنیتصف( ننطا هنسانعمهیف ًافخال رار د مالا اذهب "نجالرلب عو هرون و هرهز یا تبنلا نج یتبحا لاقت ردنرابع

 باصس (نانلا) ردنانجا یعج ردراذوخأم ندنسانعم مس رونلوا قالطا هتیمو هنفک كاذک هرازمورق |
 روند هغل وک ارق دوخاب رول وا قالطا هب دهک و نوهکیدلیا رس یدوح و رونا وا قالطا هسابل و بو هدننز و

 فوج و هدرا هسا هدارو هکر دح راش + هفوجیا هنانجیف وهلاق زمن روک هزوک هکر وند هنسورګ اكن هنسنرو |
 یظمل ام رکم ردیع الم كف وح كسلا روک ذم فص و رول وا كعد قوح كئرش نامل وا و هکر دهل رابع ملام

 یتفص كفوج تیر مدع هکهلوا هدنکبس رت ۸ یذلا یشلا فوج و هلبا لج هنسانعم *یشلا هل رابتعا هماع ةف رعم
 هکرو و روند 4 هناخ ع رحو رددآ كغاط رب نانجو هنا وا فلکت هنلسق هتفص ىلا یا ةفاضا دوخاب رولوآ

 رول وا قالطاهاح و هعور وه وا تلقلایا نانطا فیعضص نالفلاس روند هلکو ک نال وا سس لح لوفلع هبلق و

 ردندح نانا ن دج ن هلادبع ردندیماسا هد زودادسش 6نانجر) روک نانجا یعج هنسانعم حور

 یمطا ساون وا هکردیعما لرف ه وبر هدننزو باتک ( نانج ال ردف وصتمو بیدا نانا ن دیلولا وا و
 ن دو ردهلحر هدن رهس باح ناتا بابو رد دا عضوعو هددق رو یدنا ردا بیلشت هکنا هد راه

۱ 
1 

1 

| 
1 

1 
 نانج نم فلخ ن ورعو رول وا مج ندنظفل تنج نانجو ردرلثدح ناینانطا دمع ن حونو راما دجا |

 ردهنتسانعم كمرولد وزنا اذا لج را رضا لاق رده انعم كل رک (نانهسالا) رد و و

 هنهسآ لاق ردهنسانعم كمروتک ه رطو شبنج و قوش یمدآ رب و ان ونحم راص اذا لوه ا ىلع نالف نسا لاقي
| 

 سلفاو هلجا رولک ن نجاو هنجایعج ردل وعفم نعم روند هدو نالوا هدج ر هدننز و ريما ((نینطا 4 رطتسا اذا |

 هل رسک ك رای (ةنحلا) و 6 نما ) روتسم یا نینج *یش لاق روند هثیش نالوا ناهنو روتسم اقلطمو هدنرانز و
 برعلالوقت و نوجدل وارتاس هنسانعم سرت روند هناقلق هلبعص كل راهج (فنانطا) و (نانطارلو هلیصف هلریج و

 یکیدلید | وربیب بودبافرطر_ یباجعو ءایح نعد 4 دیتسا و هرعا كالم وا ءاشاملعف و های | طقسا یا هنحنالف بل |
 هد ر كج ه دیدل آ هنلالقتسا و هدارا ٌهضبق یی ر وماد و دوخیدعش نکیاهدریغدیرومامامزدوخابیدل وا راشبا

 ] ندا هناقو ورتسی هنسنرب هلیعض كيج (ةنلا )ردن دن رات ز برع نا وسن هکر دهنسانعم حاش و "نحو رونل وا دارا
 ادعام ندنترص هلکنآ ناوسن هکروند هنسهلوقم لیدنمو همرقم لوشو هی یا هل ةنجوه لاق روند هثیش

 (یتجارل رول وا ثالزوکی کیا هدنآ یک عقرب و ررتروابورو یییراناب یکیا كنسکو کو یتیزو وییسهسک او کوا

 ندنتعاج دوخای ندنفنص "نج دارم هر وک هناي كح راش * ردکع د بوسنم هنظفل هنج د وخاب "نج هل رسک ك يج

 رع نب مالسلادبعو ةناوا "نطانم ادحا و یا انجتیأر لاق رولوا یک یورو مور هکر دکعد دحاو|
 لاق روند هنتعاچ وهف اط كنفنص “نج هل رسک كيج (فنطا) رایدلیا ثیدح تیاور ناسنجا فسو وا و |

 ندونج دنج و ول وا "لاده هیبنچ تدعنو هات رول وا ص خا ندا ج س نا ہال می
 كيج و كي" (فنحما) رونل وا قالطا هب هک الم یک "نج هنج و نونج یا ةنج هبلاقب هنسانعم كالبلد رول وا معما
 | یی اضعب ردیدآ عضومرپ هدننرقهکمو "نجا ةربثک یا ةنحم ضرا لاق روند هضرا یّرقم نج ٌهفناط هلرصف

 [ هلو ددشن 6 ناجا و هدننز ولعفت 6 ننصلا) نونجیا ةن هب لاق ردهنسانعم نونج كالیلدو رولوا روسکم

 ] قجآ كچ هل اب یتابن كرب نتجت و ان ونحم راص اذا ناو دز ننک لاقت ردهنشانعم كمرولد هدنز و لعافت

 نايل وا یلدنناحت و ننجتو اهرون و اهرهز تجرخا اذا ضرالا تن لاقب ردندنباب مات و ج رڪ وب و رد هنسانعم
 نونا هسفن نم یرا اذا نناحن و نالف ىلع ننح لا



 ا ترم ( نما )میم و شیت اذا ئىلا نثعڪت لاق ردهنسانعم قلوا بوطرد بوشروب هنس رب

 | هدنع هدننزو طبالع ( نئاعجا 2 هعق یا یتلیخا نئعجم لجر لا روند همدآ جاوط یلکنرید یسهدوک
 | هننیق قو رولکنوفج و نافجاو نفجا یعج روند هنغابق زوک هلی وکس كناف و ىح كيج (نفجاا) ردهلدبقرب
 ۱ هن راق وبجل وق ىلع هنک وک كن هعصا و هدرغ ین یا هنفحق فیسلا عضو لاق ردتغل هد هل رسک كيج هدنوب روند
۱ ۱ 

 ۱ | ردیذآعضومر هدناطو ردیدآ رجش وبشوخ ساجر نفجو سنادلانم اهفلظ اذا لّوالا بابلانم انفج هفت
 اهم مطاو اهرحن اذا ةقاتلانفج لاقم ردهنسانعم تا ماعطا هسان هرجا رقانچ یتنا بویلزغو

 هخانچ و روند هبوب كچوکو مرکی ا ت ةنفح وه لا روند همدادرماوجوع رک هدنژو هرگ 6( هنفحا ز نافطایق

 (نیفعلا )رددآ هلبقر هدنع هنفح و هلناکف رد تانفج وهل رسک كيج رد نافج یعج هنسانعم هعصق روده دلاوقو

 عماج اذا نفجاو لجرلا نفج لا ردهنسانعم كما عاج قوچ هلرمسک كنهزمه (نافجالالو هدننز رز

 زدآشنم 2 < یقل اریلناةتیفج دنع » ردیعما كمدآ ینا ینعب راجخ ر هدنزو هنیهج (هنیفج ) اریثک

 ورگ نب نیصح ندنسهلق بالک هکردوب یلبصا ارز رده هدندنع راضعب و ردلکد كعد هنهج هدنو و

 هلاتف حد یسیکیارلیدلپا لوز هلعر ك رهدنا راذک تشک هلا هتک مات سنخا ندهنیهج بو رع ن ةي واعف ن

 نهج و سنادم یتسش مدار نفج و ردب مزوا.عونر دو و لاقت رد هنسانعم كلتا هيفصت ۷ بکار و زا تنش دا ر وخ وندن از دوخاب روند |

۱ 

| 

۱ 

 أ
۱ 

 هنشادنرق ہد ع ےس ومره یشادنرف ریق.مان هره كنیصح یدلیا ذخا یتلام و لتق یییالک نیصح یتهج هلغلوا
 وبشا هدکد تا شوک سنخا نکرد ناغفاو هه رک ځد هدعومرب هداعلا ىلع یدا ردایرازو ه رک بودا هد

 (نلج) یدل وا لثم رو نم مالک هلکلنا داشنا یتس * نیقیلاریفنا ةنيهجدنع و + بکر لک نیصح نع لئاست * |
 ڭىنىدانق ا ق رده اکح ندننوص ندا روهظ ن ؟ رولئروا كنب رب كنوبق ولدا یکیا هلنیتصف

 ۳1 ^a یاح (نحجا) رول وا هناکح ندنرت وص كنغیدنابق ندر ك كنسيکيا قلتلج سی ردە اکح نا

 نامجو نم لجر لا روند هصش سک ان و لیخ كب هدننزو سا رف ( هارو دوم جرا

 € شاز ود نەك هدنکش وحنا لوق لم روند غوا هدننز و بارش (نانلبا) لی قیض یا |

 | ناوسن و ةضفنم ؤلؤللا لاکشا تاونه وا ول لا یا ناه اک ههج ونم قرعلا لاس لاقن ردهناج یدرفم روند
 | بودا جم یکریصح ه هرکصتدک دلیا هشرت ید)ید ی ۳ یخ تن یاد کو وند وکر ندنرلتنب زب رع

 مو شفلوک یرز واو رروناشوق بودارک هنرالب و رارونقاط یک لئاج بودا راوتساراقحتوب ناولاو
 ۱ ردندح ناچ ندم نیدجاو ردیعما كغاطرب ورددآ كنود كکرارب و روند هغو شفلزدلای هللا شموک
 ۱ e كيج( نیلبا)ردیمسا یسرف كکلام نب لیفطو رددآ قلموقر و رددآ نوتاخر هدنزو همام 3

 فو هج ۱ کرد رسا ینیدلاث اب رس و طیف( نیجی)ردیآ یو هماع هلنیتعط نجا )و و

 ۱ اتق ندنیمبات هدننز و ناشع ا يدلنا ر ا ۴ او E یوا دق + ارج

 لاقت ودا كلا ناب ورس یندنسن ر هدننز و دوعق «نونطالو هلددشت كنون و یصف كوج ( نطاو ردیعسا
 ۱ هدر اصب كفل ود + كنع یک دعفكنع رسام "لکو هرس اذا لّوالا تابلانم ا وئحو ابن هيلع "نحو لبللا هنج

 ایچ هجز "نج و ردبعشنم ندنآ ر یاعم تولوا سیم هنسانعمرتسیسهدام " نج هروک هنا

 هکرد هنسانعم كمرولد نونحو "نجورتسا اذا یتاثلا بابلانم ا مجرلاف نینطا نح لا رددنسانعم قلا

 اج را ا ارا ما رو اج لجزانج لاق رول وا روتسم لتع
 دا اذا انانج و انونج و ًانج لیلا نج لاق ردهنسانعم قشواق وک | رق دوخاب قلوا لظم هک هدننزو باتک
 ry نر نونج و هتل طالتخ ا وا هتلظ یاهنانج و هنونج و لیلا نجهارآ و لاق و هنلظ شات زا |
 | هلک كنءهزمه (نانجالا و اهرون و اهرهز تجرخا اذا لوهحا ىلع ضرالا تج لاق ردهنسانعم قجا

 | ردهنسانعم كلبا نیفکت قتیموهزس اذا لیلا هنجا لاق ردهنسانع» كلارنس یهنسفرب بوصاب قل وک ارق یدو |

 | ردهنسانعم كلبا ولد یمدآ ربورتتسا اذا!هنع "نجا لاق ردهنسانعم قلوآ ناهنپ و هنفکاذا تیلا نجا لا

 | كطا ضبقوس هد ر ینینج نوناخ هبکو بوبح وهف هبحا لاق اک نحم لقتالف نونحم وهف هللا هنجا لاقب | ۱
 | هنطالتخا د واب هنتط كن هک هل رسک كيج ( "نلجال جرایفهرتس یا نینجا لماطا تنجا لا ردهنسانعم

 8 هترب نالوا نا وارفو موک كسان عقح رد هدننزو باح” هکس انلا نانج و سانلا نجو یدنل وا رکذ هکروند



 هی ۱۰۵ زوم ا

 لاذو یرسک كيج (نذطا رتفدعب یتغتسا اذا لجرلا ندجا لا ردهنسانعم قمل وا نیکنز رقفلادعب هل رسک |
 هن ذح لا روند هنلصا ودلك و ؟كنهنسذرب و روند کتک و هنط ورموط جاغا هکر ذهن -انعم لذحت هلن وکس كن دوم |

 بلاذ ردهنوج یم لوقیلع رددآ كنسهقتعم ییاعصلا لفطلاوبا هدننزو هره وج (هنذوج) هلصا یا یوقا

 ۱ ترامپ واو خرس وشزرو اعاد هشیار هدننز ود وعق (نورطا) رده اڪ ناذ وج نادوخاب ناذوجو

 ی | ت ۋىكى سهل وقم بوون رو صالا دوعتاذا لوالاتابلان 2 ات ورج نالفن رج لا رد هنسانعم كلیاادب 0

 رطا نرج لاش ردهنسانعم كَم 0 وانوا ونالو قهمنا اذا عردلاو بوثلا نرج لاق ردهنسانعم قل وا هدوسرف

 لوج(نرطا)سراد یا نراحقیرط لاق روند هلو م دق تلشياو روند هنسیرواب نالب (نرا ا هنعطاذا

 ندنا کز وش دۀ هج وایرکدد قلصمو هه روق هدنلکش كبد كوپ شلوبوا ندشاط و روند هم رب قامرخ هلرعص 0

 هنماض وتر روقنم رج وه و نرطانم تأضوتلوقت ردندنو قالطا نرحهدناتسب ع هنسهنروق ماچ ر ولآ تسدبا ۱

 هل وک هنروند هنوا شلدوک و ا وهن ر نمرخیچ د و هدنن ز و ریما (نیرطا) ردسقلی رکشیللملا نب وز ندنیئدحمو |

 یانرح لج ر لاشه رونمدهمدآللوک |كیوروند هن رپ نمر یخ دو هش زورم( نره نر ا هس رول وا كن ۱
 نر یفهعجاذا رقلا نرجالاقب رد هنسانعم كم هدکی رب هدن رب نم رخ ینامرخ هل رسک ك نه زه( نا رجال ) اد لولا ۱۱

 ردنرج یعجروندءهر ردقهن روقجیزاغو ندنرب قجهنلغوب هدنک وا كنویكنمودهدنز و باتک ( نا

 دروتسمییعها یرهوج ردنراحن مام یع “ا رد عاشر ندنس هل بقر هلي كنعد وعلانارجو هدننزو رک 1

Êیتنافیتراحایا رذح اذخ »وبشا هننوناخ یکیا نال وا هدنح اکن تک یبقلتثعاب و یدلیاطلغ هلک با ےس رەرزوا قلو  + 

 یزاغو كنء ود هحوق ولشاب یکیدد دوع رو نم عل ردیکیدلیا داشنا یتتبب * عصب د اکدق دوعلا نارج تیر |

 ید دهن یا رل هج و زین وهفم كم وقرم تد و نوح ا بیدان و برض ینیرلنا وسن یدیشلن داتا یچماق ندنسیرد | ۳

 لج را نتجا لا ردهنسانعم كا ذاا رج نوجا هلغ دوخابامرخ هدننز و لابتفا ( نازعالا ال رد واخ |

 هدننز و كافرا »هل مسک ایج (نابرطا) رددآعضومر هدنرهشقشمد هدننزو نوهج (نوربح) ان رج ذا اذا |

 عالم بودیک یکلدرس هلا AE قوچ ك و و E نر روند ههو یصرف هکر دفاع و

 | نانعحرا هدننز و را رعشقا 6 نانع زج الا ال وات نرمدق ناک اذا نر طوس لاش روند هی اق شلوا ۱

 2 ها دعم یاز (نازاجال "نعجرا بلقوه و "نعرجا لاما زک د ساک ردهانعم لواو بولقم نت
 رولک نزجا یعج لزج یا نزج بطح لاق روند ه همراب یرباو هغورعوط هلبصف كيج (نزطا) رددآ

 هدننزو نامر (ناَسحا) رول وا یرازون و لاتچ هکددآ قلاب عون ر هلی وکس كنیسو یعع كيج (ةنسلا]ل
 رارعشقا «نانیسجالال فوفدلا نو راضلا یا ناسج مه لاق رد نساح یدرفم روند هرایکنچ نالاج فد
 هلا هع نیش (نشوطا بلص اذا "یشلا نا لاق ردهنسانعمقل وا تم و كن یک شاط ةنسن رب هدننزو

 | هبلعو جرخ لاهروند ههرز ندا كنج ود وهم یا هنشوج بّزط لاق روند هننکوک هدیزو رو

 | نکلرول وا هدنزرطهرز هچرکرددآ میهن کر هدنزرط هرزنشوج هدیسزاف هکر دریقح جرم + عردیانشوج

 یهتا رونل و انا لەك قفو | قفوا هن راقلا را بولوا هقلح ةقلح نشوح اما رول وا ندر هقلح زکلاب هرز

 یدح شوطا ةع ر ن ۳ ندامدق و رد وسلم هنلع نشوج شوخلا نا جاور ڼ تاهولا دبع ندنیدح ق

 كندصک لیلا نشوحو ردندح یافطعلا یشوطا نشوح نا نجرادبع ن ةنييع و دن وسم هنشوح نالوا

 قوچ یشیا (فنوشجم هردص وا هطس ویا لیلا نشوج یضملاقبرونل وا قالطا هل ّوا و هنردصدوخاب ةنطس و

 لمحا ةرشکلا یا ةنوشح یه لاق روند هنوتاخ درمریش و نش نالوا نمروط زسجوک زیبا الصا بول وآ

 ط رفنلیبح رش (نشو خا وذر) رد دا شوقر هدنز وهنجد (ذنشطارو هلع كيح (هنشطا) ةطيشنلا
 یرموب ك یسکو ک دوخاب یدل وا بقلم هلکنا ءاناک ردم وق رم ندا بلت نشوج ہد !دشنا روک و

 كنيع و یصق كيج (نمطا) یدل وا بقلم ندنکیدلیا اطعا نشوج هنسیدنک رع یامنکد وخاب ندنغیدلوآ |
 ,(هوعج)) ردروج#* ینرصتلعفندنو و ردهنسانعم قمرتروبوشرو یسیرد بونلکو پل وس ندب هل وکس

 | دن وعح لحر لاق روند هرودو زوم" هنوعحو رددوا ندن آ ردما لجرر لف كنسعو كيج هکی ظفل |

 یتا كنهدوک هلرسک كنەزمه ( ناعجالا ) ردطوبضم هدننزو هروبص رانو هد هەن ضعب نیم ربصق یا

 هلن رسک كن هثلثم یا و كيج (ننعطا) "دتشا و در علعتاذا لج را نعجا لاق ردهنسانعم قل وا ظیلغ تو

 هدننزو می رح دز( نیلا: ردنا یشادنرق زق دلم ما یدزرفو روند هن روك توا یزاک دید

O) + ٿل + 



 سی 1۰۸ زوح

 هدیسراطع هلیوکس كنهزمهویعص كيج (دنوجا) مگ جا لصف زی یلاعن هنوعب زج ولولا بقثم یا + ما لصف
 | هرزوا یتیاور لوفرق نا رد لصالا زوو و راروق ءایشا هنجئآ تو البق نیشیم هرز وا هکروند هنسهلبط و ۱

 | (نبجا) و ةلنیتعح و ىع كيج (نیطا)هدنز و د رص ردنّوج یچج روند ى هل وح توثل وا نیملت یسهزمش

 | هثعد . ناینبجا مهار | نم قحا و یموم ن دجا هدننثدح رونلاج نددوس هکروند هرس هکر دف ورعم هدنزو لتعا

۱ 

 رحم نالوا هدا رد وسنم 4 وشراچ یراکدد نبا قوس هدنرهش قشمد ی نبا دجا نب دم |

 (نابط ا) نی اکر اص اذانیللا نب لاق رد هنسانعم قمل وا ظیلغ كب یک ر ین .دوسهدننز و عفت (نیحملا )یبا يلا | ۱

 6 8 نابح روند همدآ هرهز یب ققروق هدننز اا نیل )و هد زو دانش ناب دا و هد ز و باما

 نابج لجر لاق هلباهو زساه ردنیبجو هنابج و نابج ین وم هدننز و ءامرک رولک ءانبج یعجج ردهدنزو باصس

 درعاوجو رک تیاغب نالف رابع و املع رد ال ءایشالل بویه یا نیبجو ةنابجو نابج ةأ ما و نیبج و نابجو
 رارروط شوج ب ويم روا الصا هلغلوا سینا ندن را وت تژک رام رب زرار د بلکلا نابج وه مدر كج هدردمدآ ۱

GD)رد هنس انهم قلوا هرهزی وققروق مدآرب هانیتعص (نیطا) و هلیعض كيج (نیا) و هدننزو همالس  
 یعدآرپ هلک كنهزمه (نابجالا) انابج ناکاذا سمانا بابلایم انبجو انجو ةنابج لجراا نج لا

 ۳ ]انابج هبسح وا انابج هدج واذا هنبجا لا رد هنسانعم قعاص قق ر وق دوخاب ردهنسانعم قلو ققروف |

 للا نیتجا لا ردهن سانعم قلاح ریس یدوسو هنبجا ییعع دندتحا لا ردهنسانعم نابحا هدنز و لاعتفا |

 و ىلع نیحم وه لاق ردهنسانعم كليا تبسن هغلقف رو یمدآر هدننز و لیعفت ( نيبحلا ا ابج هذخا اڌا

 E | ی همج ندنفرط یکیا د هن راج وا یکیا كن هج هل يس هی همش و یصق كعج (نانیبطا) ناب یمر یا | ۱

 e و ا 0 دغدص هما وام (ردیرابع ندشیام لر اوال دریا سیوقن

 ۱ ا واند رلرطز قاراتا ندر نایلشاب هکع لیق هدنرز وا كن همج ندنساذح هیصان لوق یلعا
 زوهدادش(ةناب 1۱ وهدنز و دادش(نابجا ) هلنیتمص رواکن جو هنبجا و نیجا یعج روند نیبح هنج واره

 هکر د جزم » روند هر راومه وز ودهیکسکو  لوق یلع هض را تدنمیوص یعاربط وروند ها رعص و روند 4 هربقم |

 نآالعف >وخ امندنسهدام بونج و بج نالوا هتسانعم عطقء دی دنع لیلخ ماما ردهندح و ءا هدنسهلک هنابح وبسا
۱ 

 ۱ نالوا هدا رعص الا رونل وا قالطا هد ۵ ه رقم هل يس هق رلع تدعو تیلاح ردع وض وم هناباس وءارڪڪ ردهدننز و |

 بسن هکر دهدننز و لاعف ندنسهدام نيج وبشا هدندنع كنب رارناس و رد هلا هسپ الموب قالطا هد هات وم و دبع هاکز امن
 (ناباج رده رقرب هدننلابا م زرا وخ هدننز و باص( نابج ال ردى دآ هرقرب هدنم هدننزو روبص (نوبج ]لرد هرزوا |

 |.ردهنسانعم قل وا شوخا و د , یمادغكغج وچ هلبصف كن هل«6*یاح و كعج ( نجا ردها هکرد نوم وا ۱

 | موی و د ونډه یبص شوخان یماذغهدننز و فتك( نسا ژاذغ ءاساذا عبا لا بابلا یمانسج “صل نسج لاش ا

 | دارق رود هکجو نانل وا ریبعت هنکو روند هاب هدرخو فیعض و روند هنالغوا ینوغروا دوس هروج نالوا ۱
 | نیکلسب هما راهنسف ناب , هکر د هنس-انعمقلفش وخال یتسادغ كغجوج هل رسک كنهزمه (نامجالا) هنسانعم |

 ۱ یشاعمو هعفنكنلابع و اا ندتسخ و لع دوخا ندهقافو رقف وه اذغ ءاسااذا یصلا نحجا لاق ردنرابع |

 | هل ناجا هلیصف كيج ( نج | )الخ واارعق هلابع یلع قیضاذا لج لا نا لاه ندهید کد هلا هقباضم |
 | نیمج ی دوب هدنزو NTT <| نعم ثلاثلا بابل انم انس لج را نحج لاقي ودیفدا م ماا یانعم

 | سیو یخ دو ەدننزو مر کم( رسا لرد دآ لجر رب هدننز ونال (ناوعج ) نعج ییعع لج را نج لاه رد هنسانعم

 | ولکر کی ماد هلیس هی رفصم( انس ۱)هنسانعمدارقروت ده هنک ی دوهدننزو دفرغ (ذنحج )روند هن وا فیعض

 تر RNR AN یا هّواحم ول و بلقلا ءابیحح لاق هنمو روند ه هنسژ

 | (ناصجرونلوا قالطارهنلا ءار وام هنساق هنتوا ردهظعرهنیرلکدد 4 ومآ هکرد مز را وخ بن هل يخ كيج (ن وع ج 3

 | هکردرهن یرلکدتناریبعت یی وص ناهج الاح رد رعم ناهجو و ردرهنرب هدننب یسهکل وا مور هلبا ماش هلي كيج
 "۷ نامغل وا ظح هلکع !ثالد , هدنلاحعاج هلن وند دشت و یعص كن هم یاخ و كيج (ةنضجا) ردا ایر >ندنب رق هن دآ

 | هنسانعم تروص نسح روند هس لزوک هلنیتعف (ندلطا) عاج جادنع ةئيدر یا ةنخج ةأرما لا روند هتروع

 ن ج رشين سبع لوا هکردبقل كن رب ندنکو لمریج هدنم (ندج وذ ردیدآ عضومرپ ابهردرب دوخابهوارب هدنم و

 ادتا هدنع و یدبا ثالام هل وص نسح تیاغب رددح كسيقلب نال زا انس تکامل ردءابس نب یعیض نب ثراح

 ۳ نادجالا J ا نطبرب نددعب ر کرد دج نا هدنز و داذش ( نادج ) ردوب ندا یتغت و برط

 ( هنسک)



e~و ۱۰۷  
 نالوا یونم هدېلق ور وند هنسدر وس نيج رکو کو روند هروقچ ردق كجهدا زس ییهنسنرب و روند هنغاح وا شت آ

 | روند هنس هراب لو هحالا یرلکدلیا قلعت هنن وب كنه ود و نوسل وا ندننهح رفک أل رکو ناما رک روند هتان

 ۱ تروص هد هسیغ وب ی د قاصسو قاریب هدنآردقنره رد رلهاکتیعج ل رکسع رود هنتلا یاس کرم
 ۱ سان لا مح لک ثیدحا هنموح راشلا لاق *هدنن زود رص رد نکثیعجج رولوا یسهر ادو هروج ل رکسع رس هد هينا

 ۱ ةنکشلا وا سلا ورمان م مهروب ق اولخدا و هلع اوا یا هبارلایا دن عج وهو ¥ م ۳ ىلع

 امرخ هدننزو بولسا (نوکتالا) ردیدآ كغاطر هل يتصف ° )ن مه حاص ءاول ىلع تو دانجالا کرم

 | كن هنسذ ر هدننز وریما نیا و هلنیتعص و لربط كنا ( نما رز روند 7 لوق ىلع روند هن وچ كنمقلاس

 كنظفل نم رونلوا قالطا ادرطم هنرسکر ره كن هيات ءازجا یتعب لر وک لوق یلع روند هل وزجر ندن وزجزکس

 رد جم * روسکلا هذهیف كلذ درطبوا ةينامت نمّوزج یا هنم و هنمو لاذ نم اذه لا ن رولک ن اما یعج

 ردکعد یحنزوقط هکع سات و ردکع د نام یذ نما الثم رارد هرز وا بسن یدادعا داحآ وبشا روند نمأت هب نیو کس

 لاق ردهنسانعم قلآ قیر هد رش كن هنسارب هلک كنا (نشلا) ردکمد رو ید ردبصن وا e حسن یذ

 بابلانم ان مهنمت لاقت دا یقلوا یسیجنزکس كتعاجر و مهلام نم ذخا اذا لّوالا بابلایم ان م
 رداکد لدن ندنبسن ءاب فلا یتعب د رداکد بوسنمو و ردیعآ كددع کس ییاع : ین ملا ناک ادا یاثلا ق

 كنا nS یددع ید هرزوا موق رم هجو هکر دن وسنم هنطفل نمت لصالاف لوق ىلع

 هک ریدابا قاخا فلا هنلد كنا و فذح یتیرب كتبسن یاب و بودا حوتفم نل وا هلیسهشرط بسا ربیغت ردش#

 تبا یاب كنس هلک یضاقرول وا تباث هفاضالا دنع یاب كنامت سپرلیدلق هرز وا هر وکذم هریت و بو د ینا هدب سن هنع
 بصن و طقاس نونتلا عم هدنراتلاح رج و عفرو هللادبع یضاق لوقت اک ةئام ینامنو ةوسن نامت لوقت یک یغیدلوا

 +اعب را و نیتفئا و ةرمشع نامو + اینامو ایام تبرش دقلف + عاش مان یشعا اما و رول وا فرصنم و تبا هدنلاح |
 نح هکر د هرز وا یتغلدالا لا وط یغیدنل وا فذح كنای ردقل وا ةرشع ینامن نح ردشلوا عقا و ةرشع نام که دنت |

 هل لعج اذا نمم لکش لاقت روند ه هنسن ول هش وکر کسو ولنکر زکس هدنزو مظعم نا ) ردقل وا یدبالا لاوط |

 موج یا نم" لجر لا روند ههسک موو موم یا نقم لجر لا روند همدا مومو ناکرا ةا

 «ناغالا)لرولیرا ی نوکیا زا کر و 5 کن ی ea ر هدنوکز کس هلن رسک نا نقل

 انغ هبا تدرو اذا لجرلا نمئا لاق ردهنسانعم کما وص ر هدن وک ز کس یسود كمدآرب هل رسک كن ەز |
 ثمر و یتساهم كعاتم نانلوا اقشار دنا اذا موقلا نا لاقت راک را تعاجر و

 یعچب روند هنساپمو هنتیف كن هنن رب هلنیتعف (نڅلا) اهن هاطعا اذا هل ناو هتعلس نما لاق ردهنسانعم |
 لثلا هنمو ردیعما هلددع ناسکس ( نوناقلا )ل *یثلا كلذ هب قصساام وه و هنم یطعا لاق رولک نما و نام ۱
 یجدل وا هلکلیا هدژم هدننک صوصخ ر هم یا رسک یناعارپ کردو یلبصا*نینام نا تحاصنم قم 0

 برم هدتفاج ییبم هنکیدلبا ساقلا نو ددد ناف دک دلیا | صیخر / ود ردلصاح كسرابد هن ند هدنلیاقم | ۱

 ناسکس هدنراکدلیا جورخ ندهنیفس نچ یدلیا ان مالسلاهیلع حون هکرددآ هدلبر نیا و یدلوا لثه

 هدننز و هنیفس( هني )رد وسنم هار وا یوحلا یبناملا تبان رع رایدلیا اوا وان ین آ هلغل وا یرابعتسم مدآ رفن |
 ردیعما كنوارب هلیصق كناث (ینافلا) ردشلنا وهس هلکلتا سر هلبا هنا یرهوج ردیعما ضرارب دوخاب هدلبر
 رد ومر درو زن اف یب هلیصف كيم(نمالا) ردف ورعم هلبا نام هکر دیدآ دهظع يرام زکس هدر وا

 لوق ىلع هلوا اتم ب ویشکت هرز وا یر یر ندنن که کر ون دهفلتوایروقلوش هلد دشنكنونویسسکنا تن ۱
 هن ر یر هدننز و باتک «ناشلازغلوا قالطا هننالوا شمرارفندرلقلتوارتاسوندناو ریس رون د هم رالا د جاغا شمرارق

 هنسانعم هلام رون د هغیساق هلیعص كن( نا 2 ردعض وم ر هدنن زو با غ( نان لر ون د هنابن نا وا رفو قیص شم راص
 ه وت یک قاچ نالوا هدنس هسک | كن راکلب كنم ق تاو روند ه یرد هقف و نال وا هدننب تاکب وکه لاق یساق لوق ىلع
 یلباذا مرهلا نا لاقت رد هنسانعم كام ريب بو ر وچ هنسنر هل رسک ك ن هزمه (نانالا) هدننز و د رص ردناثیعج روند
 | ررچاص نوچ ا نودعشپاب ه هتخت روند هن وا یراقدچاص هنتلآ یغلاو ریج نالیجا كما هدننزو ان وه (انولا)

 هدنز و لعافت (نواْتلا ) لطاذآ قدزرفلا تع شرف قیقدلاوه وزابخل اول مزلی لاقت رونل وا ریبعت هور وا هدیکر
 ندای رد هل رسک نا 6نبثلا) نءاثت نعم دیصال نواشت لاقت ردهنسانعم كما هعدخ و هلیح و قعادلا یک نماتت

 نیئن الف لاق روند هذاتسا یحلد وجنا و رحل نم ةردلا ج رسه یا نیث وه لا روند هحگلاط ناراقیچ وڪا

1 

| 



 3 ساق بابلانم انضنو اح ةنوخم "یشلا نك لاق ردهنسانعم قلوا قيصو كبو نیلاق هنسنرپ هدنزو
 ۱ قالطا همدآ لمحو یلحو روند هب هنسن قیمعص و كيو نا ردفص و هدنن ز ورم ننه رز باص و ظلغ اذا

 الا طارفا ه دنلتق و جرج كنعشد هلن رسک كن هزمه ( ناالا ) ملح یا نیت لجو لاق رونلوا
 ۳ یا هک ھوق ادا تح یل !اعت هلوق هنمو ةحارطا | مھیف غلاب اذا ودعلاف نَا لاقت ا

 هنه وا اذ ذا هنا لاق رد هنسانعم كما لاح یو توس هلککود كب دار و حارا مبف ڑک و

 [ هدنزو همرکم (دنملا) هبلغ یا مونلا هنم یضتتسا لاش ردهنسانعم قعصاب وش وا یمدآ رب . لس
 | دع رب و هژنیتصف ۶ در یا ارا لاق روند هروع ول هد وک یربا

 عیارلا بابلا نم ان ملا نت

 نوت مظعم )رد دین و فتک (ندا از زکاذا نالف ندُت لاق ردهنسانعم
 | قعشغآ یدوجو هلغلوا لم مدار جدو هدننزو لیعفت (نیدتلا) روند همدآ ی نت یندب هلغلوا

 0 طب (ةندشلا) و هدننزو هحرف (ةندثلا]) لقثو ه رك اذا لوهحلا ىلع لجرلا ند لاق ردهنسانعم

 ] مطعم «ةندنلاو قلا هصفان یا ةندتمو هند ةأ ما لاه روند هروع نالوا ناصم .E زو

 .E ةحاع“ ىف ج یا ةن دماغ لاش روند هئروع نالوا رحم هلرهح و تيه د و نکرح هدننزو

 اهجدح یا هک ديلا ندنم.هنا 96 ةيدتلا ید ثیدح فو روند همدآ نالوا ناصقن هدنتقلخ هدننزو مظعم

 | یدنا یراسهر ث ا ا را لعمال مدتاوخ مرم دج نم بولقم

 مرک | ین یدیشلوا ب بقلم هلا هر دل لا ود هلغل وا هدنرادقم یدن نامه بول وا هصق كب یلوق یدبا هلمرت یعما

 مالعا هاضترم بانج یتفجهلوا راقفلاوذ دم طو بودا جورخ كموسم یراتمضح لس و هيلع هللایص

 تیدح یدل وا راوبلا راد مزاع هللا راتملاوت تلالد ودیا جور و یغب هدنیسهدامم هک اعقا و یدبا راشلیا

ا مدآ ثاکرا هودنن و یدذ مخآ امندهءودش "هکرد ولقم ندنظفل لم ند عقاو هدم ود رھ
 ۱ هکر د حراش *روند 

 | هسا ر وفسم ردکع د هقلطنا صقان هرزوا روک دم هح و ندثم ارز ریدل وا بهآذ هنغیدل وا بولقم نيد ضعب

 [] ت راوشموقو هننراتسوود مدآ رب هلتیتصف (نژلا) ردضحم طلغ یراهحل نیدیلا ید هداروب و یدا دږلا صقان

 [] هدننز و هح رف (ةنفثلا ]له راج و هق دص یدآ اذاعبارلا بابلا نم ارث لجرلا نرث لاق رد هنسانمقلوا رد ارازآ و جر

 ۱ ناسنالاهنف و رولکتانفت عج یکی راب دیراقلب وا و ی راز د ویسکو کر ون د هنساضعا نالکه ر هدک دکو چ كنه ود

 | هلبت رابعذخم او قاسلاعقح وة بکر لا فل وم» ردنر ابعندرب یکیدکیر ب وشواقیذخف هللا قاس هکر وند هنز د كمدآ

 | هك تاللا ةنفثو یدلیافب رعت د هرز وا فالتخا هدنسهدامیب هبکر ار ز ردربسف فطع یل وو عقس و هلکلیا دارا

 ۱ یاسا تعاج و هورک و هر ساره دک روند هب اص و رون دهر یعیدش واق ندنفرط جا كن رلقلی وا هدن راقاحم

 روند هن راهشوک یکیا ندنرایغاشا كنهرصوقو كدپسو ةعاج یا سالا نم ةنفث تءاح لاق ردهنسانعم

 كن وددکر دیذآض مر نیت (نفللا )هل وارب راچ بور وا هن رلهنفت همدآ نافاس نیذوس 6رو ده دقآ لوش

 ۱ | کر تن هد ثاکرا لوش هدننز و با رح (نافتلال ردئدح هبعش نیا دوخای هنفُت نم e وی ی

 ِ | كنافو یصق كناث (نفللا) هنطب و هبنج هننفث تیاصا اذا نافثم لج لا هلوا رونقوط هننرقو هنن راناب یس هنفث

 | ندنسهسک | لوق ىلع قلوا عبات همدآرپ و هعفد اذا یناثلا بابلانم انفث هنفث لاق ردهنسانعم قاق هنوا هلن وکس

 . لا ردهنسانعم قع راج بوروا هل راهن ییدآرب هودو هفلخ نم هاا وا هع اذا هنفث لاق ردهنسانعم كلک

 | ردەتسانعم كليا ادي تظلغ بونلتشرد ندلع تیک لا هلنیتعف (نفتلاز اهانت تبرسض اذا ةقانلا تنفث

 | | بودا ظیلغ ىلا لع : ت ۰ 0ا ل0 نم بلغ اذا مرا بالا هرم انف هدب تنفث لاقت

 1 "لعن نیسان “ىلع هل رسک ك ناف (تانفثلا وذ) اهظلغا اذا لمعلا هدب نفثا لا ردهنسانعم قمردنلر وا

 | ڭنەيسابع یافلخ کردا دبقل سابعلا ن ةللادبع نب لع هدندنع رد رات ضح نیدیاعلا نز هکر دمبل

 | هدج هلغل وا یتداع قلق ام تیک ر یکیا هدننلآ تیام مو "لک بول وا یافا نوت ز هلوک نویشپ ردراردب

 : ۱ سم بهو ن هلادبعنالوا جر اوخ سر كاذک یدیشل وا تشرد و ظبلغ یک یثود كنهود یساضعا

 1 قل وا نیشنمه ایاد هلمدآرب هدنن ز و هلعافم (ةنفاثملا یدبشم ردنلروسان هلکلیا رثأت هدننانفث كنا دوص»

 | نیشن اما همدآرب هدنزو نسح (نفنلا وز و هدننزو مزالم (نفاثلا) همزالو هسلاح اذا هتفا لا ردهنسانعم

 | روتچنالواهدر وروندهرازم وربق و روند هغاصس و روند ه هدالق هدننز و هف غ (ةنکتلا) روند ه هسک نالوا

 (شنآ)



< ٩۰0 Fe 

 E هدكلفو ةيظع ةّيحىا انش ةيدابلا ىف تيأر لاش ر روند هاهدژا هدننز و تیکس (نینتلا)ل ردندخ هنت

 یفیروق و ردد ر ید یتیر وق و هدهتس جورب یدسح هکر ونل وا قالطا هلکش نخ ضابب لوش هدنلکش

 | هدکلفیرهوج رار رب شه اک اهدبس راف ردنالقس یک ی هرایسبکاوک روزم لکشو ردلکو و هایس و دحا

 هدنایضایر بتک ارز ردشماطا لاکا هدناب خد فلوم نکل +ردشلنا مر دلما رش هژززا یا زا

 مبتلا یرانبام هکر وتلوا قالطا هر و رادم نالوا یرلهدّمع تی ساز تالف نی هرزوا یغیدل وا حورشم |

 رول واعقا و فوسخو فوسک رلهسلوا عم هدهدحا و ًهقیقد هدنیت دقع لوا رو سو ردشغ وا راشعا جرب

 ید یتروص اهدژارب شفلوط ه یلاعش بطق هقشب ندنوب ردیهتنم هجرب یجندب بنز هلا راستعا ندنسآرو
 لابفا و یدیشل وا بقلم هلغل وا زوع” ك ردربقل یدهلا 57 مهاربا نیو ردل وا تروص دارم نکل ردرا و |

 ۰ روند هدر وق ندعابس هل رسک كنات (نانبتلا) ردا یه لورع نت لیبحرش هدنء |

 [(*۵۱) ی J یک ر اندو راد لا ددشت ردنانت یبصا كنو ارهاظ هلاثم یا هلان ىلع وه لاق روند |

 اهدنزو هل زاز ( ةنتنتلا ر سیاق ادا اتهس ن ودوام هسداقم هدننزو هلعافم هلئو ددشت

 كرت اذا لجرلا نتت لاق ردهنسانعم قلوا مدمهو راب هراس بودا كرت یتساقدصا و ناراب یکسا مدآرب |
 راران وا هلکنآ هکر وند هب وط یراق داب ند هر واجم ل راقج وج هلرص تنات (نولاو مهريغ تبحاصو هءاق دصا ۱ 1

 یوتلا دجا / رع ن دجا و ینوتلا لاجرس یا ی لیععتا ندمالعا ردهدن رق ناق هک ردهدلب رب هدناسارخ و |

 ورگ و دجا ن رع ندمالعا رد روم هلغعص اب وص الاح یدا ساب هدن رق طایمد هدفلس ((هنوت ) ردندار وا 1

 زو« هدننز و لعاف (نواتا# رد دا روا نوبوّلا فلخ "1 نمؤملا دبع و هل ادبع ن لاسو ىلع ن :

 هک هت روسد هنفلک  نوتالا ) نات یگ دیصلا نوات لاق یدنل وا ید کرد 0 ارم نءام نالوا

 عبارلا بابلا ن نم انهت لحرلا نهت لاش EET قمو وا هلن (نهلا) یدنل وا 5 ەدى 3 ۱

 هلی رسک كنات ( نیتلا ) مان یا نهت وه لاق رد هنسانعم متان ردلعاف مسا هدننزو فتک (نبنلا) مان اذا |

 لبلق یحرو مش ذ و رثک یسادغ ردسطا و دچا ]دیک اف هل4لاب ريحا ةزات شلو لاک روند هرجا هکر دف ورعم |

 رد هلهکدل وم یراثکا هلغل وا عفا د هدلح ف رط یی هنفعداومو ردنیلم و م لاش و دیک دقو للح و بذاجو

 قشمدو ردیدآ كغاطر هدندرون نافطع و ردا رحم ر هدماش تلذک رددآ كعاط رب دما نت وا 1

 (ةنتلاز ردتغل هدنظفل اسر وط هل صف و یدم كفلاو ترسو یف كنا ءان روط ر زدرعما كن رهش

 ربخاهدننز و ۳۹ مت (ناشلا لردسقل دون مات لیععما ن یهو ردا زنه رو و روند هدععم و رد ا

 هک هت یک بئذ نوجد هدروق قرەلوا درفم ناسو رونل وا قالطا هعاط یکا هدن رابد دماعت یب هل رسک

VE 7 ۱و  Eردیدآ نایلر کو ات رع هل رمسک كنا (تانس) یدنل وا  fلصف  et E RA 

 رد کام كما اهعدخو هلرح یک نواتتو لاش هدننزو لعافت هلا واو (نوانلاو و لا ه زره ه (نیاتلا) ۱

 نجوا كو هدنزو باتک (ناشلا) و ءدنزو نغ ( نا ) نوار ناثت ییعع نوا و دینفلا ا لاق |

 تو و هنکتا لوا دوخاب هفرظرب ی هنسر لوق ىلع راردا هدقدل وا نوز وا هل كيکيد بورویف ق

 لاق وا هطاخو هفرط ین اذا یناثلا بابلانم انابثو انی بوثلا نيث لا ردهنسانعم ك زر ۱
 رد رو لس نا )ما دو نم هل وارس ةزج هیلع قفل اذا اذکو هند ناب لجن و ءاع ولان هلعح اذا * یفلا نت

 هنس هنګا هدننزو هفرغ نا و هدننزو باتک (ناشلا) و هدننزو ریما (نیشلا رد e نه

 مارک توو هنس هنا هل رسک كننهزمش (نابالا) روند هنر نالیکوب كکتا نوجا كمرتوک بون وق

 هدننزو هلح رم (ةنبئملازا انی هیف تلعج اذا یو یف تشئا لوقت ردهنسانعم كکو یک فرظ یکتا نوچ ا

 a ردعضومرپ هدننزو هحرف (هننث)ل روند هه روط یکجهدنا عض و ینتاودا راسو هنبمآ كناوسن

 نتث لاش ردهنسانعم ققوق بولیزو تا هلبصف كناتو كناث ( تل ) ردئدح رد هدننزو نامر
 ۳ ردا ادب هحار دن تقو لوا هکردهنسانعم كموبلوس یرلتا شید و نتنا اذا عبا لا تابلانم انت

 (نملا) ةيخرتسم ىا ةن ةثل لاقت روند هننا شید شمویلوس هدننزو هحرف (ةنتثلا)) تختسا اذا ةثلا ق

 قیرطیف یا نج یف اوذخا لاق روند هلو نالوا برص و تشردو كب هلیحصفو هلینوکس كيج و ىح كنا
 بنع ( نا » و هدننزو همالس (ةنالاإ) و هلعص كندعم یاخو كنا < ةنوضلا إل ةنوزخو ظلغ ىف

 هك ةثلثمل اءاثلا لصف جو



 و ۰6 رس
 ردعض وم رب هدنساضف سویلطب هدسادنا هدنز و باح” (ناب 2 رد [یشک | نم هکر دب وسنم هنسهدلب كنه رف

 | (هنونی رددآ نصحرب هدنع هدننز و نوه (نونم) ردنتح وخل رک كن کن دبلا ن لرابلا نن فسو و
 ورو یکیا هدنقش دعس ىب یوصقلا ةن ون و ایدلا هنوني وردهبرقر هدنساضف نیر

 ۱ نیتندب نم تفتلا ی X+ لزانلا كتج# القوشالا × وبشاى ا ل عاشمانر شکر دعض ومر هد هش ور لایدا و نيم رم ا نیب

 | هک ءاتلا لصف یلاعت هن وعب زح هلی رّوصت ینافرط ردشملا راتعا هشت و ردشملا انتو حدم هلمتبب «* لطايعلا

 | دصلا لجرلا نءاتتلاق یکن وات ردهنسانعم كليا هعدخ وهلبح هدنز ولعافت هلا هزم و هەق وف یاب (نماتلار

 | اص هليع و هلی رمسک كنات (نیتلا) 7 رم انهنمو ةرم انه نم هءاح عب هلاتحا و هعدخ ادا انوات نواتت و ات

 | روند هدروق ندعابسو فیرشو حس دیس یا نیتوه لا روند همدآ ناف ارام یا وام روا

 | نرشعلا یورب حدق وه و نیللانماندت برش لا هلوا ردا تیافک همدآ یر کی کروند ه هساک ك وي لوشو

 (نتلا) نتلا اهمعط اذا ىناثلا بابلانم اني ةبادلا نبت لاق رد هنسانعم كمر و ناعص هراوط هلع كنات (نتلا)
 ندتردق هعالطا هروما قداقد هک روت یا قلوا لرز واتاطفو دشر هدننزو همالس (ةناشلال و هازرتحف

 > هدننزو فتک (نیتلا) نطف اذا عبارلا بابلانم ةنابتو نیت لج نیت لاقن ردترابع
 ثبعب یا نیت لجر لاقت روند همدا نالوا ران وا یهنسنره هلبلاو رظنلا قیقد نطف یا نبت لجر لاقب روند
 نیت یتعع لجرلا نېت لاش ردهنسانعم قلوا نیب هدرخو كرز ولتناطف یجدو هدننزو لیعفت (نیبنتلا) یش لک

 ر ل ف ناسا دوسالا نب ليسا و نالا ناف نیا نم یسومو روند هب یعناص ناص هدننزو دادش (نابلا)
 رببعت نوط چ .اونام وطهلف رګ هکر وند هل وا رس كچ وک جهدنا زس ینرب هظلغم تروع هدننز و نامر" (ناسلا)

 | قلوا ییرعم یسراف نابنت هدنابرعم هکر د جرم + ةظلغلا ةروعلازتسیریغص لیوارمسیانابتف یلص لاقت رونل وا
 ردح ناب ن دمع و یدل وا لع هدروب نم لیوارس هدعب بولوا هنسانعم ی دنا ظفح ید ردم وسره هرز وا

 ابتلا سبل اذا لج را نتا لاق ردهنسانعم كيك ناموط ةغایا هدننزو لاعتفا هلبا هددشم یات (نابتالا)

 رار د ید نابت دعسا اکا ردىبقلیریجل ا بت ردهدزابز هد هل رسک نات هدننزو نامر دوخاب هدننز و بارغ (نابت

 ناتت هلن ون ینوب ردد ردهدننززو بارض هکینابتلا نابت نب ىلع نب نیسحو ردوب ندا اسکا ادننا ینیرمش تیب ینا
 نامقل و دجا نب دم نب رکب وبا همالع ردهبرقرب هدنساضق فسن هدنازو لفوف (نبوتآ) رایدلیا هو راندبا طیض
 نن بوا ندنئدح ردهدلب رب هلیصف كنات ( نینن) ردنداروا نوین وتلا نوئدحا دمع ن رفعج و یسیع ن

 هشحاف هدنزو یلبح «ینّرلا و ردعضوم رب هدنع هدننزو رفز ( نرت و ردندنآ ین ینبتلا ءابلطخ ن نکن یا

 | راردبا ریبعت یر نا هب هد نما رح و یار جم عفو رزق یراوح هدنعف وم منشی تره ردکعد

 هننسانعم الا رظنلا عدا هل یس هی لوهح ررد ةأرملا تیر ارز ردراح قلوا نوع ام هدنسهدام ور و و

 هنسانعم هرحاف رایدد یلعف یزو راضعب هدیرعلا ناسلو یدلیا تد ید هدنسهدام ولر یو فلؤم

 هریک هلیصف كنافو كنات (نفتلال ردشلوا لع هدهرجاف هدعب بولوا لوهح لبقتسم لعف رایدید لعفت راضعبو
 لاق ردهنسانعم كلا راوتساو رک یدنس ر هلرسک كنهزمه (ناقتالاژ محم و یا نفت هول یف لا روند

 هتعبطیا هنقت نم کلا لاش ردهتسانعم تعبطو تشر هلی رتنک کنان 6نقنلا) همکحا ادا مالا نقتا
 ردلثم برض یقلزادناربت هکر ددآ زادناربتر هدفاسو قذاح یا نقن وه لا روند همدآ داتساو زوا و
 هدنبد كنويق نقتو ردموسم هرزوا قلوا ورع یعسا ردهلیناونع نقت نا نم مرا هداصتتسم هکر د حراش

 (نیقتلا) روند هغچلاب نکو چ هن راد كن رایدنقآ وص و كرالودجو كراقرآو روند هفچلاپ هراق نفعتم نالق
 دوحصل رانا ءالاب اه وقس اذا مهضرا اونقت لاق ردهنسانعم قمراوص الرت هلا وص راروماچ هدننزو لیعفت

 بوناک | ردتغل هد هرات مح# و هلنیتمض (ةنلتلا) رد هرقرب هدنسل دنا هلا رضقو یددشت كلونو هیت (قرکان)

 هنلت هلی كرات (ةنولتلا# و (نولتلا) یتحاح یا یتنلت هل وقت ردهنسانعم تعاح و هتسانعم ثبل روند دغلاق

 | یصا هروک هنناب كحراش » ردهنسانعم زونه و نیم کر هات الا هلبصف كنو و كنات (نالت) رد هننماققم

 | لثم هل د دشت کنون و یرسسک كنان لا یدنل وا لاخدا ءات یلد هزم یدلوا نال بونلوا فیفضت ىدا نالا

 | (ناتالا) ردهنسانعم نت هدننزو ریما (نینتلا) هنرقو هلثم یا نالف "نت نالف لاق ردهنسانعم اتمه و نرقو

 قموف هروج هربخ بوی وب ینجوج ضمو دعب اذا لجرلا "نا لاق ردهنمانعم قلوا درعب هل رسک كنهزم

 | تب مھاربا نب ی ردنداجا هدننزو هنج ( هنت ) بشیالف هعصق اذا یصلا ضرلا نتا لاق رد هن انعم

)( 

 ب ءانلا لصف ]مس



r 
 | هلا دادغبو ردندآ ه رقرب هدنساضق سراف دابآ زوریف وردیدآ عضومرپ هدن رقهنیدم و هدنبرق هریحو رددآ عضومر

 نایعو خطا و یهنسنر و هعطقاذا هابا لاقب ردهنسانعم كم هدننز و هماقا (ةنابالال رددآ رهنرب هدنغلارا عافد
 حنا اذا "یشلا ناپا لاق ردهنسانعم قلوا نایعو حت اوو هتعح وا اذا "یشلا تشا لوقت ردوا ولف

  یرد هک ردهنسانعم كمرب و ۵ هج وق یزربقو هلصف یا هدسج نم هسأر ناباف هب مط لاقت ردهنسانعم قمر او

 نوا هقلطس هلیهج و جاسحا هددج دقع (نابلا) اهج وز اذا هتنب نابا لاق ردنا داماو لصف ننه

 | كنا ویح ینج هغاص یندوس هکروند همدآ لوش و قالطب اهج وز نع ةلصفنم یا ناب ةأرما لاق روند هنوناخ
 | ولنادیم كی. یتعی قار | كب ندشیرکو روند همدآ نالک ندنخاص یلعم هکهتن هل وا راشاب هغغاص بولک ندنل وص

 | شیکک نالوا قاربا ییدو اراک اهو نم تب بو اب سوق لا روند ید هاب روند هنا نالوا

 | عاجز سا جوز هکر وند هقالط لوش زلوا فصو زساه رولوا تفص ه هقیلطت ( فْسابلا إل روند هبویق

 | هیضار ةشیعو و ةنونس تاذ یا دما ةَقلطت لاق هل وا حاتحم هی لج د هع توسل وا كلام هب هقلطم

 ادا انا نیس "یشلا ناب لاش ردهنسانعم قلوا ناکا حاوو ولب هدننز و نایع ( ناسلا ) ردندنلسق
 انعم رب نراسقم هتنطفو ءاکذو هنفرعو هتصض وا یا نیبا "یشلا تن لوقت رولوا یدعتم هدانعمو و حتا

 | هروک هنناس كحر راش × ءاک ذعم هحاصق ایا هنا . مالکلا تمهف لوقت ردهنسانعم كطا راهظا و حاصفا یدوصتمو |

 روند هب هنس :ناکشاو و جاو ردفص و هدننزو دیس (نیبلا) رولوا حد مسا هنسانعم روهظو حوض و نایب |

 لا هوش وام رکز واک: انیب ونایباو ءانیبا ی عج روند همدآ رونض وج هدو یک ءانیهاو نیه رولکءانیبا یعچج |

 مزال هنرلانعم قمل هراکشآوو محض اوو قلوا هراکشآ و حط او یدوب نییبتلا ) حف یا نیب لجرا
 لاق ردهتسانعم ڭم ریو هبهجوف ین ریق مدآ رب و حتا اذا *ی لا نیب و هته وا یا هننیب لوقت رولوا یذعتمو |

 لّوا رهظ و هقروادب اذارصانیب لاش ردلمتسهنسانعم كمرولب یراقاریپ زونه كجاغاو اهج وز اذا, اه نیب |
 لیعفت (نیبتلارل محن اذا نرقلا نیب لاق ردلهعتسم هنسانعم تالبا نیم تونا یزونو كنا ويح و تبنیام

 هت لاق رول وا مزال و یدعتم دن رانعمقلوا نایع وح ا وو قلقنایعو حا و هدولنو (ننابتمالا)و هدننزو |

 حا و ردردصم یکن ای . هليو یرسسک ك نات (نایبنلا) حتا اذا نابتساو یتا نونو هیج وا یا و

 *یشلا ناب لاق رولکءرزوا لاعفت هلیصف كنات رداصم ارز ردذاش یرسک كنات هدنوب و ردهنسانعم قلق هراکشآ و |
 ردلعاف مما ندسأر ناب هدننزو نسحم (نیبلا ) و هدننزو نیعم هلیعض كيم (نیبلال هح وا اذا اناییتو انا
 قع را هدننزو لعافت ( نیاشلا هرجاه اذا هاب لاق ردهنسانعم قلوا ادج هدننزو هلعافم ( ةنابلا )|
 اوب لا روند هبوبق شیکک نبرد یید یک تاب هدننزو روبص (نوسلا) ارجاهت یا اتات لاقب رد هتسانعم
 دوخاب رددع رفالآ دار رار دبا ربطت هنا رم ےک و قا رف هان وب ربع (نیبل باغ ةعساولارعقلا ةدیبلا یا نو و

 کا رد ر کد ید نوغزوق هک هغرقهایس اما رد رک ديد یسهغرف نیکا هکرددغرق نالوا لزق یرقباو رو

 هان هرزوآ من هلرانون اررکم (نیبنیب و نوچ راقدل وا هدنعز رد|باجا و متحقارف یعطق رارداقالطا ما
 عسا یکیا رلنوب "یدرلا و دیجا نیب یا نیب نیب "یشلا اذه لاقب ردو هنسن شال هبانم هدنیبا یتوک هلبا وا |

 هزه یراکدید نیب نیب "هزمه و یدلوا یتبم هرزوا ع یرارخآو بونلیق دحا و مسا هدب بول وا |
 هسا حوتفم هزم ED ردشفلق هدنن تلع فرح نالوا مالمو قفاوم هنس رح كنز ییعب ردقج هل وا ق ی

 | موعضم رکاو یک س رول وا هدننب ءای لبا هزم هسیا روسکم رکاو یک لأس رونل وا ظفلت هدننبب افلا هلا همه

 یک نکاس اربز زلوا عقا و هدادت اعطق نیب نیب هزم هکر د حراش » یک مؤل رول وا هدننایم واو هلا هزه هسیا [

 | عابشا هلي كنون یدیا نیب یلصا هللا هروصقم فلا انبل یدنل وا قالطا نیب نیب یشان ندنفعضو ردفیعض"

 اذک نح ان لاقت ردند ادتا تالک بنا ردشمل وا هدایز ءام زر دلك اف و یدلبا ثدحمن فلا هلغغل وا

 كنسهلک ان هکیدبد یعمصا یدلیا روهظ شیار هلل وش هاک ان نکیا هد وا زب می اذک دحذا اذك نڪ اهب و

 | تور وای هقنعتانیب + صاشلا لوتکر ول وا رورج یدعبام هسرول وا می قفل وا عض و یظفل نیب هنعضوم

 | عوف رم هرزوا قلواربخ و ادتبم ینیرادعبام كنم اهل ابو انب ةاح ادعام ندیععصا و × عفلس "یرج هل نا اموب

 نما لزان رقو سعث هرانا هلغمالوا ندل زانم هکردرلبکوک لوش هلیعف كناب ( تاینامبلا بکا وکلا ل رایدلق
 | ردفورعم دهاز تامارک بحاص ناب ن "لع وا ردنداعما هدننزو دادش ناب یک نادقرفو یدحو بطق

| 

 .لوا یرقلا نایلس ندی و ردنداروا یناسبلا غیصا نب ساق دنسلا ظفاح رد ه رور هد رغم هدننز و هنابج (هناب ر
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 3 وه هتل روطو ردد وز دلو رده وا ی ]وتو دن رتع تافج الاو هدایت هلن رمنکو |

 | یحاص بئا ضو رداون ۍغلاةناب نب ور و ردنوتاخ ولناتمادربهکردمکح نب زړ تفهدننزو هناد 6 هاب) هدننزو
 | هددیق رفا هلع كناب ( هنو ) هنسانعم هریغص تب روند هزغج رق كچوک هلبصف كناب (ةنوبلال دما هسک رب
 | دل ووردیذآ دا ور وردنداروا ینوبلا لع نب دجااهقرطلا خشو ینوبلادجتنب ناور اط وما ح راش ردهدلب رب
 A RSE هيحد نبا ردیسل دنا جش رب رد هلبعص كنون وكنابهکهن وب ن كاللادبع و ردندح هلو ن نأبا ی

 لیقع ون و رددآ وص ر هدندرو مشج ون و ردیدآ كغاط مصاب رب هدنسارو عین هدننز و همام ( هناوبل یدلیا

 كنه وند عبرا نانجهکرد دا عض ومر هدنسهکل وا سراف هدننزو دادش (نا وب بعش) رددآو صرب ځد هدندروب

 ردعض ومر هدن راید سراف هنن هلع كناب (تاناو ردهرصب هلا و دنفرع" دغسو قشمد هطوغ یرارکید ردنرب

 فیطلندنآرولوا یرلهناد نبر هکردیعمارصتر و رده رق ر هدروباسین ورد هرق ر هدرصمهدننز و لاح (نابلا) ۱

 یرغوطوزود رد راشمرد شن هدراهچاب یخ هدندالب ناتسبرعو ردندن رانا هداب رصشو رونلوا ذاختا نهد ۱
 هدو رحم و رربد هیلاغ ےک هدیسرافو هب واهلا قتسفو نابلا بح هنسهناد رول وا هیبش هنقرو د وک قروو ۱

 فلکو شع و شر الط هلباهکرسیتسهناد راردنا هییشتاک | یب وب دق ب صع یارعش رار د یاغان ویا نوقروس
 | هنایالص تلاحط و لرکج برش هلبا هکرسو عفان هنسهضرام دلج رشقتو هفعسو برجو قهب و فصحو
 | هزمه(ناوا) ردیعما لبجر و رددآ عضومرب (نابلاوذ)) رد رۇم ه یمنلب “ق ةصاخ برش ینلاقتمر و رددیفم
 (هوناب) ردعضومر هدننزوریبز (نیوبلا) رده رق یکیا هدنراید دیعص و رده رق ر هدنساضق طایمد هلا هحوتفم
 ردیح 6 نهسبا) ردیتسا یدج كم مان رکب یبانب رهاطو ردیعسا یردب تان وح ماما مان قبلا دبع هلبعط كنون
 | هما رلا و سفلا ةبيط هلی كناب (ةنانهبلا) ردكجج فیطل و قآ یرلکدید یلکر صم هکردیعما نزن هدننزو |
 | نشام اد وح ورکبسو روند هنوناخنالوا هرز وا تفاطل وقفرو مالمو مرن هدلع راسو هدماکت لوق ىلع نالوا

 | ةك اهضلااذکو اهتطنمواهلعق ةنيلاو ةحار او سفلا ةءيطلا ىا ةناثهب را لاقب روند هنوتاخ نالوا نادنخ وا

 | هکر دیجاغاامرخ سنجر دوخای ردیع-|امرخ عونرب (نیهابلا ردیعما تروعرهدننز و ماطق (ناهب)لح وراةفیفطا
 همنم# (تیوهبلا) زلوا كسک | یرالاد هرفمو هبطرمو هردم اجاج و یرلکخ یکی هدم وم ره ردراهب مدره
 | تخ هکرونل واریبعت یتخ ردنالوا دل وتمندسنج یکیاو دام هکر ونده هود نالواهدننب هب عن فان کمتر و

 فصو یخد هبابشو ردهنکهب شنؤم روندهناوج ندبکزانو هزات ورت هدننز و رفعج (نکهبلال رد وسنم هرصن |

 | یچق هدننزو جرحدن (نکهسلا) نکهب بابش لاق و "ضغ یا ةنکهب ةيراح و نکهب "باش و مالغ لاق رول وا

 | نم ) ةنكهبلا ةيشم تشم ادا اهتیشم ىف ءازحلا تنکهبت لاق رد هنسانعم كم رو هلیش ور هنکهب یراق كوي

 | لزق هکرولوا یعون رجا رولوا یرک | یژک او هیبش هنکوک بروط ظیلغ هکردیکو ک تابنرپ هدننزو رفعج

 | تیاغب یبلقو عفان هدرابناقفخ رار دا فیفت و عطق راباشع رونل وا ریبعت نم! قآ هکرول وا یعون قآ و راربد نم: ۱
 | ن کردیا كنب ر ندناربا كولم یامدق دارم هکردیعما لجر رب نم#و ردرئوم هدعاج تب وقنو یو

 ۱ ۳( هاش در ورف یسیکل وا هکر دیعسا كنآ یحنرب نوا ندهیسراف روهش ( هامنم8)) ردبساتشک نب راب دنفسا نا

 ۱ (۱۱)هاعد(۱ )ام رذآ(4 )هاعناآ (۸))ءام رھم (۷) هامر و رهش())هامداد رم( ۵)هامربت (4)هامدا درخ (۳) اقش هب د را ۱

 ۱ نیب مهندس عق و لاق رد هنسانعم تقرفقلادج ردنددادضاهدنن ز ون ز( نیبلا) ردقج هل وا هامذم رادنفسا ( ۱۲ )هامنم8)

 | فرظ و یدنلوا رک ذ یدع# هکدت رول وا مسا و یهلص و یا ایهنیب عطقن لاق ردهنسانعم تلصوو ةقرف یا

 ۱ حراشلالق* رول وا نیبتمیسانعم هلتفاضا هندان كران ود وخا ه هدایز و هب یکیا بول وا مهب«فرظیتبرولوا نکنم
 | هفلقا ربا نيب و فرظ وهف بصنلا ةءارق ىلع و لص ولا یتعء مسالا وهف عفرلا عارف ىلع چ مکنیب عطقتدقل ىلاعتەلوق

 | سلجالثم رونا وا ریبعت قلا را هکروند هطسوو للخ نالوا هدنفلارا هنسن یکیا و دعب یا نیب امهنیب لاق روند
 | فاصم هنس هلک نیب و هلیسهنب رفصم تادیعب رار د نیب تادیعب هیقلو هنسانعم مهطس و سلج راد موقلانیب ا

 هن هرکص بوجآ هنن هدعب بولوا قالب هرکسندقدجآ نامزرب یتغلارا كناقالم هکردهنسانعم انایحا قرهلوا

 |یأثلا بابلا نم ةنوندیو اساوناب لاقب ردهنسانعم تقراغم هدننزو هل ویک هوس و نیو ردکعد یدلوا یقالم

 | عطقتااذاا ویپ وةنون و انب "یشلا ناب لاق رد هنسانعم قلوا ادج هدننزو دوعقنویو هنوني و نیب و اوقراف اذا |

 ۱ ضرا یکیا و ردهنسانع هیحات هلباهروس م یاب 6 نیبلا)ل قالطب هنع تلصفنا اذا لجرلانع ةَأرلاتناب لا و |

 | هدننرق نارجنو روند هبهفاسم یعرا زوک و روند هر كسکوب ظیلغ و روند هرونسو لصف نالوا هدنفلارا

 ۱ تا 1



 | انج بصخااذا لج رانا لاق رد هنساتع قمل وا هرز وا لاح تعسوو ءافرو بصخ مدآرب هدننز و مارک | هلفات
 ۳ وکبلا) یدایر زوكنتل وددوج ون ندنو ولع هدسا دنا رد هلی كنهددشمنون و كفاق وكنابهکهنشنیدجا و

 یدنلوا رک ذ هدنسهدام لاب روند هماج کهدنن ز و دادش (نالبلا) روند هتروع هلیلذ و راوخهدنن ز و هن وعلم
 | یدر هم رول وا هدش هکج رم هکر دما هلغ هقشب رب ندنابوبح و یکسدع ر ون د هکجج ر هدننز و ذمو ترس بلا

 هل سمک كفاق و ىع كن (نقلب و یدنل وا رک ذ هدنسهدامسلب روند هنجاغا كنسلو هتک (ناسلبلا# رد هنسلب

 : ردندار وا "یییقلبلا تو ١) هبقفلا نالسر نب رع زعحاص ایدلا همالع رده فرا هدرصم هدننز و قن شو

 ۱ وه لاق ردهنسانعم لاح ماظن و تشیعم تعسو و تیهافر هرس ک كنون و صف كمال و یعص كناب (فینهلبلا)

 | كنهددشم كن ون و كناب فیل ردشلنا رک دید هدنسهدام هل یو فل وم » ةيهاف رو ةعس یا شیعلا نم ةسنهلبق

 | هنم تمعش لوقت هدننژ و بات ک ردنان یعج روند هد هب ها ر نمود و روند هب هگار لزوک و شوخ هلرعف

 یای و دوخاب ردهباعک "ییهطحا 2 دن و روند هنسهګار كنغف ةصاخ كنيس وهآ و ةحار یا ةثتنم ةن و هبط 2 هن

 |¢ "نلا) رددآ نصح ر و رد هب رقرب دنا دادغيو رددآ عض ومر هدنساضف لباکهن و رد هبت |

 لئاب ( هنن 3 هنن وذ یا " نیم سا انکلاش روند هنعاش . وهآ نالوا یمهحار یراغق ردلعاف ےسا ندنظعل نا

 لاق ردهن سانعم قلوا ے هم هدرب رب هرصف كتاب } “لا ردیعسا كن دج یزارا نایلسنب بوا ندنیندح هلع

 ىنعم ناكملاب نا لاقت قا هل سسک كن ره (نانالا) ۵ م اقا اذا یناشلا بابلا نم اس ناکلاب ن

 ا یا هبضحم اهنا لاش ردهنان یدرفم روند هنن رج وا لوق ىلع هراقم رپ هدننزو باح (نانیلا 7 ۷ ۱

 هدننزو بارغ نان ردیدآ عضوم رب هددحن و رددآ كغاط ر و كیوص رب هدندرو دسا ون و اهفارطا وا |

 یاب و دوخاب ردندح نان نب ران ردندیماسا هدنز و دادش (نآن) رد راعا تعاجرب ندننثدحم و ردعضوم رب |

 هاه (ةنانبلا) رد هلا هبقوف یا وب دوخاب رد ردح یدنکلا بوقعی نب نان و نان نب برح و ردهلبا هیت
 قوجینج و یرباچ هدننزو همام (ةنانبلا) ردیعما لرصق ر و كعضومرب و یدنلوا رک ذ هکر ددرفنان هک |
 دعس رد دآ هلح ر هدهرصد و رد وستم هرانآ ییاتبلا تبا ندنیثدحم ردیعسا تعاجر ند عو روند هراز[رم |

 لیعفت (نینبثا) ردشل وا نکااس ید هداروا موق رع تباثو رد وسنم ه هنان نال وا یدل ما كبلاغ ن ی
 هدننزورپمآ (نینبلا) اهن اهطبترااذاةاشلاننب لاق ردهنسانعم قلاب« یسب بویم رویلاص هناب یوق هدنن و |
 ردد نین ی "غلا دبع و لقاع تبتتم یا ن دن لحر لاق روند همدآ تا لها و اناد و لقاع "نیک تبحاص ۱

 رد رلبقل كمدآر هقشب و كئدح مان نوراه ن تار افق مش لس رددآ قلاب ع ولر هدنزو"یم € "یبلا) |

 ذاا نوجا كمرد ماعط یکی شرت یراکدید یار هکردهنسن رب هلیعص كناب 6 نیل ارد وسنم هنظفل نب هکانوک |
 ص وصخ هن رايد نع نه روکه تاب لد واد مکحهکردح راش» رده وا یشرتد وخابهط الص ولرد ړدا مکر ونګوا
 لاعس وتاب وطر فیفح ر ول واهراب یکیاندنسیراب هدقدلی وص یغ وب رول وایر هنادیرادقمقدن ردب رگ لرش وپ ۱

 یروهظ یرونل واقالطا هوهق هن رم هکر د راکدید یااغاهوهق الاح رد رج نوجاهدس مخف و هلازایتالز ویمتلبو
 هدلئا وا راردناقالطا ن هه وهق شک ود هدناتسب رعالاح و یدا لکد فراعتم هدنرصع كفل وم هلغل وا دهعلا بیرق |

 ناهج م وح رع یلچ بتاکه کر د جزم * یداراراپب یسهلوقمهطالص و یشرت ندنراهناد و ندنخاریپ كنآ نع لهآ
 هل رسک ك ناب (نبلا ل رد رائدحم "تلا ىلع "ن دجا و نلا نت مساقلا ویا ردندیماس سا ن و ردشلنا رگ الیصفت هداف |

 نور ملا نم ةو یا قرط ىلع قرط یا "نم یلع ن لا هنمو روند هنتّوق وهن رثا كلزوع" تاق تاق هند
 لبهلنو 2 RE كناب ( نیل دارا نتنملا ىا ن ن ناکم لاق روند هل یوبدب و نهتمو ةّوق ا |

 لاق روند هزوس کووتوکو هنسانعم لع ر روند هشلا هدنزو را و (نابنبلا» ردن وا بارضا هکر دنفل دنفل هدنس هلک |

 ردد هکر دیشرقلا مهار | نا هدننز وریب ز( نن ردیدآ وص ر هدندرو متو *یدرلا قطنلا یا نابنبلاب یتا ۱

 روک ذمهدنیبمنآرق راربدلفسانوب هنر والعانو هرب رددآ تابا هدنسهکت وا نع هدننز و نوع (نوبلا |

 یون ردصم ندنو و ردعقا و هدنرب یر ره كدیشم مصقو هلطمم رب نالوا |

 ف و یعضكناب (نوبلا) ةي ملا و لضفلا یف هلاطیا انس هن هناب لثم انوب هن وب هناب لاق هنسانعم قلوا بلاغو |
 ۳ عض ومر هددن نم دالب و ةديعب ةفاسم یا دیعب نو امنيا لا روند هب هفاسم نالوا دنس ااا هفت یکیا |
۱ 

 يملا (ناینلاق رده گر هدف یک ساز ورم ی "لث رددآ هب رقر هدنساضق یا ره و هدلبرب و

 ۲۷۹ ) * ثل + 5
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 ااا تیغ رلاوه وا هنطب همه ناکاذا نطب لجر لاقت روند هناهناولوک | نایلیب قم وط لوف یلعروند همدآ
۱ 

 آرت كوپ دنزورب(یبا) روند منابع قولا خدو دنزو بارع (ناطبلا) کال زم

 | كللا دبع ا و ا رو نصب يک یا طب لچرلاقب روت

۱ 

۱ 
 | هدننزو همارک (ةناطبلا) ردمبقل كالیلج ثدح مان نارع ییانب لسمو ردببقل یراخر و ردیدایسرف كناورمنآ
 ] هناطب هکر بد حراش + انیطپ ناک اذا سمانا بابلانم ةناطب لجرلا نطب لاق ردهنسانعم قلوا ولنرق وب مدار
 ةنطبلا + لثلا هنمو ردهنسانعم لک | تژنک هک ه لب سک ك ناب رد هنطب مسا ندنو و رولکه دهنسانعم قلوا لوک ا |
 رونلواریبعت ولنرف نولکوس هکروند همدآ نالوا قیرآ جآ زسهلج ینرق هدننزو مظعم (نطبلا) ةنطفلا بهذت
 | هلیترص هک ایوک روند هت نالوآ ضاب یترقو یترصو نطبلا ماض یا نطبم لج ر لا ردنوجما هلزا یسانا

 هنسب غآ نرق (نوطبلال نطبلا و زهظلا ضیا یا نطیم سرف لاقت ردندهناطبوب و هلوا شهکچ سآ ض ای هتنرف |
 ]] هنطب یکتشا اذا لوهحا ءان ىلع لجرلا نطب لاق روند هنسیخا نرف هلنیتصف (نطبلال روند همدآ شمارغوا
 لاق ردهنسانعم قمر وا هننرف كمدآرب هدننزو لبعفت (نیطشل) نطبلا ءاد یا نطبلا هاصا لات و نوطیم وهف

 ۱ | نالوق هبهودو ةناطب هل لعج اذا بوثلا نطب لاقب رد هنسانعم نرکج اا ادوات و هنطب برض اذا هنطب

 هسوا ندنرالا كر هکچ كلاقص هرکصندقدل وا شارتو هنالطپ دش اذا رعبلا نطب لاق رد هنسانعم كمکچ
 | كنلاو نفذلا تحت نم اهرعش ذخا اذا هتي نطب لاق ردنساحم لیمکت هکر دهنسانعم قلا هللا ضارقم دوخاب هلا
 ذخ وب نا هدناهما راسو هد هان اعقاو ردطلغ ىر هس ذخ بال نا هلیلاحدا هیفات ءال هدارو هکر د حراش

 نطاب نالوا ندانسح ءاعسا هکر د حراش » رد نطاو یعج روند ه هنسنول یک (نطابلا) ردم وس رم هدنناونع

 | بوجح ندراصبا كاردا یکرخومو مدقمو رخآ و لوا رونل وارک ذاحودزم تب رهاظ نیمه نب رش مسا

 ۱ اطا نایب و میظن هع" روب هدنحرش انسح ءاع اراب یزوج اشا دج اک ا کر رد جیم * ردهنسانعم

 و۶ زورا ضيف یعسا نطابلا هلوا #۶  زورب اد هسشا رهاظلارون
 0 6( راصبالا نم ريو ی راجا يباب یادتاذا :

 ا ار دک ی اج : ۰: لاهاوتتاد تک را یتص ا
 ۶ هدصح قام نع نطا و هدبع نموم دنع رهاظض ٍع

 هتاخد ىلع فق و اذا هرما نطبنسا لاق ردهنسانعم قل وا فقا و و علطم هن روما لخاد كمدآرب (ناطیتسالا

 ۱ ۱ ناطب فرمیوه لاق رونلوا قالطا ههر رسوزار هدننزو هباتک( ةناطبلا)
 | ةجلولالخادلایاهتناطب وهلاقن روند هنمدم ۸و هصاخ نالوا زارو مرح هنلاوحاوروما كمدآرورونبدهنطسو

 فس یهو ةنسح ةناطب هو نطب لاق روند هنر ان كسابل و هصاوخنم

 ةناطب هللعج اذا بولا نطبا لاقب رد هنسانعم كمر و راتسآ هب هماج هلن مک ن هزم (ناطبالا) ردیدآعضومرب
 س ک نطابل) هناطب "دش اداریعبلا نطبا لاقب ردهنسانعم تاک چ نالوق هبدود|
 وص نالوا هدر ظیلغ و هلع كناب رد ناسنطب یژک مج و رد هنطبا یعج روند هر روتجو روند هنزو چ

 | حد نیطبلاوا ردیعا سرفر و رددآ یک نیکرچرب هدننزو باتک (ناطبإ) رد نانطب یعج روند هنسیدنفآ

 رولکن طب و هنطبا یعج روند هنالوق نالیکح هن رع” كنه ود ناطب و ىدا كدیلون دیک هدیسیکیا یدا رارد

 رددآهدلبرپ هدنع و رددآ عضومر هدندالب لیذه و ردیدآ Ci هدننایم هسلغت هلا قوقش ناطب و هلبعص كناب

 كنءود زوعم ولوات ارز رونل وا قالطا همدآ نالوا لا یا ویا اوز مار ناسا تورو

 [] یغلنغل وط لابقاو لام هل رک ك ناب (قن طبلا) لابلا "یخ ر یا ناطبلا ضیرع نالف لاق رول واریبکو ضب ص یالوق |
 یا هنطبلا ه تر لا نفذ وخ ام ندا ایج رونل وا قالطا هنغلنغشاط ترسم و حرف هرزوا طارفا هلسیس |

 لزانمو ردعاشر هدننزوربز ( نیطب إل هظکلا یا ةنطبلا هتذخا لاقت روند هماعط ءالتما و رمشالا و رطبلا

 3 ردعقا و هدننطب كنتروض لج هکر دن رابع ندیک ر در می وا تلثم ءدنلکش یغایا جاج ردیدآ لرتمر ندر |

 ٣ | هد دف وکو هدهرصب و ردهب رقرب هدناع رم لحاس ( ةنطابلا]) هنع هللا يضر ردمبقل دز ن ةماسا (نیطبلا وذ) |

 | جدخ هکه تن رد رپ نالوا موکو یلخاد هلرهش دارع راردبا قالطا هنطاب هنن راه اکتیعچ هلروشر اونو را هناج |

 آد روند هلاسموف برص نالوا جوک یسعرو ہل کف كفاکو كناب  ةنكعبلا إل رار دیا قالطا هیحاص

 یدنارا ناب ا 0 002 دما تیغ دم دنخفل دادغب ( نادغب ) یثالا ىلع دنشت یا ةنکعب هم هاش

 "( نفت



 سگ ۵۵4 وی

 | (تنزابلا) هنسانعم سدنسر وند هاد ها هدنن ز وروفصع (نوب 'رلا وهدننز و لحدر ج هبا هم یاز (نو لا |

 هلک كاز و ینالث تاکرح كزمره (نزالا ر 4ءاح یا قاب نزاب لا ردهنسانعم كلیاقحراهظا هدننز و هلعافم

 | جرم *رلردا لاسھ عا بوزود هدنز رط ناغزق كوب ندرفاب دڪ کو روید هضوح نائلوا لاستغا چا

 | | هکر دفرظرب هدن :لکش توت عونصندرقاب دوخا ندر ومد هح هصق ندناو هوب مداردیسراف هکر دی رعمنزبآ # ڊا ۱

 | راخوبطم هنن رز وا و رار راقیح هرمشط ندکیلد لوا ییشا ب ورتا هنا كنا ی هتسخ رابیبط رول وا یعابق هدنرز وا

 قدم هض وح كج وک اعلطم هدعب راردبا را و اس نوک هدایت اف هلا ه راح هب ودا هر وکه نساضتقا و

 | نازبا اکا وک راردبا قالطا نازابهلح یکیدکی رب بولک ی وص كن ههثچ > نالوا هدنناب افص هکم لهاو»یهتنارونل وا ۱

 | دیش هضوح موق رم لحو رولوا فرح نازبآ نالوا قرح نزا نازاب سپ ردکع د نزبآ ی رادوصقم هکر ردیادا رم یکم د |
 کم نويبع نم نا زاب نبع و هلا e هدن راد اتکض عب یرو نم نخ ع ءالع ضمب و ردشغ واقالطا نزیآ هلغل وا

 رب دلوا دبلتم هد زمگیدلبا هدب هرایدنک ییغیدلوا ف "رحم ند هموق رم یداه هدقدل وا نصر وظنم یراکد لیا تا دارا

 هرز وا قلوا یسهدرک ان ال ریما من نازاب ردنیع یارح رولینا هلنابد را لصتم هافص یکیدلیارب رقت 2 كفل قم هکر د حرام
 ىج روند هنسهفوط كنسهلوعم نالوق و رک هکر دیفدا رم و هدننز و مزا هل رسک كنز (نزالا) ردر وشم

 رده رق ر هدنساضق ناهفصا هدننز و باغ (نازبر) ردندحن زب نب ماشهردندیماسا هدننز وریبز (ن بز ) ردن زاپا ٠

) 

 (هنازا) ردیعما یناع عاشر هدننز و بولسا (نوزبا) ردندلآ نایناربلا ج رفلا وا و دحاولادبع نب رهطم ندننثدحم

 كناب (نسب) رد هلحر هدن رهش ورم هدننز و نام (نابز رد ه رق رب هدنساضق هدنساضق نارفسا هدننزو همام

 لز وکی تعہبطو ی وخ كمدآ ر هل رسک ن هزم( ناسبالا )نسب نسح لاق ر ونلوا رک د ام ابتا هنس هلک نسح هلیصف ك نيسو

 نالواباوص ر ,دطاغیر هیس هت” وبشا هکرد د ح راش × هتحه*تنسحا اذا لج رلا نسبا لاق ردهنسانعم قلو ا |

 دناوف كاش ددا لوصا اقا ور دکم و وارا و یتفابقو بولسا و تروص كندآ رب هکر دقا وا هنن

 هکر وند هنناودا و تالآ كتعنصلها و روند هنر ومد نابص كل رایج چ هدننز و هبحاص (ةنسابلا# ردتتثمقفاوم ۳

 (نایساب) هدنز و نساحم نیت یعج روند هلاوج كوب شال ندنسدشارط ناتکو رونل واریبعت قلنادا وا

 , یدنل وا رد هدناپ نیس کوت رده رق ر هدن راد ماش هدننز و ناس (ناسس زل ردهدلبرپ هدناتسز وخ هل رسک كنيس

 | قلا نادبع نب تفسو و رب نواس و یتاسب یعج ردکعد یلحوقق هکر دیب رعم یسراف ناتسوب هلع كناب (ناتسپلا |

 | دیعاقجا عقوم كن هبماش ۳ هلا هناع ۳ هکر دعضومر هد رف هکم رهام نا ناتسب و ردشمللا ثیدح یناتسبلا ۱

 نیش (ناشاب# ردهجاب رب هدنسدفالفنا ر اد دادغب ةانسملا ناتسب و ردعضومرپ هدندالب دسا *هلربق مهارب | ناتو

 هدنساضق هبط رق هدسل دنا هلم کف كناب ( هنتشب ا رده رقرب هد روا سان (ناتشاب# رده رقرب هدنساضق تاره هلا هی

 (ناصب) و هدننزو باغ هلا هلمعم داص (ناصب) ردنداروا دج ن ماشه ییتشیلا نا ن دند رد 4 رقوب | 1

 ردهبرفرب هلو د دشت و هلنیتعف (ییصب) رولکه نصبا و تاناصب یعچ ردیعدق مسا لرخالاعب ررهش هدننزو نامر |

 مک هدیسراف روند هنرق هدندبهلیحف كناب (نطبلا ) ردف ورعم هینصب روتس رونلشیا رابلابنو راهدرپ العا هدنآ
 نطب و رهظلا فالخ وهو هنطب "لتعا لا هلبعص كناب رواکن اسنطب و نوطب و نطبا یعجج رد رک ذم و و رارید |

 نطبا یعج كنو روند هتنالوا لوب ندهراعو كجوک ندذخف لوقیلع روند هب ه وا نالوا كچوک ند هلسق

 شنا ورا فاکس نا هو لا نطب لاق روند هنسيرګا كن هنسنره نطب و رد نوطب و | ۱

 قروا هنرق رول وا ردصمو ردیدآ عضوم E نطب و رد نانطب یعجج رولاق هد ورګا هدکدروشوید هکرونید ۱
 قلوا ول ركزت وو داو نول و ناب و دال سی اذ) لّوالا بابلا نم انطب هل نطب و هنطب لا هنسانعم | ۱

 ندتل وا علطم هن زو مرا هکر دلمتسم هنسانعم كليب یی هنسنرب و ینخ اذا ان وطبو انطب *یشلانطب لاقب ردهنسانعم |

 ردلمتسم هنسانعم قلوا ندنصاوخ مرح و لخاد هن رارساو روما كمدآرب و هلع اذا ءربخ نطب لاقب رد رابع ||
 هعیج ریا هنطب اذ قلا لا رونل واقالطا هعرجرو سج (نطبلا وذل هصاوخنم راص اذا نالفنم نطب لاق

 تضاب یا اهنطب اذ ةجاحدل | تقلا لاق و تدل و ىا اهنطب اذ ةأرملا تقلا لاق رونل واقالطا هدلو نالوا هدنرف و

 هلتدالج و قوش هنعسف یشاومو ناسنا اًماد یعسق دروق | رب ز رل رد + هنطب ید طبغب بئذلا * هکردن دلاثما و |

 نکیا بوکنمو ردکم یزو ا لثمو رونل وا "نظ قوط هد هسرول وا جآ ردقن ره هلغلوا ردنا موج بودرکس |
 نیکنز كب هدننزو فتک (نطبلا) رونلوا دارا هدنقح هسک نانلوا هطبغ و كشر ارظن هنلمحم كنلاح رها |
 نطبلا دبع نایلوا یتمه ه یریغ ندننرف و لّوقم رشا یا نطب لجر لاش روند همدآ نیقشاط و روطو |



et ۵4۸ جس 

 ۱ بيساو بسذلا یا ندبلا مرک نالف لاقت زونل وا قالطاهنیسنو تسچ كمدآرپ ندو هدننز و سلفا رولک ندا ۱

 ۱ هد وم 772101۳۳ یلمدول ی زراهدننز ویطعم (نیبلا) وج ز ونیما (نیدبلا) وهدت زویحاتم (ندابلا

 ۱ یعض و یصقكناب (ندبلا) هدنن ز و عکر ر واک ند و هدننزو بتک رواکن د یعج روند نید و هن دابو ندای تاذک |

 ۱ اناد اند تندب و ةَأرلاتند لاق ردهنسانعم قلوا دنمون ےل۔ےف ك رلاب (هنادبلاژ و (نادبلاژ وهاك كلاد و

 ۱ لا ردهنسانعم قلوا فیعص و رب بترو لیعفت (ندشلا) ةن داب E E لوالاو سمانا تابلا له و

 تارح 6نادبلاژ اعرد هللا اذا اب رلق ند لاق ردنسانعم كمردیک هرز و فعض و نسا اذا ادب لحرا نك

 كاج هلا راع و فلع زآ هکروند هب هب اد لوش هدنزو
 عیرس ریش یا نادبم سرف لا هل وا رونلت وق بوروعم

 ٤

 | ندنسنج منغو و رونلوا یده ه هکم نوجا كلنا ناب رق هکروند هرس و لبا لوش هلناعف (ةندبلا و نعسا

 اد هرغض و هود نانا نانلوا یده,هن هکم یک یقیدنلوا قالطا هح هنوبق قلناب رق ییعب رک هرڪا
a.s 1 ۰ ۱ا ۴  

 هدننزو رجاه (نداب) ردتمانحط هيم هج و هدننزو بتکرولکندب عج رد واسیتنوم ورک ذم رونل وا قالطا
 هدننزو هحرحد هلا هم لاذ (ةنذ بلال ردندار وا د وحلا عاشلا یندابلا هللادبع وا رد دآ هب رق رب هدنماضق ی را

  نذاب لاشه ردهنسانعم كلا رارقا هلع وضخ و تنکسم بوطا ددشت هلا رارصاو راکنا ی هنس یکیدلب مدارا

 | یدا قیقح قفل وا رکذ هدلصف لوا هلغلوا زوم یسهدامهنذآب وبشا یذختسا و هب را و مالا فرع اذا مالا
 ۱ | نانلوا ریبعت هان دنع هکهدننز و ناداش ( "یمرافلاناذابل یدنلوا افتقا هرانآ هلبرالنا رکد هدارو تغل لها نکل

 ۱ دن ندنف رط یک یدقم یدل وا مالسا بایفرش هد وغطصم ترضح نامز یدا ندرلهسک لصالا "یسراف |

 .العا ووا ردي رعمیسرافكيرب رد زنهب كنعا ولا ردیعما امرخ فورعم سنجر هدننز و قرش (ینربلا» یداییا و ۱
 رفظلا تب بدالاتسو "را رقشالا ت نجرلادبع ن ىلعو ردکعد هوم |

 ۲ | (خیرلاو ردنشدحةا ور یتربلا ز

 هپ هکروند هنفک هلبرلقمرپ كناسنا هدننزو ذفنق هلا هثلثم یا" (نئربلا) ردندباعصا هکرد یرادلا دنه وا
 | یراقمږكناسنا هکروند هنغانیچ لروناجیحترب اقلطم لوق یلع روند هنس هپ نالسرا تاذک رونلوا ت

 ۳ سلع ن دنرم (دسالا نثر ردیعبات نئرب ما ن نج رلادبع و رددآ هلسبقرپ نثر و ردهدنسهناثم

 لاذ (نودربلا) هدننزو ساطرق روند ید ناثرب ردیعا اغمت هنوک رب صوصخ ههود نر و ردیعما یحق
 | عیج هکر د ح راس * ردنذار یعجو ه ودر نم ردلماش هنعا ونا کروند هب هب اد هدننز و لحدرح هلا هم

 هنبحاص نوذر هلیس هینب لعاف مسا (ندربلا) ردقج هل وا ی رک ر اب رعم هکردنیبم هللا یکرت بسا نوذرب هدتاهما

 هيلع بلغ و هرهق اذا هذ ر لاق رد هنسانعم كلتا راسک اخ هلا هبلغ و رهقیمدآرب هدننزو هحرحد (فنذربلا# رونا

 رد هنسانعم كم روب یک نوذر و باوا نعایعا ادا لج رلا نذر لاق ردهنسانعم قلوا هتسمد و زجاعنداوج و

 امرخندیا روهظ ادت ا هکر ونده هب رشم لوش هدننز ولیدنق (نیزربلا) نوذربلا یشمیشم اذا لجرلا نذر لاق
 همدآ ناق هکید هکید بود راپ نیز وکه دننز و طب الع هل | هم نیش (نشاربلا)ل رار دبا ذات ندنرمشق كنیغجر وموط

 هدتزو همط رب (فنط بلا ردبدآ هلسبقرب هدننز و ناهرب (ناشر ) هدح و هرظن دع ناک اذا نا ر لجر لاق روند

 هلا یا ناهرلاب ءاح لاقب ردهنسمانعم تح و لیلد هلبعض كناب «ناهربلا و ردیعما بعل عون رب هکردیفدارمو

 ن وعدل ا یرارقسا و ټا ردد وخ امن د هه ر نال وا هنسانعم تدم و نامزضعبلادنع ناه رب هکر دحراش

 ههره رب یرشحزلا دنعو رد هن رلانعم عطقو ةلعلا دعب تع هکردندنسهدام هرب ضعبلا دنع و ردهدناز یون سپ

 ا 0ا هبا تیز ناطلس کھ نوچغیدل وا نیم یناشکنا و حوض و روند هاضی هأرم هکردندنسهدام

۱ 

 E ۳ ۱ ناهرب و ردندحمیدنق رم ا نایلسن ناهرب ردندیماسا ناهرب و» یهتسا هلشسانم هءاصاو هرابا رد زن ام ندنظفل

 ا ا كللا هماقا ناهرب و لیلد ه هدام رب هدننزو هجرحد (ةنهرلا) ردېمسا یتج ءلدوعسم ن ورع ندناح

 ا باوص رددل وم یا ونع نهر هروک هتناب هدساسا كن مشحمز هکر ید ج راش × ناهربلا هيلع ماقا اذاهیلع نهر لاقت

 | ثدحما رع نب نیسح و یوحلا دحاولآ دبع هدننزو نالس (ناهرب نیا هنسانعم ناهربلا ءاح ردقل وا هربا نالوا

 یهوادیقتم هل ا دحا و به ذم كمدآ نالوا یمام ردندب اعصا یلاغ ماما هیققلا ناهر ن "یلع ن دجا و رد ردن

 ردببقل یر ون دل ىلع ن دمع ندا حمص و جماشمناهر و یدلیا ج ری وون مامایوب و بولوا بهاذ هنغیدل وا مزال

 ( نوبل )



eهک ۵۵۷  

 شفا و ردکید یش شن یاضتقم ]رهن و ردقل وا ئ .انعم قابا هدام یاضتقم زودنا لحرو
 كنهنسنر رول وا ردصم و نیح یا ممقنم ربع نا ی ءاح لاقت رد هنمسانعم تقوو هانم لجل روند کو
 | كنآ نآو ءال رکی كنا نآ لاش و هنقو.ناح یا انا تب دنا نام » ودفتت ساتن قا توا قف

 3۳ یتعی ردنا ت تلالد هلاوس ندناکم هدننزو فک (نا) كنبح ناح یا ءافلا ءابلا بله یتعی فلالا دم
 | هدرین و هدنقهدنکرت ندنو رادلا یف هاوج یف لوقت ناکم "یا یف یا دز نا لا ردنمصتم یماهفتسا ردناکم

 ردنامز فرظ هکر دنا تلالد هلاّوس ندنامز هد دشت كناب و یرسک و یه كنه (نابا) رونل وا ریبعت هلبا

 و (ناالا) ردرخاتم ثدحم یتشدلا نابا ن دم ن دجا و نیح "یا یا عجرت نايا لاقت ردکعد هدنف و هن

 | فيرعت مالو فلا هکو و ردشلوا عقا و هفرعم ردنکقم رغ فرظ ردیعا كتق و كغيدل وا رضاح هدنجا هدننز و |

 | ملا نپ هلوا بجوم یییبعت هکردقو یکراشم هدرضاح تقفو نالوا یعوضوم ار ز یداوا لخاد نوجا

 | بفذح یزاهزمهافیفخت بولیق حوتفم یمال هکرول واهاکو لاو تقولا اذه یا كنا نالا لا رول وا یک یذلا و

 روا یروضح دهع یب رعت فرح هننای كحراش + حاب تنا یفلاب منم نال ج » رعاشلا لوتک ردا

 ۱ : ردلسا قلوا ندل وا لبق ید مالو فلا نالوا هدهلالح هلخف) هکرب د جیم » ردکعد هدنف و یکیدمش كعد نالا

 لوقت ردهنسانعم قع وا هزا هدن زو لعفت (ناشا) ج ءابلا ا 2 ردف راعلافعاالع و "لس قشر

 رکب نب رشب نب دمع ندننثدح رد وسنم هنظفل نب هلی كناب (ینببلا) امهتنبأتا ذا رثالاو قب رطلا تنبت
 ٹی رط هدننز و با غ( نات زا رد هیصقرب هدنناب سخ رس هلا سیغداب نیب هروک هنناب كحراش * ردشبسن "یب لا

 ناچ و د دشت انا ویڪف دوخاب یرسک كناب (نات ) ردندنآ دها زا هیقفلا "ییاتبلا لضفلا وا ردهبرقرب ندنلاعا

 داش رودکی ءابلا ناانهلا ندمت و ردندار وا ملا "یناتبلا راج ندجا رده رقر هدنساضف

 | كن هثلثم یا و یرسکو ىح كناب (ةننبلارو ردشلنا ت وكس دنتبسن فل وم* یدلیا ثیدح عام” ندنبثدح ضعب

 19 رون ده ه وبګ ر لد زالو مرا ورت یکه دولاب ید و هنسانعمهدنزرون دهفعقو روندهضراعالمو زود هليل وکس

 هش وة نةم ىا ةش فوه لاقر وند هت وارطو بات و هغللاصوخ هرجا معن و زان و ةضب ءانسح یا ةنش ةيراح |
 ۱  لضاح ناب یگان فکر هی ا در العا سنج ر هدنشزو دبازخ( کب )ردا قار هدنساصف قشمد

 | هنیهج ( هش ل روند هرارا نخ مور هجا هلنیتعص (نبلا) هدننز و بنع ردنثب یعجج روند هغلموقعالم و رول وا |
 عضوم ر هدنش نیرح هلا هرصب و یدنا یسه وب ك عاش مان لیج هکر ددآ نوتاخ ر ندنسهلبق هرذع هدنازو

 فسوب ردنداعسا هدننز و نامر (ناث آ) ردهدلب ر هدرصم هدننز و نویهص (نوش ل رد عاش ر (هنش وا) رددآ
 8 هلتعرس و روند هننیغ م وق ش حب هن رز وا یر یرب هدنن زو رفعح هلا ل٥4٤ یاح (نوصلا) رد یرصم ثدناشن 1 ۱

 و مو E ذا نوح لج ر لاق روند همدا نالوا ررو قرات قنص ىت ءدآ 1

 | كناب (نانصلا) ردیدآلجرر وروند هب هبرقولنرقو روند هنوتاخ رودوب اه (تنوهلا) ردیدآلجررب و ردیعما ۱ ۱
 وب یدو هدننز و ءا ردع (مانهلا) روند دیه ء لوب نابارجص ندشنآو روند هندپس هرصوق وب لعق

 ردیسهدلاو درو رم هنیحش ردهباعص هنیک ن هللادبع ردنداعما هدننزو هدیهج (هنیح ) روند هن دیس هرمص وق

 :لاقب رد هننمانعم كن رد كش ادو هدننز و هج رح د هلا شل یا فتا رد تام ن تام یر

 رارعشفا(نانیخ الا رون دهمدآ نوز وا ك هلی وکس كن دم یاخ و ی كنا( ناار هیفیخارت ادا مالا ف نت

 مایا نانخا و تام اذا ناخنا و لج را نأخلا لاق رده سانعم كلوا هدنزو مایهدا (نانیغالا)و هكر و
 . (نانخالا تلال ت دمت اذا ةقاتلا تناختالاق وددت كرا ورآ شبا همدا ناغاص ینیدوس هقان هدننز و
 رول وادض هلغلوا هنسانعم قمروط بولیکید هدقایا و مان اذا لج را "نا لاش ردهنسانعمقمو وا هدننز و داد وا
 تددق اذا ةقانلا تنکا لاق نر كلرک همدآ ناناص ینیدوس اقا 6 بصتنا اذا لحرلا "نڪا لاش

 هلنيتخق (ندبلا) ردیسا نوتاخرب و روند هنرقلزانو مر ید وجو هدننز و رفعج لا هل« لاد (ندضلا) بلا
 | هنسهدوک كلود ش وا ځذ دوخاب ردهنسانعم وضع لوق ىلع روند ه هد وک ادعام ندراقاباو ندرالاو ندشاب

 | ضاخواا واوا نوا ۋىنا را یر ا دنا نموه و نالا تام وک اھ ر روا زا کراس کردم و

 لاق رونل وا قالطا ههرز هصق و "نسم یا ند لجر لاق رونل وا قالطا همدآریپ ولشای ندو روزا ءاضعاب |

 یعج كلوب روند ۲ یەک غاط هجوقو ردنادنا یعج كنظفل ندب ةريصق عرد یا ندب هیلع و ءاح ۱

 چ ءابلا لصف قوس
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 رعاشلا لوق تلذکو هکنینمآ هلا ءاشنآ مارطادصسلا "رلخ دلو یلاعت هلوقو نينمۇم متنک نا هّلاا وا و هل وقتا و ۱
 هدنسهلج كن راعق وم لعف نال وا عوقولا ققحاقلطم" هعشب ندنو وات رح دق یا * ان رح ةدتفاذا نا ا

 | یه كنهزم(نا ) ردشلوا تکاسندنکیدلکهدهنسانعءذ فلؤم + ردل و امان وب ضعبلادنع ورول وا هنسانعم دق

 تلفن ال رول وا مکن ری هدنل قنات ضعبردعون کیا یاس ارول وا فرح ورول وامس | هلنوکسكنو و
 ریعص و راربدانا هلقاخا فلا هدنلاح فقوو ردهلبصف كنون هدنلاح لص و هدندنع رنک او زا ن رارد |

 یکدحا ویش ردباطخ فرح هات ردیظفل ناریمط روه ادنع هک( ا واغ ابو ناو تنا رول وا بطاخ |

 یکیاو وردابصنیراضملعف بول وا فرحتبردصمال وا ردهرز وا عون ترد یسهلک نا نالوا فرحوردشفلق
 عوفرمالح بول وا ااف لیمو دم لوح نو عقا و هدمالک ادا الّوا رول وا عقاو هدلحم |
 عقا و ءرکصند هلک رپ نالوا لاد همانعم هقشب ندنیش اینا مکموص یا چ رکلریخ ا ناو یامتهلوقکر ولوا
 الع هلغل وا لعاف دارو سپ ولت عشنا اومآ ین ملا یلاعتهلوقکر ول وا عوف مالح ثالذکر ولوا

 نآرقلا اذه ناکامو  یلاعت هلوتکرول وا ب وصن» الح هکر ول وا هاکو ردهدنلی وات ممولق عوشخ رول وا عوف رم
 لبقنمالعیلاعت هلوتک رول وا رورح الحاضمب ورد وصنم الع هلغل وا ربخ ندنسهلک ناک هداروب هالا یر نا
 یس هلک نا نانل وا رک د هکرولوا هاکو رد ر ورحالحم هلغل وا هبلا فاضم هنسهلک لبق هدارو تولا کدحا یتآینا

 بطخحدیصل ات اینا ىلا !ولاعتءانلها نادل و لاقان ودغاماذا + عاشلا لوقکر د |مزج یع راضملعفیغنیدل وا لخاد
 ذاوشلا نم یهو ممل ا عفرب ةعاض را مينا دارا نمل # ن نصبح نباةءارقک رولوا عوف رم عراضم لعف یعیدلو| لخاداضعب و

 هلوقوح رول وا هرس وه یض رم میکنم نوکی بس نا لع یلاعت هلوقک رول وا فف ندنس هلک نانال وا هددشماضعب و
 یلاعت هلوق وح رول وا دیفم یدک ات نامه بول وا از اضعب و عنصا ینیعی 6 تالفلا عنصا نا هیلاانیح اف یلاعت

 هنسانعمذاو یکه ر وسکمر ولوا نوچ انن هدر وص و یکه ر وسکم رول وا هبط رش یس هلک ناو انلس رتءاج نا الو

 مکل لا نیس 9 هنم و لیقرول وا هنسانعمالثل و مهءاج ذا یاد هنمرذنممهءاجنآ اوب لب یاعت هلوق هنم ولیقرول وا |

 نوع (ن والا ) ردهدنلپ وات اولضتنا ةهارکر ده ردصمنا هدا رو نال وا باوص نکلاولضت ال یا ها ولضت نا

 ام كالا تلوهسو قفرتو دننکینو ةد ىا نوآ یلعوه لاقب رد هنسانعم مارآو روضح و تحار هدننزو

 اد ور یا نوالا ىلع شما لوقت ردهنسانعم كم رو شا شا و هتسهآ و قفر اذا ان وا نوژپ هسفن یلع نآ لا

 هیدناح دحا یا جرمنا نوا یف هعضو لاق روند هنزوکر كن هبکه و كجروخ نواو انوا نوا | تنا لوقت و
 عدا و هفاریانآلجر لاشه روند همدآیحاصروضح و تحاروهافر هدنزوبحاص((ن الا) ردبدآ عض ومر و

 لابلرمشع و هفا ور یا نئا وا لایل ثالث ةکم نیب و ان لاق دنمو لوا انو ناوا یجچ کر داوا ینوم كنو

 ۱ بوی ك شا هدننز ولیعفت (نیوأتلا) رد لح رم نوا دوخاب چ وا تحار زفثناممز هلبا هکم عی تامدا ویا تانبآ
 | راصف هنطب ىو لکا اذا راما نّوا لاق ردهنسانعم قمرابق بولط یک یکند كوب زا نوا

 تلوهسو قفر ردهنسانعم كلی تکرحءرز وا تنکسوینات دحل بویطا ز وا ندنرادقم و "نحمدآر و لدا

 ردفدا رم هدل وا یانعم هلبا نب وأت هدننز و لعفت (نّواتلا) لوح ىلع دثتا یا لردق یلع نّوا لوقت ردندنسانعم

 هنمزا و نامز رد 4 وآیعج رد هنسانعم نبح و تقوهدنرانز و باتکو باح (ناوالا) نوا یتعع راما نوان لاق

 ارام هعنصب ناکاذا ةننآ و ةنوآ هعنصپ نالف لاق هنمو نوجا .رکر واوا لبه یواو نوا ضبویک
 ناوا و ریبعت رلشبا انابحا هتن ردکعد راشیا تقو تقو هکر دارت هّرکرب و راشیا کر یتعی ارام هعدی و

 ردعضومر جد ناواو ردعضومر هد هن دم (نا وا وذل ردلکد عوعسیدرفم هنسانعم فح الس روشدءرهغب ولبق | ۱

 ۱ رولکتانا وا یعجرولوا یک اش یالوط ولرک یرلکدید جزا هکروند هب هفص وب هل رسک كن هزه ناو الا)

 | هنا وا كنآ ناوبا و هلی كنهزمه رولکن وا یعج كنو هدننزو باتکز ساب روند ځد ناواو رواک نواوا و

 | فرح نا وبا یظفل ناب وا هکر د ججرتم * رد تانا وبا یعججكنوب رونل واریبعت قلشاب و ناب وارد راکد ر و هنشاب هکر وند
 ندمالعا رد هب رق ر هدنساضق دادغب هدننزو یراکس (یناواآ) ردسقل كن ر ندنم لایقا(ناوبا وذ) ردظ وعم یم وا

 هلیصف كن هزه( نبا وا) رد دآ هبرقرب هدلصوم "او و ردنداروا نايا والا هللادبع نب یک و نیسحان ىع

 سطح هدننز ورجاه (نه الا ) هنسانعم نوج ع روند هنب وچ كنمتلسام رځهدنن زو باتک (ناهالا) ردیدآ هدلب رب
 | نالوا باوص هکر د حراش + هرضاح و هدالت نم یا هلام نهآ نم هاطعا لاق روند هعدق لام نالوا دوج ومو

 ۱ دات تی تجزو رو قلرو هدشزو نز (نالا) را نا همای وا هو جای

 (كحراش)
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 رکصت د دن که کر ول وا هاکو افن رخ نیعبس منهج رعق "نا :a رد وصنمهدیسیکیا زد با اوا

 "دشانم نا مالسلا هیلعهلوتک رولوا فوذح ناشریعض یعما بول وا عوفم هرز وا تیربخ ادنبم نالوا عقا و
 "نا بونل وا فف هج" اکو رونل وا دیک ات رخ هلا هروسکمو هلا لصالاو نور ّوصلا ةمابقلامو اباذع سانلا

 من نا نالوا روسکمو ردلکد راج یف نیبفوکلادنع و رونل وا لامها ا ریثکو لاما البلق هدنروصو روند
 ترک دق و لالعدق بیش نله و * نهم ولا و نی: یلذاوع "زت کیان لوک روا ااو مد
 | مق ا و هدمالک ء ادا 2 دوخایاظل(4)رول وا روسکم هدعضوم زوقط یسه مش كننمهدام "نا و من یا × هنا تلق

 عقا و هلص هل وصوم مسا (۳)ماقادیز نا الا وحنهرکصندنسهلک الانال وا هست فرح(۶)۲اق ادز نا و هدقدل وا

 ا هل رک هسرول وا باوج همد( )چ ةبصعلاب ءونتل هحاغم نا امزونکلا نم هانبنآ و ال یلاعت هلوق وګ هسرول وا
 | وحن هسر ول وا لوق لوقم یی یک هلیسهدام لوق (۵)معاق هنا و عاقل هنا هللا ووحن نوسل وا رکن وشل وا مالهدنربخ و
 ۱ هب اکحندن هدام لوقهدندنع ءارفماماو ژلید) وا تهاذ هنسلوا حوتفمە دتر وص وہ راضعب وچ کی اع اهل زم یا هلا لاق

 | (۷)هسأر یلعهد "نا ود زءاج وک هسر ولواه رکصند هبلاح واو ()رول وا یون و ین مزا هس رول وا
 ۱ | هل وقکه سرول وا مدقم ند دقلعم مال( )یدلیات تفلاح هل وف و ءارف ماما و بهاذ هنا د زوح هس رول واربخ ندنیع مسا

 | كنسەدام نا نخ وسلاحادزنا ثیحسلجا وحن هس رول وا هرکصن دنس هلک ثیح(4)4 هل وس را كنا بقا و یلاعت ا

 اولو رول وا هدقدل واه یکصندنس هک ول وب و رولوا حوتفم یسهزمه هسرولکم زال یل ردا لب وات یندعبام ۱

 ۱ یتسانعمرصح جد امنا ی ک یسهلک امنا نالوا روسکم سپ ردیعرف كنهر وسکم "نا نال وا حوتفم و ٽم هل عاق كنا |

 :fi کهلا ااا ىلا یو منا لق وبشاوردا !هداقا یبقن ندادعامو تابانوجار وک قم یخ نھ رولوا دم |

 1 فوصولا 0 ةفص) | سقف E هکی س هلک اغا یکل وا یدلوا عم ید عو یکیا هدنسهعرک |

 (ERE E هکر دنوچا دفصلا ىلع فوصلا صف ردهحوتفم کاما یجنکباو بولوا |

 | لعل "نا نالوا حوتفمو ردد ودرع یراعد دری هب هر وسکم نامه صح یاشعم كن و و ضهبوا

 ةءارق دنمو لق یرشت كامل یا ام یرتشت كنا قوسلا تئا كلوتک رولوا جبر فرح هنسانعم 8

 | کرعشد و ردادتبم رد هیماهفتسا یس هل ءام هد هم وق ره تبا نونمۇيال تءاج اذا انا کر عشیامو ًارقنم ا

 1۶ ناسمآ ود زردنا ناما هدتبلا هسرول وا لزان ټیآ زید اچ ارقان راک ریشم اوچ ردیدعتم هل وعفم یکیا ردب ربخ |
 | یر ویاطاو لج قم یم ایلیا اما ۲ رایدلیا یک یل وزن هم وق ر تایآ نونموم هلب را هظیلغ |

 بسانم رهاظلا بسح سد یدلیا مالعا “یش ه هرس یني د رکچ هیلی نامعا هدقدلوا لزا یراهح قم تانآ | |

 رایدلیا رامتعا ناز نفرح ءال راضعب ءاش اکا ردلکد راکنا یتیراناسا مدع هسخو رد راکنا ی ینیرانامیا نالوا

 ؛ ردرابخا تیر مدع هلغل وا هنسانعم ین ماهفتسا فاشک بحاص نکل رایدد رد هنسانعم "لعل د

 ۳۹ هزه (نا) ردکعد زسزلعب ینیراکج دیمروتک ناعا كرنآو ینالوا هدیهلالعو هدعقاو رازسانعم |
 | یلاعت هلوقک و + مهل رفغب اوهتن نا یلاعت هلوقک رول وا هیطمش (۱) ردلمتسم هن وک شب هلب وکس كونو
 رانل وا مهفلا فیفخ راربد الا بونلوا بلق همال نون هلغلوا نراقم هب هيفا ءال اضعب و و دمزا و دومت ناو ا

 € م ت اصن دن واال 2 لاصت هلوقک راردا ن وظ هبانتسا ءالا فو |

 هک رورغ الا نورفاکلا نا امت هلوتکر ولو الخاده هيما ؛هلجاضعبهدنروص و هنسانعم ءام رول وا هيفا (۲) |

 ندناحسیاندرا ام ی ۳4 ییسطاالا ادرا نا ۴ یلاعت ونک وا والخاد هب هیلعق "هلجاضمب و نورفاکلاام یا ۱

 دڳ ظفاح العال سفن لک نا وبشاو بود ز زرلوا هبقات هق.دل وا عقاومتقمندن ملک او هتل سنا

 6 نودعوتام تیرقا یردا نا لق و هلت هع : رک 6 ناطلس نم کدنع نا ع وبشا یرال ال دتسا هلیس هم رک |

asدرم *هلچ اضعب نعي نیتاج هدنروص و رولوا ۱ نا نالوا 2 رول وا دود رم  

 لماعهدندنع نو رصب ینعی رولوا لمل ا نع لامه او لاعاهدقدلوا لخا د هب هیعما هلجر ولوا لخاد هرز وا هیلعفاضعب و

 | ردلکد اج یلع هدندنع نوف وکو رکب یاو نییمرا ةءا رق ىلع منيف ویل انالک نا و یلاعت هلوق وحن رول وا

 بجا ویلاعا مدع ییعب یلامها هدقدل وا لخادە هبلعف "هلج و چ نور ضخ ان اسدل عجب ال لک ناوم یلاعت هلوق و

 | كنا هلواعقا وهحوتفم مال هرکصتدن هلک نا نانلوا كد6 دو لوش وه: کل تفاک ناو یلاعتهلوق وصت رول وا
 كس دهرکت تنا *یثب تینا ناام * عاشلا لوفک رولوا ناز (4) ردیسهلک نا نالوا هددشم هلاحمال یبصا ۱

  نلاعت4وفو تمنت ی | هع یرکذ لا تعفن نا یلاعت هلوق هنم لبق رول وا نوجا قیقحت هرول وا هنسانعمدفاضیپ | ا

1 



 ا

 لاق ردلمتسم دم ایم كجا لوق تعد رش و عوضلنا هل رهظا اذا ها نمآ لاقت د ا كجا راهظا ا
۱ 

 فتک (نمالا) دنما تعم هنمآ لاقت رد هنتسانعم قلق هرزوا نأما و نما یمدآ ر و ةعب رشلا لبق اذا نالف نم 1

 هل نما وه لاق نوید دمدا نال وا نر ناب ر هلا راس ۱ ندهسکر نوجا قل وا اسو نیما هن EY مروا

 هب هقان نالوا قو ومو یوف ودنوو یک هدننزو روبص ( نومالا زا هفت ىلع نمايل هاجس یا ا

 هدننز و تک ردنما یعج قلا ةقن و یا نوم! ةقان لاق رول وا نومام وا یا راثع و روتف هکروند

 هتیطعا لوقت رولوا نیما ندلاذتا هکرونلوا قالطا هنفرشا و صلاخ كلام هدننزو دجحا هلبا دم ( نم الا
 م ىم كد ودعا ضعبو هلل مصق و یدم ادراج ( نمار هغ رشو هصلاخ نم یا یلام ن نمآ نما

 لوق ىلع ردش رش مم ار ند هيهلا ءاعا یدلبا رکذ د شش وا لاما هدنربسفت مات طبس یدح ا

 ردهنسانعم لعفاف كلذک دوخاي هنسانعم نكيلف كلذک دوخاب هنسانعم بسا مهآا ردرما لصعف سا

 یدم رد ها رصقلصا نیمآ هکر دم سرم هدحابصم هکر ب د جم + ردیعبات نیما دوخاب نیمآ ن نجراا دیعوا

 یددشت و یدنل وا عض و هنسانعم بس اےھالا بول وا لعفمسا ه دع) ردق وب لیعاف هدنناز وا ی یار ز ر روفیم با ۱

 صیصن نسم وا لعف عسا یک همو هص بغار و نیمآ هدنع تلق اذا اتما ءامدلا ىلع تنما لوقتو رداطخ |

 هدنظعل نیمآ رجال رخ ندنو تالئاقوب هکیدید "یوسقلا ىلع وا ن کل رایدب د نددهلا ءاعما راضعب و یدلبا |

 ؛ ناز وا یکلیاه و لاق نیمآ آ هکیدیدیضر شو + ردهنسانعم بسا رب زردکعد را وریعض مجار هب یلاعت قح
۱ 

 0 ترمصضح هدک دلیا لاّوس ییسانعم سیابع نا هک ردزاب و امد هنهاکرد یلاعت قح دن ام لعفا ردند هاب رمس

 | ىلا هجهاکو e ینبم هرزوا ح۶ یک ف یکو نبا یرخآو رایدروی هلبوب مالسلا و ةولصلا هیلع هللالوسر
 قتلوا لعف مسا ہرک ا یکریکتو ربذن لصالایو رول وا ا ام ی

 ا هزاب و نانمزاب وزاب هکر دهنسانعم چاو یدنل وا رکذ هکردفضصو هدننزو نامر ( نامالا ردلکد دعب خدا

 TER هریک (ناما)) و یدنلوا رک ذ هدنلح هکدتن ردندنسهدامما و هکر د جارو ندا

 کا "ین هکرد بهو تف هدننزو هبحاص ( هنمآ ) رد هدلب یکیا هدقارع هدننزو دعقم ( نمأملا) ( ةينومأملا)ل
 aay ردندآ هباصصیدب و اهنع هللا ىضر ردع“ اكن . رلهدلا و كن رلت رضح لس و هیلع هللا یبص

 نیما ردندیماسا هدننز و رب ز( نیما ]ل ر دند د هکردیبناک كثیل ماما هاتف یسیع ن ifs زد هنما واو دوخاب

Llردندنا ور ردهرب رهیا بحاص هکنیما وا و "یارهبلا نیماواو یرفاعلا و رع ن نما و یسبعلا نما و یزامر  

 | راک( نانآنلا)و دننزو باغ ( نانالا) و هدننز و نینط < نینالا) و هللدددشت كنون و یصف كنە E ناار

  یناثلا بابلانم انان اتو اناناو انيناو انا ضي رلا نا لاقب رد هنسانعم قاق هلا و كملكيا یشان ندلا ودرد هدننزو
 م ءالى ناام هلعفاال مهلوف هنمو رونلوا لامعتسا هنسانعم تد و ناک ر دیضام لعف هکی م هلک ناوه وات اذا

 | هبصاذا ابا ءاملا نا لاق رد هنسانعم كکود ردردصم كاذک ناو ردلکد فرصتم هلغل وا ندلاثما و و ناک امیا

 | همدآ نال وا نالا تبویلکیا قوح هدنزو هزمه ( ةننالا]) و هدننزو دادش  نانالاو و هدننز و باغ ( نانالا 3

 رونل وا قالطا هنن وق هل دم كنهزمش a) الا) ردهنانا یینوم ننالا ربثک یا ةننا و نانآ و نانا لج ر لاق ا

 ۱ | هلام لا نوچ غيدل وا نالات ندتمدخبعت رایدلیا ریسفت هلا 4 راح راضعب و رونلوا قالطا رزوسف قا هاج هک

 | نیناو لا 7 2 ریش 0 زود رش 6نا)) ما و ةقان وا اش و 2 ةقانیا ةنا ال و ةناح

 ا ردا ناب تی یا هدننزو هنظم ( هنا ) رتوا ود هوا هوا هک اب وک رونلوا لیخت

  ندنس هک نا نالوا قیقح هلک و و ةقلحمو ا قیلخ یا اذکنوکی نا نشل هلا لاقب ردکعد تقابل لح هکر دهنسانعم
 | لح هکعد ری هلا هدنقح هک رد ریل 0ک دیک اذک هما هيف لام ناب ردح ردهلعفم فرصتم

 ناخب روک ذم بیک رت هکلب ردفرح نا ار ز ردلکد ا ندنس مک ناو و ردکعد رد هتسکنازیم و

 | یمانب ردهنسانعم كما دونشوخ یمدآرب هللا دهج هدننزو لیعفت «نینانلال و هدننز و لعفت (نناتلا ) ردذوخأم
 | ردهدنز و یبهکیا دوخابهدن زو انهدوخاب هدننزویتح (یناژب)) هتیضرت اذاهتننا وهتننأات لوقت ردن وچ ا هلازا

 رول وآ طرمش فرح و ردهن رانعم ناو فیکو ثیح هدننزو تح ( ینا آل ردویقرب ندنرلوبق هظب رقو
 | لعفلاب ههبثمف ورح هلص كنهزمه ( نا لو هلددشن كنون و هل رک كنهزمه ( نا إل نکا نکت ینا لوقت

 | اعم ی رخ و ینعسا رد هلب رسک كن هزمش کن ا هکرول وا ءاکو راردا عفر یی راربخو بصن یی راما ردندنماسقا
 | سا ج99« ادیماانسا ر > نا افافخ لاطخ × نكتلو تألف لیلا ح7 دوسا اذا + عاشلا لوتکر دا بصز

 (یعسا)



» 

e oq = 

 )2 a الا اهب ۷۳ ادا رومالا رخا وا ن فاز لاق ردهنسانعم قفردشارآ تویلقو یس هن وا كشيارب و یهدن و هرق

 | هکر دص وص دنعسف شوقهرو ةا كح راش * هدنن زود رص رد نفقا ىج روند ه وا شلیاب ندشاط هدننزو هنقح

 كنم رمه(دنک الا) نشا ف غل مالا نق لاق یج” کر دیفدا مو هد زو ناقا ( ناشالا )ر دقج هل وا سموک |

 رما (نللا) ردیباتلا بلا )ایا نرو هنیهج (هنیک | روند هنسا وب شوق هکر د هنسانعم انعم هنک و هلع

 ردرصاهدنزو بحاس ( نم ال۱۷ و هلی وکس كم و یضف كن زمه نمالا) رده رق هدنساضق وړه هدننزو

 نمآ  هنمنما قوه لاقب ردن رابع ندنسل وا هدوسآو نک اس بونم وا ربا نوح دنورو اد نلرو

 مالس(نامار)و ( نمآ و زدهغلابم دوخاب ردعما یک ك راحو لهاکن 0 هدننز وبحاص ار هال فولنا دضوهو

 قل وا ید و و رو رد را ردصم اب رتسک گنده ( نماز و هلناصف ( هنما) و هلنیتعف ( نما) و هد و

 هدننز و بحاص €( نم الا کا ا ا او ةنما و انماو اناما و انما لج ربا نما لاق رد هنسانعم |

 ندم 9/۳ ۱ فن تنایح وردغع نیما ورون دهمدآنال وا لدهدومآبویل وا هشیدنا و فوخ هدنیلفهدنز وریما 8

 ننمالجر لاق نوچيدنل وا داق” وو ورود همدا دنمروز و "یوفو روند همدا رتعم و قوثومنال وا ندا

 | لدفاص هدنفحكنا کر ون همدآندیاداقعابونا دنا ر ین هنسذر ردلعاف سا هکر د هنسانعم نم وم و " یوق یا |
 "دض هدنروص و روندهمدا ۲ دیلع دعم ردل وعفم ےسا دا نت ۇمو ن ۇم یا نما لجر لا رولوا

 ردنمؤم یهلا معما رد د حراش * ردش رش ےسارب ند هیهلا تافصءاعما نیما و نت ؤم یا نیمالجر لاق رول وا |
 هک لوا هنسانعم نمآ نیما هدارو هکرکم ردهنسانعم یحدنا نیما ندباذع ین رلعیطمو ءایل واو ندللط یتدابع |
 هل واردا داقاو نماس اد ر و همدآ ل وش هلناصف و هدننزو هزمه ( ةنمالا) ردلعاف سا
 رد هنسانعم قلق نیماهرز وا هنسنرب یعدارب هلیک كن هزم ( نمالا) "یثلک یفدحا لک هنمأییاةنما وةنما وه لاق
 هنمو ردلمعتسم هن _سانعم یوخ و قلخ و ند نماو هلع انما هلعح اذا عبارلا ب تابلانم انما اذک لع هنما لاق

 دڪ نا نم | ام لاق ردهنسانعم داععا و قو و و ردتغل هده لنت هدنوب و كقلخ و كند یا كنما ننه لا | |

 لاعتفا (نام الا) وهدنز و لیعفت ( نیمأتلال رول واهنسشانعم برق هر وکه ب یتا لوق اغوا ىت وان ةباص

 یتعع داوا ذکی لع هنما لاش ر رد ةا قلق نما هرزوا هنسر یعدآر هدران و (نایلسالا» و هدننز و |

 یمدآرب نیمأتو + یهتنا رولک هدهن رلانعم قلوا لخاد هناما و ك كلتا بلط ناما نایتسا هکر د حراش × هیلع هنما
 نیما !مدآرب هدننزو همالس (ةنامالا) نمالایف لعجاذا هنما لاق ردهنسانعم كمر و ناماو قلقهرزوا ناماو نما |

 لاش رول وا مسا هدانعموب هاما و انما ناکاذا سمامنا بابلانم ةناما لحرا سا لاق رد هنسانعم قمل وا دتعمو

 مت زد و یا ااا ۱ یدا لاق روند ه هنسل نانلق هعید و هنس هدهع هسک نیما و ةنابخ هيف سیل یا ةنامالالها وها

 لام و ةغاضب و 4 رام و ه راضم لات ز ردجعا نددعد و هاما هکردزوطش هده اهن ی رش ه اده هکر د جیم
 تاوعملاىلعةنامالاانض ع اتا 2۷ یلامت هل وق و + یهتنازفل وا قالطا دید ورونل وا قالطا هناما هنسهلوقم کک 9
 عیجنم هد ويو نام الا نم ناسللاب هرهظب اي ايف اهدقتعب ىتلا ةسلاوا ةض ورفلا ضئارفلا یا هب الا دک ضرالاو
 یکیدلیا راهظا هلناسل SS , سپ هقلخ ن رم دیح ال اهرهظب لو اهلع هنک 7۱ یلاعت هللا نال رهاظلایف ضثارفلا |

 دیحوت و قیدصت هدرهاظرکاو نزلوا شملنا ادا یتناما هسلیا داقتعاو راعطا ید هدنبلق قیدصت و دیحوت
 راضعب هروک هاب هراصب كفلؤم * رول وا ۳۳ بول وا لماح ناما هسردا یافت هلبذکت هدنطاب بودی
 لوقو رلیدلبا ربسفت هللا لقع راضمب و هللا یع#ت لورا وات هو لا تلادع راضمب و ا دیحوت لک یتناما
 ردرفاکدا رم ندناسنا فل ؤم هدنسهدام لجن و زیور ایم هلکنآ یاس و دیحوت : تفرعم ارز ردح رم ربخا |

 ردیهلا تعاط لماش هه رابتخا و هیعبط هدندنع راضعب و یدیشلنا نایب هقیقد ود ردتنابخ دارم ندنناما لجو | وا
 او و ا نان اب6 وفا غد هکردیعنبط ءابا دارم ندعانتما و ءاباو ردفیلکت و لقع نالوا بلغا نکل |
 هدضغت وقف یرلوا لوهج و مولظ و رد رادادعتناو تیلباق نالوا زوک م هدنراترطف كناسنا عون دارم ندناسنا ۱

 *دندز هن اود نم مان قشع هغ رق*دیشکت سفاوت ت ناما رابناعمآ * تیغلاناس ] لاق ردینیم هنسلوا بلا كن راه وهشو

 هدننزو ناز ( نامالا ثنابخ هيف سیل یا ةنما هب لاق ردعسا هکر دیلباقم تنایش ید وب ها (تنمالا» یهتنا
 كلا قیدصت هدز وس یکیدلب وس یمدآرب هلب رک كن هزم (ناعالا) رد هنسانعم دقعم و نیما ردفص و دو |

 نیماندیاقع یسفن یدنکهدنق رش قیدصت و ز ردا نیما ی طاع ندفالخ هک اب وک ر ونل وا ںیہعت قع انا هکر د هنساتع |

 ی عوضخ و هتئو اذا دنمآ لاق ردهنسانعم تل داقعا و قو وو هقدص ادا اناعا هب نمآ لاتب رد |

 )¥( ٭ ثل ٭



f ۵4۲ زقس 

 | كنسرف یلصلا لبج نیر هدننزو فتک (نرا) ردرلعضومررب هدننزو هنیهج (هنرا )و هدننز وریما (نرالا)
 1 ردیعما هعلقرب هدنشان وزقو رددآ تکلعرب عل یف ملقا رب هدنس هکلواناحج:رذآ هدننزو دادش (ناّر ۱ ردیدآ ۱

 نالواقاسلا لیوط ندنراصشا ن ضج هدنزو هیاه (ةیارالا) رددآ ناّرح ندم هدنراید یسهلسق ریطمو

 ۱ [ «نسالالنجنآ یا نسآ ءام لاقب روند هوصشل وا ریغتمینولو مط هدننزو بحاص (نس الا روند هرجا

eاوسا وانسا نساو ءاملا نسا لا ردهنسانعمقلوا زیغتم ینول و م ط تكوص هدننزو دوعق (نوسالا)لو  | 

 | رد هنسانعم قلاب ندنس هح ار دب ا ات راوتلو دععط ریغت اذاعبارلا و لّوالا و یناثلا بابلانم

 | هلیصتقكنءزمه (نسالا) هیلع یشغف ةنتنم عر هتباصاف بلا لخد اذا عبارلا بابلا نم انسا لجراا نسا لاقب
  اهایهنسنر و هلجر هعسک اذا ل"والا و یناثلا بابلا نم انسا هل نسا لاق ردهنسانعم قمروا هع هندعتم كمدآرب

 | لا 5اب رک نا وا نک هدننزو لعفت (نساتلا)) هلتبقا یا هل تنسا ا رد هنسانعم كع

 | "لتعاو ًاطبا اذانالف نشات لاق ردهنسانعم كفاکا بونلابوا هدصوصخ رب و یضاما دهعلا رکذت اذا لجرا نان

 | لاقت ردهنسانعم قلواریغتم وصو هقالخا ذخا اذا هابا نات لاق ردهنسانعم یفلیوخ هل وخ كن ردنا هسیک رپ و
 |نالوقو رددآ یداورب هدنع و قلخ یا میرکن سا هللاق DENE یوخ هلننتعص (نسالا) رفت اذا ءال سانا

 | نسا لع هتقا تنبع” لا روند هنس هیقب توق نعل هنس هيه , مه هدندبو روند هنناقرب كنسهلوقم ناغروا و

 | توقو مصتءدرن وهننزو لتع (نسالا)و هل رسک كند ره (نسالا) زولک ناساآ یعچب مصش ةَ : ىلع یا

 | هبدعصت تاق كلاب لوشو رد ناسا یعجب روند هناقرپ ندنرلتاف شیک مدننزو هنیفس (ةنیسالال روند هنس ه.ش

 ۱ | هلی و یرمسک كند زمه (یتسا) ردیناقر هدکر اوب دار راردنا نیکزيدای نالوق بودا تاق جاقرب هکرونید

 | قانسالا نسحب e همالعی حاص تافلؤم ضعب ااو كیاتک مان تام ردهدلبرب هدرصم دنعص

 | نّوکت هدنرجافآ ماج و دیلپ ا هلبا هیت نیشو هموعصم رمش (ةنشالا]ل ردنداروا یعفاشلا هيقفلا

 | جاغآ هدیکرت رولوا یوبشوخو ضاب و هببش هغوبق هقفو شل واق ندنکوک جاغآ روشمراص هرلنآ ب ودنا
 ۱4 ونشاز ردلکد یتسا هلا هلم وو رده ر قرب هدرصم دیعص هدننزو نسح (ینشار) رونل وا ریبعت یوصو
 هاب یراکدد ناغوج وک هل سسک و یعص كن هزم (نانشالا) ردراصحرب هدسلدنا هلص كن ره

 | (نشانلا) ردطفس انیموایح ینینج ندجرو زدمیضبح مدو قنمو یلاحو ۳ هکحو برج روند
 رلذدح دین هنعب و نانشالاب هد لسغ اذا لجرلا نشا لاش رد هنسانعم قمیاب لا هللا نانشا هدننزو لعفت

 لیصا هکردتغل هدنس هلک لالیصا هلیس هين رغصم (نایصالا) یکینانشالا قرلا لالهنب دجان دم ردرلب وسنم

 دم یاط ( ناظا لالالیصایا انابص ا هتىقل لوق وقت رون دهنق ونال وا یغلارا ماشخا هلا یدنکیآ ردیرفصم كنسهلک

 لاق ردا داسفا یاویحو و ردهنسانعم قغعاص دوس زستقو هدننزو نفد 6 نفالاال ردعض ونو هدننز و باتک با

 ۱ ۲ لا بهقدوس نالوا هدنسهم كنسالا یزوایو ابنیح رخ ف مملح اذا یناثلا بابلا نم انفا ةقانلا نفا
  بابلانم اتقا ةقانلا تنفا لاقب رد هنسانعم قل وا زآ یدوس كن قانو هلک مضلایفام برش اذا ليصفلا نفا لاق
 | ان وف ام هلعج اذا یناثلا بابلا نم افا هللاهتفا لاقت نده نسب وا نوفأم مدار , لاعتمیادخو اهنبل "لق اذا مایل

 | رک یھا وو فیعض یاردا و یارو لقع (نوفأملا قریب د نالوا هجزآیدوسهدننزو هحرف (ةنفالا)ل

 | لقع هکایوک ردندنسهدام لیصفلا نفا ناثل وا رکذ لفعلا و یأرلا فیعضلایا نوفْأم لجر لاق روند همدآ
 | حد یا نوفأملجر لاقت روند هلوضف ندا حدمت هلفاذکو فال هدوېبو ردشلوا عوازم دیلکلاب یارداو

 [ نفا لاق , هیلو یتعفمو حالصو ریخ نکل تورز توخ عازم هکر وند هماعط لوس و هدنع سیلام

 اتم, یر جدو ORE RB ىذلا وهو نوفا وهف انفا لوهحا ىلع ماعطلا

 كجا ء رهاظ تنز یتعی * نیفالا نفا ىطغي نقرلا "نا * لثلا هنمو روند همدآ ز كبس اۋاب نی

 هنکشوکهودو روند زوج ككروچو روند هلوضف حدعت هلفاذک و فالهر هدوېب نیفا و ردنا رس یتفج

 ۱ ا نما ول اننا لا ردهنسانعمقل وا روج زوج هلنینصف و هلن ایت تلف ام زه (نفالا رونیدا

 ناب هلتابن یرلکدید یعز وا تبا ینو هدننز و یراکس روند ید ینافا هکردیدآ تابنرب نفا وانیفا راص اذا عبا رلا
Dk۱3۹ 2۰ام رخ نام عشق ون  

 | تبدل وا فصتم مدآرب و صقت اذا یشلا نفات لاقب ردهنسانعم كلسکا هدننز و لعفت (نفاتلا) هنباب یا هنافاب 1

 | سیلاع .قلخ اذا لج را فا ات لا رد هنسانعمكلتا راهظا كالکر بز هدوهمب بور و تسوک,قلضت هلیقلخ تبورو شو

۱ 

1 
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 | درابر دنابرب هلا دم (رافلاناذآ ) رونلوا لکا هلغلوا ولح رول وا کوک یربا یک واه کنن (ںاج ا نذا)
 را ناب هلن شوکتز رم هدناد رفع نون ردا لیلحت یمرو نالوا هدزوک یداعض هلبنوا هب را شلرواق ردبط رو |

 | ناس ( «یدلاناذآ) رد شوک النمل رک هدیکرت ردکعد یغالوق نام شاوکتزرم ید هدنمزظامقا و

 | (لیفلاناذآ ) ردناب یراکد د ید ود نابوچ (دبعلاناذآ )ل رونل وا ریبعت قاربب یلریکس هکردناب یراکدید لیلا

 | یرلکدید ینیر وفرغص و یی روق رطاق هکر دربص و » "بدلاناذآ و ردف ورعم هدفاش هکر دالس یرلکدید ساقل

 | هعج و م سم حدق هکر دعوت رب ندنغ ورف انف ( سیسعل انا ذآ )روند یلاح هنن راکدید یغالوق ونآ هدنکرتو ردنابن

  یغالوفناش وط هکر دین وا ناقشیاب یرلکدت قالطا كعسنذخ (بنرالاناذآ ) رد راک دد یلزوک, یستسو یکبوک

 | باح" (ناذالاوردسسغم هلا قبصل هدنادرفم ردناب هن وکر (ةاشلانذا) راردا ریبعت یغارپ تروع لوط و
 )یخ هوس نوجا توعد ء زام یی تعاج هی هدوهعم تاک «رزوا فورعم هجو ردعا هدننزو

 . زاهحو مالک ردموسم هرز وا قلوا منا ندنذأت هدحاصم و هتسانعم مالعا رول وا اف هد هنماقم ناذبا هکر ید ۱

  تساقا نوجا مایق هضرف هلماما تعاج هکر دهنسانعم دماقا ناذا و# یپننا یک یغنیدل وا مس ندبه و ماکت"

 | زدهنسان ہم كمردلیب و عمق اذا لج رلا ندا لاق ردهنسانعم كم عا نیم هدننز و لعفت (نذاتلا)لردت رابع ندکمر وتک |

 نذات لاق ردهنسانعم كل د دوش و ین هدننعص تا ر هلتوصالعا هسان مدآ نال واریماو هلعا اذا رمالا ندا لاقت

 لاقت روند هب هرانم دوخاب هعض وم قج4 وقوا ناذا هدنز و هسنکم (ةنذئیمل اد دهتی مه رف یدان اذا سانلافرسالا ۱

 | هلبصف كلاذ و ىرسك كن هزم (نذا) رونلوا قالطا ه هعموص و ةراثلاوا ن نام عضوم یا ةنذیلایف نذا]
 | هکر ید ةلبلاكبتآ مدآرب ینعی ردهدنلبوأت ترک داک ممالاناک نا رونلوا رکذ هدیاوج و ءازج هکرد هکر ۱

  کرولوا هاکوردکعد مزدا ما رک کس هدنب كس رولکی کت کیدداعقا و کز ید كم رک !نذا ہین اوج هسد م

 ؛ بجاح (نذ الا ) نسربد اذا هلیدبتهفلا نون كسر د| فق و هرزوا نذا رک او رربدنذ ب ودا فذح سو رگ |
Êرک رونید هنعاری كن هن اد و هبح هلناصف (ةنذالا) روند هثن ابردو ه راد هدرب نیطالس هکر دیفدا مو هدننزو  | 

 و هدرخو هقر ویا بخ ا ةنذا |تخرخ لاقبردییقا رمد رخ نات اوچا م ونوادر )۱ 1

 روند هنسهحآ ر ماعط نالوا انشا بیس هنذاو زساه ردنذا یعج هنسانعم نېت روند هناعص و رونل وا قالطا ا

 هن دآ هلا هلم لاد و هل دم لا | الاحرددآ رهش و هدن رو هد 4دا و هګ را ةوهش ال یا ها هن دا ال ماعط اذه لاق |

 نیمآ (نیذلردیدآ غاطرپ هدنب رق هکم هنذا و ردیسهدرک ان هسی کا هذا ملبسوبا هوک اپ كحراش» رد رلکدید |

 هدنساضق یر هدنزو روبص (نوذا# ردرثدحمنذآ ن نسح ن یلعو نذآ ن روصنم ردندیماسا هدننزو |

 یدرفم ردب رق هرادقملیمنوا یتدنام هلا دیف رد راهب كچوک جاقرب هدلح مات دیف یجهلناصف (تانذالا)ردعض ومر |

 ربما (ن رالالو هلنیتعف (نرالا) ردندح نانذا نب نایلسو رددآ شوقرب هدننزو همرکم (تنذولا) ردهنذا|

 تابوت زا اب را و زا لچنرا لاقب ردهنسانعم قفلطاشن بونلشېنج هدنازو باتک (نارالا)و هدننزو
 ه وغآنوراو روند همدادنمطاشن و داشو نش هدننزو روبص (نورالا)وهدنزو فتک نرالاطشن اا

 ا هدننزوبتکر دنرا یججرولوا لاله ندا لک اهلغلوا مس هکر وند هنسینب لیفو اعمیا ان ورا هاقس لا روشد |
 لوق ىلع فست یوشهن یراکدتا لسغ هزانج هدننزو باتک (نارالا) رددآ هدلبرب هدناتس ربط نوراو |

 هکر دیعما عصومر و هدننزو يک زاد نا یجب روند هنغات رواج یثحوو روند دف و روند هوان 0

 زدم قبر رها رمز بلب یوزر هلتفاضا نارا ةاشو رونلوا تبسن ره اکآ |

 نررامییج روند هنغات روناج یثحو یجدوب هدننزو نايم (ناریلا ردینبم هتغل و لوق نالوا عا ندرشو |
 لاش ردهنسانعم كلبا تاهایم و رف هدنز و لاتو (نارالازو هدننزو هلن اعم i) ًأوملا) یک چ اصم رولک | ۱

 ةرقبلا روثلا نرآ لا ردنرابعندنسمزق هکتبا هکردهنسانعم كقسیا كنا هغو و ءاهاب ادا اناراو ةنرأوم هنرآ| أ
 روند ه ارش كج ةا ابطر اح ئا هنرا ی ییمعطا فاق روند هنن رين با زانو هفرخ 6 دن الا الطاذا | ۱

 كاذک هدنزویرابح رار د د ینارا رول وارين بوناینق هدقدنلوا حرط هرجا دوس هکردیسا هناد سنجربو

 ردهنسانعم قمرصا هدننز و نرق (نرالا) هلا هدحوم یاب روند یجد ی را اکاو هدنزورپز روند ځد نی را ۱
 ردهینانرا همدلاق ردهنسانعم لطابو رده هدننز وریما (نیرالا) هضع اذا لوالا بابلایم انرا هنرا لاق |

 هیحایر هدهندم هدننزو هنیهج (هنرا)ل ردیدآ هدلب رب هدننزو لبج (نرا) ردیدآ عضومرب و زدهنسانعمناکمو

 فیخو هدننزو روبص (نورا) زدیدآوص رپ ص وفخم هنس هلق تغ هدن رق هه رض هدنلزوه ریز هی را) دید ر ۸



 e 0 زوم ۱
 "خام هللا دم یاخ 7 یخ الا ءاداع اذا هنحا ۲ لاق رد هنسانعم تاداعم و هعصاحهدننز و هلعافم (هنحاولا)

 "یمقروت هری هدننزو هبحاص (فبخت الا)ل روند هز ناتکق چلآ و ردیعا كنهجالا لقوبچ دیشچرب هدننزو
 ۱ اواو روند هرودو هدننزو مرکم هلا هحوتفم “هلم لادو هنک اس “هزم (ندولا) هنسانعم

 ۱ یک یواخ هفیطق هدنسهنروا هکر دکح یراص ولردرب هلع كن هم لاذو یدم كنهزمه نو رذالا) ردتفل |

 كب ندنسهزاظن رام ردبط رو راح جازم رار د یکحیآ هنکوب و ز وکه رق هنکچوک هدیکرت رول وا یواخ هابس

 i EK كح راش × زل وا یوبشوخ كب هر |یرلهناخ یتیراقاربب و راردارامتعا بونلش وخ

 ردکعد ولکنر شتآ هکر ديب رعم یسراف
 هل وق هنمو هن ع ادا عب وا را تابلا نم ةناذا و اا الذاو اذا " یثلاب ندا لاق ردهنسانعم كلي هل هف

 هنسنر همدآ رهدننز وربما (نیذا)و(نذا) ویلع؛یایتداب هلعف لاش و ولع لعاونوکیا 4 ها نم برحاونذأف #۶

 هزاجا وروتسد هلباهروسکم هزمه ردنذآمسا ندنو رونل وا رببعتكم یار كمر و روتسدهدننط
 هلعف لوقت روند هکلب یک نذا هدننز وریما (نذالا) هل هحابا اذا انذاو انذا "یفلایف هل نذا لاقت ردهنسانعم

 روندهنذّوم و رددوهعم یادننوحمازام هکر د هنسانعنا ذانذاو یکن ذا روند هغالوف و یل#؛یا ییذاو یتذاب

 | موقلا نذا وه لاق روند نا ذکتحصو ریعز كموقرو ردیسا یدج كن رد كلرفعجن دم ندننثدح و |

 | نذاناکمیف نح لوقت هل وا رولک یس ناذا اک ۱ ندفرطره هکروند هلح ور نفرات لنفکو میز یا

 ردهنسانعم كم ر دلم هل رسک ك ن هزم زمه (ناذالا) یدنایع دن كسا ونو انذانا و ةيحان لک نم ناذالا هبت انا اذا

 عنمو هبا اذا ىلا هنذآ لاق ردهنسانعم كمر و بج همدآ رب هنس شوخرو رلبعا اذا معالابو مالا اإ لاق

 زو هغعروق هکابوک ردلمعتسم هنسانعم قلشاب هفعروق احاح راتواو هعنم اذا هنذآ لاق ردهنسانعم كما
 | هنغالوق كنهسکرب و ساب هضعب و بطر هضعیف فحاد ا55 لاق ر دا ٥ هللاح ناسل ییغیدت وط

 ۱ (ندأتلا) ندا ىنعم ندولا نذآ لاق ردهنسانعم کرا ناذاو هنذآ باصا اذآ هنذآ لاق ردهنسانعم قمر وا

 | قمرو ینغالوف كنهنکرو ةمالغا ك ااذا لالا ندا “لاق ارد ماتم كلغ مالعا قوچ هدنزو لیعفت
 كلا منمو در ندرش بویمرو هرش یسهلوفم وص همدآر و هنذا كرم اذا االف ندا لاقت رد هنسانعم

 | قأیا و دقسب اف برشلان زع هدر اذا هل ذا لاق ردا روتسدو نذا بلس هکردنوجا هلازا یسان ردهنسانعم

 رولوا مسا نذأتو اذا اهل لعج ادا اهریغو لعتلان دا لا رد هنسانعم كمروکع قالوق ه هتسنراسو ناق

 ۱ ا عا ادا ةالصلاب نذؤملا ن دا لاق ردهنسانعم قموقوا ناذاو هناذایا هنذأت تعج“ لوقت هنسانعم ناذا

 | یزوس شوخرب هلنیتصف (نذالاو نذالا هنم بلط اذا داسا لاش ردن :دنانعم كعد روتسد (ناذیتسالا)

 | بابلانم انذا هل نذاو هبلا نذا لاق ردهنسانعم كملکید اقلطم لوق ىلع كملکید لرءدا بحت بونلشوخ

 ] ةحار نذآ لاقت ردهنسانعم قلق وزرآو اهتشا هاکلک یسهحار كماعط هماشمو ماعوا اب متسا اذا عبارلا

 ۱ | ناذآییج رد ومو و روش دهغالوق هکر دف ورعم هلنتمط (ندالاژ و هلی كنهزمه (نذالا] هاهتشا ادا ا

 | مدنروآ ندننهج كن آ یمرلقالوف نم ینعب تلفاغتوا هنع تض غا یا هل ینذا تسيل برعلا لوقتو هلن دم رولک
 | (نذا)و اعماط یا هنذآ اسان نالف ءاج لا و رد هانک ندکعد مدلیالفاغت دوخاب مدت ضارعا ندنآ هکراربد

 | نذانم ذخا لاش و هضبقم یا هنذانم ذخ لوقت رونل وا قالطا هنلوقو هنس هضبف قج هشداب هلی الا كنهنسژره

 | کرونلواقالطاهمدآندیلوبق و افصا یزوسو رددآكغاطر هدندرو بالکن رکیوت نداو هوره یازوکلا

 | مه لاقبو هل لاقبال لباق عقسم یا نذا نالف لاق ردن واسم یعجچ و درفم رونا واریبعت مدآ اند زو و اسا روت

 | هکردترابع ندهنسن كچوک یکیا ولفرط یکیا نالوا هدنسیراقو كکرو هلیسهین هشت بلقلا انذاو نذا

 | راردا عطف یشاط نمرکد ندنآ هکرددآ قلابق هایسرب هدنارت هواعم نذا "ما دوخاب نا رب عمر ى زاقالۈق

 ظقح و عافسا یک کرک ییوبن تزضح تالک ردنبقل كن رات رطح هنع هللایضر ثالامن شفا (ننذالاود#

 ] مدآ(نذ الا) و هدننز و یارغ"یناذالا)یدل وا بقلم هلمتهج یوبن ةاطم وح ا نعدوخ اب یدلوا بقلم ن وچ کید لیا

 | شک و ءاداةعن لاق والی وطنذ الا ميظعیانذآو "یناذالج رلاق روند همدا نوزواو لوب یراقالوفهدننزو

 | ادا هذالاق ردهنسانعم قفف وطاب قمروا هغالوف هلاوکس كلاذ و یصف كنهزمه (نذالا) ننذالا زعظع یا نذآ

 و لدا ل )و هجا للع لج رانذا لاقب رد هنسانعمق :شآقا وق وا باصا اذا ل 3 بابا نم



 لاش ردذوخأم ندنو هد وهعم شل ETE هصش و تبع و ةدقعلأ یا نالا زیثک هوم لاق روند

 دم دآ مک سمو نیتم یدشر و لقع ینعب یبحاص تفاصحخ هکر د هتسانعم فیصخ لحرو بیعیا هنأ هبسح یف

 کود هاو + ین کمد نوک داف قارا تشک ردقو یتبسانم هارو كفيصخ کرد راش رود
| 

 | دز و فتک (نالا) دقح یا نا هبلقیق لاش ردهنسانعم هنیکو دقحو روند هتا هح مو نالوا هدنزاغو |

 لوق ىلع هنتفوكنهنسارب هل ددشت كناب و یرمسک كنءزمه ناب الا) روند هنارمش و ماعط نالوا ظیلغو ووق |

 هللا لج 4 هدایز یون راضعب ردلاعف ینزو هکرید حراش » هلو هنیح یا *ی لا نبا لاق روند هنماکنه لوا

 روند هماعط یروق هدننزو بحاص (ن “الا رول وا ندنسهدام با هکرلیدلیا مس ر هرزوا قلوا نالعف یئزو

 | هنو ردنداڪا دیعس ناو ورع ن ناپا ردندیماسا هدننزو باح نا سبان یا نآ ماعط لاش

 | قلامرخ هدنا هکر ددا كغاطرب هدنسیفرش رجاح نابا و ردهدننز و لاعف ردف صنم یسک ناباو رد راعسا ثدحم

 هی رونل وا قالطا هغاطیکیا نانابا) ردعض ومر «ناباوذرل رد دا كغاط ر هدندروهرازفیب و ردراووص و

 | لا رد هنسانعم ناراب و باصعا میج هکر دهلکرب هدننزوه اتک (ةنابالا) یدنلواب ہلغتەدعب روند نابا هنر و عباتم |

 هکر دنایفس نا ەدننز و ىن زا( نيا ) ردعضومر هدشزو یبل هلم كنهزمه (یبا) هاعصا "لکی ف یا هتنابایف ءاج |
 .نوزوارپ بی رقاک اردزسانمر هدرع نیا" ر زج ردهدننزونویفا هکن بیا دوخاب هدننزورونت (نوټا ,دا) ردندحم |

 (نانالا) ردلوقن هرز وا قلوا یربق مالسلا هیلعوانیدن عربی ح ون هلغلوا مظعرا نمر هدنآر د راوترا۶یداز وا ۱ |

 | قانع هلی كنات ویدم كن زمه ردنآ ی ج رد هلبلق تغل هناا هلباهر ون د هکشا یشید هدنن ز و باح هر ادیق وف یان |

 ویق ناناو ردعج سا وب هروک هننابب كح راش »ر ولکءان ونام و هلن وکسكنات رولکننا و هنیتعض ر ولکن تاو ېکق نعا و
 | کش ود یعب هنسهدعاق قند ورد درک رام زه هدانعمیکیاو روندهرب یمیدروط كمدآ نکحوص هدنشاب |

 ۱ | یرزواهکرون.د های لوشنالوا هدن ا كنویق نیش یید لیلا ناناورولیای هن رز و كنآر هتخن هکرون د هجاغا نالوا ۱

 ۱ هلوا هده رشط صنود رچا وص غصن کروند هابق لوش نال واهر ا وص لوق ىلع هوا قاطو زود ب ویلغابنوص وپ

 ناکلابنالاب رد هنسانعمقا وای و تبا مدرب مدننزودوعق (نوتالا)و هلن وکسكنات ویت كند زمه (نتالا) |
 نتا لاق رد هنسانعم كم روب قر هنآ قیص قیص یعدآ هلتاصتف (نانتالا) تبثو ماقا اذا یناثلا بابلا نم اتوا و ات
 هن ران ورف كنسهلوقمیجرکو  یسکمآ رول وا ففم اضعبو هدننزو رونت (نوتالا) وطنا براق اذا انتنا لج را
 نب هلرصق كنءزمه (نتالا) ردیعج كنهددشم هکرولکن ااو هلبعط كنءزمه هکر ولکنتایعج روند هننسلکماج و

 هدنسهدام هکهتن ردقغوط سرت هکروند هکللا روهظ مّدقم ندنشاب یرلقایا كغج وچ ناغوط یکی هکردهنسانعم
 هلنیتعض (نتالا) تش نعم انتا ةأرلا تنا لاق ردهنسانعم قمروغوط سرت یقج وچ نوتاخو ردموسرم
 یتععةأرلا تنا لا ردهنسانعم قمروغوط سوکنم یغج وچ ځد و هدننزو مارک | (ناتالا) رون دهرار هجوب ۱

 رون ده هنسذ ولکو که دنن ز و ریما هلا هثلثمیا (نیثالا) ه دب لبق الج ر ج رګ نا وه واس وکنمدل ولا تدل ویا تنا |
 نالیغم قلتج و قیص هدننزو هفرغ (ةنالا) ردیعبات هکرد عننا هدننز و باح (نانا) لیصایانیثا"یش لاقت

 مص و تب هلنیتص (نثالا]) هدننز و د رص ر ولکن ثا عج رون د صیع هنفلجاغا ر دس هم ر لوا که رونند هلن
 رارپدنئا هللادا ههزمه یوا وهدعب بول وا نو هلنیتعض یعجب كنظفل نئو رول وا عج ندننفلت و نالوا هنسانعم |
 ربغتمیمعطو نولهدنز و بحاص هلعج (نج الا ةیالا هک انا اهن ود نم نوع دينا ال ءا قلا نم تاعاجأرق نمو ۱
 (نجالا) و هلینوکس كيج و ىح كنهزمه (نجالا) نوللاو عطلاریغتلا یا نجآ ءام لاق روند هبوص شلوا ۱

 انجا و انجا نجاو ءالا نجا لاقب ردهنسانعم قلواریغتم یتول و مط كیوص هدنن زو دوعق نوجالا) و هلئیتصق |
 راضقلا نجا لاقب رد هنسانعم كم رجز یجرچ نجا و هن ولو هم ریغتاذا عبار لاو لوالا و یناثلا بابلا نمانوجا و
 تكنءرمه (فناحالا) روند هغاکی هکر د هنسانعم هنجو هلال تاکرح كنهزمه (ةنحالا# هقد اذا انجا بوثلا

 كح راش +× ردنیجاحا یعجردناق فورعم هلون (فناحالا) و هلا هشح یاب (ةناحم الا وهلد دشت كيج ورکا

 | یدلیاریسفت هلا ساط زکلای هد همدقم یرشخمز ردقج هل وا راباق یرلکدید هینکل و راغتوساط كو هروک هتنا |
 (ذنح الا هلیج ددشت ردهناجا یلصا كنسهلج ردم وسم هناطاهلمال هدنر هناا هلا همت یاب هده ضعبو |

 روند ه هکیواو دقح یا ةنحا هل هب لاق رد هنسانعم هنکو دقح هلن وکس كن هم یاح و یرسمک كنوز

 | قلخاب نیکو دقح ه هکر ردردصم هلیصف كنهزمه (نحالا)ل هدننزو بنع رولکنحا یعجج هنسانعم بضغ

eonsتضع اذا هلع نحا لاش ردهنسانعم قلراط و هدقح اذا عبارلا تابلا نم احنا هنحا لاق  

| 

۱ 
۱ 

| 
1 



 4 نونلا باب ڙ چ

 سد دز ملا لصف وه

a ۵۸۸ زی 

 كما كنهآو دصق کر هل دو لم لعفت ( ا ر هنسانعم ی وما روند هنیجرکوک یاب هدرانو
 تسدنآ هدعرش فرعو یدل وا لدبم ندهزمش ءاب ب یدیا مت یلصا هدو و اذا همع لاش ردهنسانعم

 1 هلغاربط هګراو هکسرد یرالا و یزوب هکردلمعتسم هنس انعم قلق هیعرمش تراهط هرزوا ع ورشم هجو ید
 (یبهتا) بارلا هدو ههج و جم اذا ضبرلا مک لاش ردنیصتم یدیعص دصق ردترابع ندکلیا شب

 ردهنسانعم كمردتا 3 ه هتسخ و هدصق اذا همګ لاق رددهنسانعم تلا دصف دوب هدننزو لیعفت

 دعو دصف هلبصف *ل اب (ماهلالو (ةمایلا ) وه م ق بارتلاب هدو ههجو حم اذا ةالصلل ضیرلا مع لاق
 یزوکي وروک هست نلوا دنا تنر وا کردیا کرک لوش هتل هرز هماغو رددت ساف

 كن هکل وا یرلکددّوج هماع و رد اشنم كنلثم + ءاقرز نم رصبا * یدشغ وا قالطا ءاقرز ندنفیدل وا لوک

 4 هرو نه ردنرابع ندض را كده هلح رم یتلآ نوا هیدفوکو ءرصب ندنطس و قرش كنهکم هلبا هن دم هکر دیعما

 با ذکلا ةلیسم و ردلقشمیراقلامرخ کا و دیزا ندنرازب اس كزاج ضرا رو مة كلوا رداع“ هليا و بونم
 ضما لوقت هنسانعم ماما روند هتهح كوا هماع و مامو روند "یمام هدنتسن یدلبا توس یاوعد هداروا

 هنلامآو بلاطم هشیمههدننز و مظعم ( ملا ) ردهلدبم ندهزمه ءا ید هدرلنوب ارهاظ یماما یا یتماع و یماع

 فیطل رددآ كرهنرب هددصطب هدننز و یتح ( یم إل هبلاطع رفاظ یا میم وه لاش روند همدآ نالوا بایرفظ

 هیت کنون وب (منلا ردنطبرب ندیم ( عونب ) ردیدآ عضومرب هیت كل < لا رول وا ىراقلاب كزانو
 | هدراهراب هکردیعما جد كنوا هقشب ر و رده یدرفمرد وراد یرلکدید یم قیراب ینرق هکر دیم انوطق رژ

 هدیسرافرونلواریبعت نوک هکردف ورعمهدنازو موق (مویلا ) رد ر اکد.دیت وا هراب و یت وا قد کرت رونلوا لامعتسا
 | ردق هسع بورغ ندر ع ولط موب هروک هننای هدر اصب كفلؤم + یدا ماوبا یصا رد مایا یعجج روند زور

 اضیا فتکک موو م فتکک موبموب و لیلا لیلک مولا موب لاشو* یهتا ردربتعم ندسع ع ولط راهنو
 | دوخاب نوک ولتنحمو تدش ینعپ رهشلاف موب رخآوا ددش یا موایاوذ مو و مایاوذ مو و رد هلدبم ندای واو

 | هللا مایاب مهرک ذ لوقت رد هلبراسشعا تیلحم و تیلاح هک ننسانعم هلن رلرید هللامایا رلبعو ردکعد ینوک لس

 | ةم و ایم هم وابلاش رد هتسانعم كل هم اه تان AF زو لانق(ما ویلا و هدننز و هلتاقم (ةموایملا)) یلاعت همعنب یا
  هکردیدآ كنلغوا كن راترضح مالسلا هيلع حوت و رددآ هلسقر هدنم هدننزو ماح مایل مایالاب هلمام اذا اماون و
 | لاق روند هکلولد هنتصف (یهلا) رددآ هلبقر ندنلابق شبح هدنازو بءوح (مموی) یدل وا قغ هدنافوط

SHAEهللقع الا ی روح رم  | 

 تما یا مهیا وه لاش روند همدآ ضاص و روند هغاط برصو روند هشاط نیچلاب و زود قجیاطو مهفالو

 هش (نامالا) ردناسغل ولمرخآمهیالانةلبج ردندیماسا و رون دهرداهبو هنسانعم هرب روند هارصع لوچ و

 | هدندنع راصما لها ییعیءهمضاطادنء و رونل وا قالطا هه ود لج دا شهرسا هل وص لیس ه.دابلالها دنع هلیس هی

  ةیدابلا لها دنع لوئصلا جاهلا لمآ و لیسلا یا نیما نم هّلاب ذوعا لا رونل وا قالطا هنقناب هلی وص لیس
 | ءا! ةالف لا روند هناباب نایفل ون یناح و تهج هدننزو ءارصص ( ءامهبلا ) ةرضاحلا دنع قیرطاو لیسلا و

 ۱ ا هللانوعب معلا زجن هلوا بایان جارمشنا و حرف الصا هکرونبد ه هنس ددشو طق كىو اهیف یدتهبال یا

 ەچ نونا باب روت
 وبا نسا دب هنا لاق رد هنسانعم كلتا تم هلی وکس كناب و یصف كن هزم ( نس الا چچ[ رھا لصف مس
 | قعرارق ندقمر وط ناتندهراب و ههج و ف هما هنا لاقب رد هنساعم كلی وشرق هنبزوب یمدآر و همهلا ادا یناثلا و
 | نوسلوا هلتهجرمشلرکوربخ رک ه کر ون د همدا ]شف واٽ مه( ن و الا )د وسااذاح رم لاف مدلا نبا لاقت رد هنسانعم

 | ارهاظ شب مهتم یا نوبأموه لاقب رولوا كم دم هتم هلا رش هس رونل وا رکذ قلطم رکاو "مش وار نو مه لاشن

 كلعیع وشرق هنزو یمدآرب دو هدننزو لیعفت ( نیبأتلا ) رونلوا لج هنسانعم ناکو "نظ تمه هدربخ
 هکردهنتسانعم كلا دصف ندنرمط كن هود نوجا كع بورشیو ههج و ف هام اذا هنا لاش ردهنس انعم

 شا تافوو لک ویو یوشیف همد ذخ ؤۇیلربعبلا قرع دصف اذا لحرلا نا لاق راردبا .هدنمایا طق هداب لها

 | قع وا او هتوم دعب هحدم اذا هن" الاش ردهنسانعم كليا او حدم لر هدبا داب ییفاص وا نساحم كمدآ

 , لق (نْأنا) هبقرت ادا هن ا لاق رد هنسانعم قمل وا رظتنم 4 هنسلرب و هرثا یتقا اذا هنا لاش ردهنسانعم

 همت نالوا هدنلاد جا هلی كنمزمه (ةنمالا) رثا فتا اذا هات لاق ر رد هنسانعم قع وا هزبا یدو هدننزو



OAV e~ا  

 من زو ها ردع (ءاج4ا) قشعلانم نونطاکو هو مایه هب لاق رونل واریبعت تا هتف كلم رس هکر وند دنلاح هب هایش

 صوصخح هنفو ود و دنسانعهدام# ر وتد ىد هنباب ایفل وب یناحن و تهج و روتلوا قالطا هناباس و هلوچ زس وص |

 ینعب كئيشره هدننزو هلاح ( فماهلا ) رول وا ضراع هلک ا وص نار وط ب ولیکر ا ندق وچ كب هکر دندآ ض رم رب

 ردشوقپ یروهشم ردیم| شوق یراکهیدیدص ندن راش وق هک ة ماه وزساه رد ماه یهچج روند هنشاب كنا ویحره
 هدفلس راب غردح ورمشمهرز وا قل وارو نمر اطدا مم ند هماههدنش دح هک ةماه ال وى ودعال هد هب اهن هکر د جم ۱

 بوچوا هدقدنلا یماقتنا شم اررغاچو د ینوقسا هشيم بول وا هماه ی وركا وتقم نایفلایعاقتنا هکیدا ارد ا عز ر

 قلوا هماه یراحور د وخاب یراکیک كنیمره ضعبلادنع و ردهموب لوق ىلع ر اطر ندلیلرویطهماهو شعاردیک |

 لو E N ها یدنل وا ننندنفرط ع رشهدعب شعیاراردباماشن هلکنا و عز هرزوا

 ماهتسم بلق لاش ی کو ؟ قشام روند هلکو ک ناریحو هتفشا هدننز و مادتسم (ماهتسلا) روند a اورونا وا |

 ةنسح ةيشم یشع یا نالف لات ردهنسانعم كع رو فیطا و توخ هدننزو لعف 7 ےھت ۳ ماه یا |

 هدنز و هاا € ام .ه  ردهدزن از هد هلا صق ردیدآ وصرب هدندرو یسهلسق عشاحم لیس هين رفصم ( ایی )ا

 بک نوهسه نر ر هدننز و لاعتفا (ماشهالا) رد هلدبمندهزمهءاه ردندنالک عوضوم ریش هکردبفدامو ۱

 زین روک مو هد :زورجا (م مه الا لاتحال یا هسفل ماتهیالوه لاق رد هنسانعم كعشرود هنن راهش رط راکوا

 لصا دارفنا یا میو می هب هب لاش ردهنسانعم دارفنا قلزکلاب تم لا و هلن وکس كنبقوف ئاو یم | ۱

 همدآ یو و ارون د هفلق زسردب هلکلنا تافو یردپ كلفطربمتیو متی کیم ون ردانعموپ هدام عوضوم

 دارفنابولوا عوضوم هنانعمو یدام ندن وب كضعب زد رابع ندقلاق نسدلا یمن وحمو اهب و ردص وتو |

 ناب یو و رول وا ندنف رطانا هدناویح و ندنفرطاباب ال هدناسنا هصالخ ردکعد زدذ وخأم ندنو یسانغم |

 اذا می ین بابلا نم امت وات متیو یبصلا می لا ردهنسانعم قلوا منب لفط رارول وا ردصم هلیصف و یعض |
 نالوا بابک یربظنو درف یا ےب وه لاق روند ه هنسن نال وا هناکی و درف تا(

 غلات شا تافو یرد هدننزو نارکس نا و متن و هریظن زب نع یا ےتب “یش لاق روئلوا قالطا هنس ۱

 هلناصف رولکه و E رولکی اتو و ماتا یعجج رول وا لئاز ندنا تب سا هدقدل وا می روند هبيصا

 یدل وكنوناخ هلم رسک كن زمه (مات لاله اا دقفدق وللا غلب ملاذا ناع و ےب لفط لاق هدننزو ریشم رولکه سو

 هن واخ شللق مش یدالوا هدننز و نسح (عولا) یمات اهدال وا راص اذا ةا تعا لا نوین اب قلاق مت | ۱

 رد هنسانعم قل وا هرز وار وتف ویر وصف هدشيا ر هلنیتصف (ملا) منامتوسنومتومنآرمالاقردمتايمیعجب روش ڈا

 می لاق ردهنسانعم قفلایوا بو رو ضآ غآ هلغلروب هدلوب و رتف و مصق اذا عبارلا ب تاتلا نم ا لجرلا می لاقب

 تي هبلقف لاقب ردهنسانعم نزحو هه هلیصف كن( ملا ) ردشلا رارکت یو فلم + ًاطباو ایعا اذا لجراا
 روکذم جرات وت لق رر دمو مط نار یرب هکرد راقلع و هت هد هب داب هلی كن هنن یاب (ماتیلا) مهیآ 1

 رجاه(مرابلرددآ كعاطرب هدننزوریب ز دوخابهدننز وریغص ها اید دشت روا ناشی هرزوا | ۱ ۱

 نیس (نوعایلال یدلیا رکذ هدنرعش ماتوا که ردیدآ رخا عضومر و رددآ هبرقرب هدنماضف ناهفصا هدنزو |
 هدننزز و بحاص ردیماییدرفم ردکچپفیطا رول وا یعاونا ر ونا واریبعت نیبایهدیکر هکر دک فورعم هلا هحوتفم
 هلغل وا برعم ندبس راق هدندنع راضعب و ردق و یریظن یربغ ندنظفل نوملاع كنو و رددنزو ملاعورچاه دوخا |

 ه یل: عادص و عفا هر هدر وناس و ریپ یماعشسا رول وا عون یراصو ضا كلیمایو زلوا یراج هنسا ر عج
 ندن وص كنکچج نالوا قوصسم و ضسم یدوسارعش یرورذ كنق وخ نالوایروق و دیفم هنس هضرام ماکز و |
 بورد هلبتف كمالو كنهزمش (ةلعالا) رد رغ هدکلیا عقد ناقا ندجر برشایلاوتم نوک جو ین هیق ور |

 هدننزو هلعبف ردهدننزو هلعفاو و اتوص یا هلا هل تععمام لوقت روند هسسو هنسانعم تکرح روند هغهادلق
 كم و یصف كناب ملا  یدنل وا رک د هدنسهدام مل هلنیتعف ( یر ردیس هزمه نالوا دباز نم ردلکد

 روند هنیجرکو کی ناب مو رولکی لاس عج هو یرسکم عجب هل كنس هلک عو هنسانعم رحم روند هاب ردهلیدیدشت

 اقلا ابرد رول وا ردصم مو رددآ وص ر هدنسهکلوا دخت و رددآ كنق ىع رشا عو هنسانغم یشحو ماج |

 قاق هرجا زکد لحاس هلفعاط زکدو ملایف حرط یا موهم وهف لوھ یلع لجرلا "مع لاق هنسانعم قغلوا |
 | هلیتصقف (میل و هدننز و باصس ( مایل هیت یبطا را دی اذا لوهجلاىلع حالا لاقي زدی

| 

 هه ةت اهل لصف قوس كناب ( متیلا ) ہک هک ةتعلا 9 لصف زم هیف موجال یا ے فا لب لا رولوا فضو هه نالوا |



 چک هک زن

  نالاصهن وایرب هدسال وءالا ةبتکلا یا مۈ ۇب لاق روند ه ییوققوچییوص و روند هبهقان لشي وز وب
 ا هک و انس كليو اصاب كب یزوس هدنن زو هلزاز ت4ا روند هغلشماق و هغل زاس

 | ینجوچو هافخا اذا مالکلا مهمه لاقب رونل وا ریبعت قادم هدیکرت دینا مهف یتموهفمو ل أ ام نکل تودیشیا

 ج ۱ 9 نراس تمون اذا لفطلا تم# لا ردهنسانعم قلاچ یتن نوجا قمتو وا
 او یساوت لو رغص و "مهلا نم هردص ف ددر اذا ریئزلا هم لاق ردهنسانعم قمادلریخ هلغمافیط

 ا ) رددآ لجر ر و ردهنس انعم لفلسس هل قثاقبط و قوغو ر ھا كندر ومو

 روند هراج ندا دیدرتینیزا اوآ ماکو مهم و روند هنالسرا هدننز و روفصع (موهمها)لو هدننز و لیدنق

 ۱ | لجر لاق رونلوا قالطا 4 یځ وف هدنزو دادش lel) ر ردهنسانعم موعو موم هلرصف كناه هام )

 Es جوا درت مانا و رد را هباصص كلام ناو دز ناو ثراخانب مامه ردندیماسا مامه و م ام یا مامه

 مامه هکر د چرم * دربلا نم ثلاثلام ویلا یا مال مو اذه لاق ردقج هلوا یوکے عصت هتدورب هکرونل وا قالطا
 دحانمام ا + ماهه و ثراح ءاعمالاقدصا ۶ ثیدحاین ا رول والاعف چدندنسهدام مه نالوا هنسانعم منع

 ردیسهدرک انب كن هسکمان سبد نب روصنم هلودلامامش هکردهدلب رب هدنساضق طسا و( ةيمام )رهاب "ب وهوالا
 هنسانعم هعظع "هرکعروندهنسب روس هود نال وا مظع هدننز و هروفصع(ةم وهل و هدننز و هرات رب (ةماهم#)

 | هموق ماب یتعاذ|نالف مهسا لاق رد هنسانعم قم غ وا هتنح ود رد هدننم ی رات صم كنموقىدنکم دار( ماسالا ])

 | یش قبا هسکرب الثم ردلمعتسم هنسانعمیدنکو ن یدملاق هنسنرب هلیسانن هرز وا رسک كن رخآ و یصفكناه (ماهمه)
 | هرو زم هک هکر دج راش + هنسانعم"یشقم ۸ رار د ماهم ۳ هدننا وج هسلیا لا ۇس ود یعدلاق هنسن رب هدنناب نعپ لدنع

  ردهنسسانعم تطوس هجا و كفلسس داب كي هلینوکس كنا امہ و یصق كنون و كناه (تفیملا) ردلعف مسا
E:۱ | دنسانعم نطق روند هغوع هدننز و لقبص (منیلا)رددآ توا عو 7 هغی و اشخ تاصا اذا  

 ۰ ۱ و تلخ دو وند هفح و یرلکدلیانوسفا نوجا ریه كبر ناوسن هدننز و هعله (ةغهلا)

 | هلکفلبوس هابكب هدننزو موزیح (مونیهلا )ر دیم امرخ سنجر لوق ىلع روند هبامرخ هلنیتصف (منهلالروند
 | ردهلسف رب ندنلئابق ن > هدننزو اف (مانهون) مهال مالک وه و مونیه هقطن لا روند همالک نابغ وا مهف

 | اوشو ءاودر (سوحا موه) هنسانعم ضرالا نانطب روند هن زو مادر هدننز و موق (موهلا)

 | یچویق و هحنا و هناد رب قاسس وحلا م وه هدناد رفمردر قم هد راردا ی لود و تتفم یشاطنال وا هد هلام رار د هبنا ره

 | جراید مگ راضهبو ردموس نمود ردندنعاونا د رزناوغرا ردرجش ر هدرخ ق روو هیبش هنیعماب وققتمارق ویراص
 1 | ندنغوبچ كنآهدنماکنه هم هز یسهفن اط سوچ رد رر هیش هنیعماب هدناهرب و رلیدید ردنیعما هن وکر ص وصخ

 | لعفت (موبنلا)لو هدنزو لیعف (ع وا ردینبم ود یدل وا فاضم هن رلیدنک هلغل وا ندن رانا قعوط هدنرالا

  (ماوهلا)ساعنا نم هسأر زه اذا مّوبتو لجرلا موه لاق رد هنسانعمقلاص هنوایرب یتشاب مدآنایلقو وا هدننز و

 ۱ | هروکرب هدنل وح رصم هدننز و هلاح (فماهلا )رد دآ هبرفرپ هدنع هدننزولاح (ماهلا )روند ةنالسرا بخو دادش

 ندنندش كنبح و قشع هکردهنسانعم مایه هدننزو بار (مارقلا) روند هل هدننزو هموح (فموهلا) رد دآ

 ۱ لا روند همدآ كوب یشاب هدننز و نوها (موهالا) مایه یا ماوه هب لاق روند هکلدتفشآ نالوا ضرام هقش

 | بویلیا عسر ہدنسهدام یه نالوا هیابی هماهنالوا دام شاباشل وم 7 ا ةماهلا ےظعلایا موها لحر

 | كىر م وبنو وهتیتحراشلنا رک ذی دهد هی وهن وا وهدنهکو هد هب واوهدراذخ مر راسو هد هناهنردشمالنا رک ذهدارو

 | یلتفل موها سپ ساعنلا رم مهماه اوّرهیا اوم وتو اوم وه ساسالاین کر اشنا مش مصت هرز وا قل وا هنسانعم هماه

 ۱ ,(نایما) و هلق كناه (مهلاژرول وا شما تراشا هکایوک دن رلهدامموها وع وه فل قم + رول وا شلواندهماه

  زسوص هلبرسسک ك ناه )4ل(: ةأرما بجا اقا اناهفو اه میم لج رلا ماه لاق ردهنسانعم قمل وا قشام هلناصف

 ید رفم ردهنسانعم قاشع هدننز و نامر (م ًایهلاو ردع ۵۱ یدرفم شاطع یا ےھ لبا لاق روند هرلهود

 ج EE ANE هرهسکنالوا ام وز یا وردمام

 لقاربطیروقو هدرخ دوخابهلوا راقبون!انادبویمروطالصا هلغل وا قشموبك هکر ون دهغلموق لوش هدننز و

 ۱ هدننز وروبص(مویهلا )و(اهلا) ردتفلهد هلبعض كناه و هل وارکح بود وهدن آیکیدش ودهرطق ر هکر ون د هلاسموق

 | شمارغوا هنض ءاعه و ردیفدا رهو هدنن ز وناشطع( ناعهلا) ربصمیا م وبه و ماهلجر لاقت روندهمدآر ی

 ۱  هونجنالوا ض راع ها ندد كفش د: زوال (مابلا) ددان قاد انک ید اع ین رونىدەەود

e(هیش)  



 ا > 6۸۵ زوس

 تيد كنموق هکروند هراکرس ناشیذ و دیس لوش هدننزو بدرا (مقلهلا ال روند همدا عساو یرادروآو درا
 تالا لا وذ محط دیس یا قله لجر لاق هلوا رول وا لمخ یسیدنک نی رلکوب هف اش فیلاکت رب راسو تماشو

 هدرانو هدننزو ساطر ۶ (ماتلهلا ) و هدننز و طبلع (مقلهلا و هدننزو هساطرف (قماقلهلا» روند هو

 كعمو ىح كناه ( مهلا) ردیدآلجرر و رونیدهنالسرا و روندهمدآنوزوا ویرباهماقله و روندهمدآلوک |

 نانلوا مييصاو منع ءدنوردو نزح یا 7 ۸ ۵ هذخا لاق رواک موم یعج ردهنسانعم هودنا و نزح هلن د دشت

 هجرک ردهنسانعم مزعو دصق یب کر تهب "مه هداروب هسفن یف هب "مهام وهو مظع م ھه لاق روند هصوصخ

 ةي الا ا مه و متم ۵ دنلو بیعت Ehle eS یدلبارک ها رانی و

 كلبا E نم هات اصت دهه و "مه و هدن زو بنع رد ہم یعج هل رسک كناه ردهم سا ندنآو

 ته ه لاقب ردهنسانعم كمترا "هو هئزح اذا لوالا بابلا نم ةممو اه مالا همه لاق ردهنسسانعم

 99 نیل مه لاق رد هنسانعم ۳ دوس ندهغو هم بهذا و هاذا یا هعج مقسلا هه لاقب و هاذا اذا

 تارشحو اهدهج اذا ةقانلا زرغلا لاق ردهنسانعم كمر و بارطضا و تجز یتژک كن كنىد وس ه هان و

 یناثلا بابلانم ام ضرالا شاشخ تم لاق ردهنسانعم كم روب بوزک هدنزوم رب رارون اج نانلوا ریبعت ضرا

 قل وا یناف ریپو هنزح اذا مالا هما لاقب ردهنسانعم تا نوزح ید وب هلب رسک ك هزم (مامش الا تد اذا
 سالا همها لاق ردهنسانعم قلوا نوزح هدنن زو لاعتفا (ماقهالا) ام راص ادال ها لاق ردهنسانعم ||

 كنانعم و ماتهآ نالوا ی دنسانعم كلا مادقاو مایق هشيا رب هکرید حراش * تا هنزح یا ها[

 تاذناف هباذا یا 7 ممناف حشا "مه لا ردهنسانعم كمنرا هنسن ا غای هدننز و لاعفنا (مامعالا) ردیمزال

 ما وه یعج روند هبا داقلطم لد دشت كم (ةماهلا) ام راص اذا میشلا مبنا لاقب ردهنسانعم قمل وا یتافریپ و |

 تارشح نالوا فوخ هروک هننابپ كحراش × ردندنظفل مه نالوا هنسانعم بیید هرزوا یغیدنل وا رکذ رولک |

 هدنن زو لعفت میم ملال ردص وص هرانل وا ملا تاذ هماس هکه تن یبک برقع و نالپ و راک دل وا عیاش هدضرا

 كمدار و رارکت ینو فلوم + هسسح و هبلط اذا * ی مت لا ردهنسانعم كلی وهسج یب هتسن رب ۰

 هنک روا هود نالوا شمع را ندلازهو فعض (موماهلاال هالف اذا هسأر مت لاق ردهنساانعم كلتب ینشاب

 یوقو همهلاعظع و روند ه وص ناقا بو راندراق و روند هغاب شع راندکر وا هدننزو باغ (مام1#) روند |
 نالوا درمناوج و یه بول وا ردا هدنسفن و دما مظع یا مامشلم لاقب روند هب یلا و و ههاشداب هع زعلا |

 دیس یا مام لجر لاق هدننز و باتکر ولک مامه یعج ردفص و صوصخ ةلاحر وو روند همدآ ناشیذو دیس

 یهو ردا ځد وب هدننزو رار (ماهم# ا ردیعما یسرف كبغک ن نازو رونید هنالسرا ماهو یضس عاش ١
 دصق یسلراقیچ هلعف هد ریمط هلیحف و یرسک كناه (تمهلا) روند هنالسراو روند همدآ ناشیذ نالوا ع رکو |

 4 مه ام یهو ةق داص به 4 لاق ردهنسانعم یوه و قوشو عبط لیمو روند هصوصخ نانل وا هداراو :

 د یثنوم رولک مامها یعجج روند ه ینافریپ هلسسک كرلاه (ةم#) و (مهلا) یوهلا اذکو لعفیل ما نم
 هدننزو همالس (ةمام# )و هلص كناه (ةموم#) هرزوا سابقریغ رواک عامه و رولک تام یعج رده ۱

 هلا فن فرح (مامهال) ام راص اذا ةمامه و ةمومه لجرلا مه لاق ردهنسانعم قلوا ینافریپ كب ردراردصم

 (مامهرلو هلعفا الو تل, مها ال یا مامهال لاقب ردکعدملثا مزعو دصق هکر د هنسانعم “ھا ال هدنزو ماطقو

 مهم یا مام دب ز ءاج لاقب رک ذیس اک ردلبقتسم لعف نددب هکر دلمعتسم هنسانعم مهم هدننزو ماطق كاذک

 ردلعف ےسا ا اال و مه نالوا هنسانعم دضق و منع یسهلک مامه وبشا هروک هناي كحراش |

 صیقت هلکماطا داربا یب هلص فوم هلو موس هلت رابع یل مامه ال هدساسا ردکعد ةمه ال یلوق مام ال سپ |
 هدنناونع ماهه هد و .TBI | ید نددم# تالذک ردیطاتسا حان لق دوخاب ردشلبا |

 مو صف با ا ےک ن نیا ا لعف مسا هدهنسانعم یدنکو ت یدلاق ماهمش و ردموسرم
 لاق ردکعد ردا تیافک اکس هکر دلهتسم هنسانعم تیما كيمح ےک کا ( تاتو هل كنهددشم ق

 بو کا ید سم و كم یصقا ران و و كبسح یا لج ر نم كته و كمه لج و اذه ق

 فیعض رطم یا مو میم ءاعسایف لاق روند هرومنب فیعض یک نیت قردل وا مسا هدننزو لیعفت (ےم الو
 روبص(موم#ا) هاو بینید زونهنکل بونلوا عج هنمول وطقیای هکر وند هد وس لوش مو 1

 فیطل و لزوک و رطمل بوبص یٍ موم باح لاق روند هدولب ندبا لازنا روم قوچ یلقنااص هدننزو ۱

 قیر اب ییتشن کش از



 e هو زی

 | اماظع امت هعلتا اذاماعطلا مت لاقب رددت انعم قمتوب همق كوي كوي و هرهق اذا دی" لاقت رد ةنسانعم
 ولت بوکو چ انب راسو وبق هدننزو لعفت ( کیلا روند همدآ نوزوا كن هدننزو نا ردیح (ینامت#)
 | بردی و هزبتسا اذا هیکجت لاقب ردهنتسانعم كل ازهتساو تم اذا اه وعو بلا تمکجت لاقن ردهنمانعم
 | نت اذا لجرلا کیت لاقب ردهنسانعم قفلاص و اکرادتم هنعط اذا هم لاقب ردهنسانعم كمت رود قارزم
 | قلناهشپ ه هنسن نالوا توف و هبضغ "دتشا اذا هیلع مکهت لاقت ردهنسانعم كلک هعشخ بونل هکیوا كب همدآ رو

 | طارفا هدهجرد كج هیلروتک تقاطو مدنن اذا تئافلا مال ىلع مکه لاق ردهنسانعم كما فسأت بودا
 | لاق رد هنسانعم كلتا یفتو برطو قاطیال اریثک رطم اذا رطملا مکهت لاق ردهنسانعم قاب روم هرزوا

 | هدننز و لیعفت (یکبتا) ردهنسانعم ءازهتسا و لزه ردعما هدننزو هکوصضا (ةموکهالا) یتغت اذا لجرلا کیت

 نیبدوخ هلیسهینب لعاف سا (کبتسلا) هلتینخ اذا هل یه نی ردا شال وام تزل ن وجا هسکر |
 |( بوشیریک ه ینعب الامو هدوهب اماد هدننزو فتک مکهلار) ریکتم یا مکهتسم لجر لاقت روند همدا َرکَسو

 ملا (ےلھلا) هینمپ الام یلع مص ر رش یا مکه لجر لاقب رونید هراک ہزرھو راکد بو ررش نالوا روشرود

 | ههنسن قوچ هلیدددشت كيعو هلنینرسک ناله ) قصال یا ےله “یش لاقب روند هئیش ناقشپاب هدننزو |
 با غ (مالهلا لرد هنسانعم ن اله هلص و یصق كمال ویصفكناه 4 نالطهل ال نوسل واى راسو نو سل وا كتا ر وندا

 شق وا دربت و شلزوس یاب كماعط یراکدید شآ یشکا لوقیلع روند هننایرب یعازو شعتپ هلیسیرد هدننزو ۱
 | هلازوطو وصیتلاثما یعازوب ردندنعاونا هدغاماله هکردموسم هن وکو ب هدنسهچبرت نینمولاةفت روند هن وص |

 ۱ هللا کرس ینهدراب لو دوخاب هّراح لوق ءاضتقالا بسح و راردنا كرت هدلح رب هل وا رطاقتم یوص بودانیق

 [ هنجارم تلوش نانلوا هفاضا یلاصفا راردانیف هللا هکرس لوا یرو نم مل هرکصندقیچ ندهکرس بودانیف
 | روند همدآ كوپلسو قلاصهدننز و بنق (مهلاا) رونلواریبعتر وچ هکر وند هن راکیک غاط هلنیتمط (زملا) ردعبات
 كناه مر هب بهذ یا هب ها لاق ردهنسانعم كمردیک یهنسن رب هدنن ز و لاعتفا (مالتهالاز رد هله یینوم ۱
 | یلصا ردهنسانعم لاعت ردکعد لک یرب ردرما لعف مسا هلیسان هرزوا چ كنەددشم ےمو یھ كمالو یصق |

 مض هلغلوا مما لعف رد هنسانعم كلغا عجب ندان داف ۳ یمهلک "لو ردهستت فرح ءاه هک ی دنا لاھ

 [ دمال هلیبسحقلوا ملا لصالا یف هدعب رول وا كعد لک هزغاب مزبدا رع هکر دشانهزب یکیدنک ن سینعب انیلا كسفن

 [ رد واسم یننومو رک ذمو یجب و درفم یدنلوا لامعتسا یک هطیسب هک بونل وا فذح فلا هل ر دقت نوکسهن

 | یلهواوله و اه وه راردیا ارجا هنسارح كنسهلک "در مع ون و ردفصتم رغ هکر د هدندنع نوزاجو و

 ۱ ردکعدلروتکو رب هک ېکم کنادهش هوای هرول وا ید و مزالوردیبکنوبزاجیخددج لهاورارید نم و

 روسکمیم هد مو رلرید نل بول وا قحالهلقثم نون ویبک تل تیه روند كل له بونل هلص هلمال هکرول واهاکو
 هلم كنءهريخا نونروند نانلههدنننوم عج و رار دن اله هدشنوم هشت و رک ذم هست و رولوا موم هدنعچ و

 یلصا ردکع د م هلکه هربن نعپ هلرعق كناه و كن هزم" نسر د "لهامیل اهدناوج هسلد اذک واذک ىلا "یھ اکس هسکر و ۱

 ۱ نسرد رزها ال هدننا وج راهسید اذک "ره ثالذک رونلوا لر هرز وایلاح ءاه ردم ندنس هلک "ملاام یلایدبا ام ىلا

 3 رول وا روسکم مالو موعضمءزمه اضعب و رول وا موعضمال و هزمه اضعبو رول وامومصمءزمهزکلای هکرول وا اکو

  هدزوا روک ذمهج و نیب رضبلادنع یس هلک "لههرزوایغیدلوا م وس مم هدب رعلا ناس هکر د ح راش # هنسانعم هکنطعا ال

 | لها یدنل وا لاښعتس| یک د رقم لک دعب ردبک رندنس هلک ما هللا لهنییف وکلا دنع وردېک م ندنس هلک "مل هلا هیت ءاه

 | اه ردفرمصتم یکی سەلک در هلغمل وا لعف هدندنعدحت لها و ےتو ردف رص تمریغ هلغل واما لعفیسا هدندنعزاجج

 مهو رول وا لخاد هدندنع نوبدجنو ت نکل زل وا لخاد یی ر ندهفیفخ و هلیقثنوناکا هدنعزاج لها و ردذاز |
 ۱ سپ * رارب د كل ړه هدنضرعم توعد هماعط ی دآ ر الثمر ونل وا لاصتسا ن و ات وعد ور ولکه د هنسانعم طعایسەک |

 هکیطعاال روند هلهاال هدنن اوج هلغل وا هنسانعم طعایلوقاذک "هو رد هنسانعملاعت لوق اذکو اذک ىلا ره كل وم

 لا رد هنسانعم قم اچ هننای وید هیمدآ ر هدننزو مارک (مالهالا)و هدننزو هج ر حد (ةمم 8 هنسانعم

 مزا و ردباوج هلتعاطا همدآ ندبا توعد هنناب ود له هکر دیاوج كنظفل ړه هلنیتهف (هلا)هاعد اذا هب هاو ۱

 حرز (مدلهلا) ردهدلبرب هدناتسربط هدننزو كنآ (لها) هعاطا اذا هل داح لاش یک من ردکعد عھاکو

 ءاسکلا یا مدلهلا هل طب لاش روند ه هک نوغو و نیلاقو روند ههلک ولام نالوا وللب یرلاع هدنزو

 همدا دنم روزو ۍوقو روند هتروع ولشاب هدننزو جربز هلفاق (مقلهلا و ظيلغلا فاما دبللا اذكو عاقرا رهاظلا

 ( روند )



j~چو ۵۸۳  

 ۱ او دگتام و هبذاح و دیصاه + هعب رامادخ رایدبد ردم و د یج واو مادخ یدرد ژیدلیا نیبعت توقف ید

 هکر دیا رفت هلاح ر .ینادغ هکر دن وف 7 هعصاه رون د عبس عیابطهنع و ردهدل ومو هذاغو همان »هل رلث مودو

 اننا ےھھو ر دخ ورمشم هدنلحم هک ردرا و یسهبترم شب كنآو رولوا خاص هدغل واء هو لعفلاب ندندتغم

 ریه ادا مملع , مصه لاق زږلړعتسم اتم كا ن نزلا هت رز وا ندا كسکو دوخاب كلنا موعش همدآرب

 | (ماضتهالا ا) هیصغ و هلظاذاات الف عضه لاق رد هنسانعم كلتا ما: رفاضم واب دادم ر و طبهوا

 ریت ھإ لاق زد ةن سائعم تالبا ۳ هلبصع ی )ام كمدآ رب هدرلن ل هد ز و لعفت (یطبتلا) و 7 رو لاعتفا

 هکر وند اا لوس مصد و رود ا بوصغمىلام هدنن ز وربما (ےضهلا) هبصع وهلظاذا ریص و

 ریبع) و ولت رق نواکوس کاو هل وا یک یهس ورس لاهن هل وا هجزآ یرلت 1 كس رلناب و فیل یراروک و و زود ینرف ۱

 ته رافح | "لفا و و کلا فیل و نطبلا نها یا سه ة رها لا رول وا وا فص و هدهنرق یسلی وا و روئل وا

 یدک رب ې ک هجن ول وا هرجا یغوجقز ونه هکروند هنکح امرخ قدلجآ لوش و صخ ایا یضهن طب لاق و

 | ندشماهو ا فوج یف مطنم مطبم یا چ ےن اهعلط لخ و ل ىلاعت هل وف هنم و هلوا وا ک هدنا

 بصف ردم ما .هدننز و هننفس (ديصها) رک ذس اک رار د قاي و روند هنسهلوقم لدود و یان نالوا |
 ماعط عضاههدننز ورورص (موضهلا) و (موضاهلا و هدنزودادش (ماضهلا# روند هدادب و لظ نالوا هلتهج |

 دم رکب موضهو روند هدرموجنو عر نالوا ردا لا قاتا و لار هندن شراوج ا١ ۱۱

 | روند هنالسرا موضه و ماصهو هلنیتعح رولک ضه یعج امدلاع دوحت یا موضه د لا رولوا فصو ید |

 .ندهدح هلغل وا هجزآ یرلتا كن رانی و فیطل نوت قرهلوا ولنرق نولکوس مدآرب هلنیتعف (یضهلا) ق

 ییا برو ولنادیم یراناب یرفو كن رز تولوا یخ ولم ی زوکیا دم تا و هم هرات لقو هک ۱

 یرجا یرلناب یرقو دیرف تۇ وا عرق طاق زوج یورک دی یار راتو یکقشوق ہن ر یر ولفرط |

 | کو گلی لنت یی رولوا زسنادیم کواو هجزآ یثرق هدنروص و ردنداعموب و ردترابع ندقل وا كیک ||

 | روند مضه و ءاصههدشن ۇم روندهمد و4  نالوا هرزواروک ذمفص و هدنز ورچا (یضهالا) رونلواریبعت |

 مساوی رب ةلقعم جشکلا فلیلا و نطبلا صجتاتناکاذا یضه و ءاعضه ۃأرما لاق یدنل وارکذ کت
 نکن 0 ندهدح دوب (موضهلا روند هن رق نولکوس یکے ضهو رونید همدآنالوا ظیلغیراشید كوا ِ

 (ةموضهلا) ةواخ رهیفیا مضاه*یشلاقب ر وند هب هنن هچکش وکه دنن زو بحاص (عضاهلا ) رون د هن رق ن واک وس | !

 مضهو هضم و ةموضیم ةبصق لا روند هنسهلوقم لدود و یان نال وا ندشماق هدننزو ررطعم (يضهملا) و ق

 ربهت و روند هنس تروا كل هردو روند هضرا ولقاروت وا قچلا هل رسکو یھ كناه (عضهلا )اجر قتل |

 هت رله رق لرهش مات هل هللا هح وتفم هزم 2 اچ مااا و و م وتو مانغا نیم وو درو ی

 کو هلا ناب و كسم هکر دیعما بیط عونرب (ةموضهلا) ردتعاج ر هدننز و همظعم (مصعم ون رونل وا قالطا

 رک ار هدناتسب ع رواک عاضه یعج روند هماعط نالوابت ص نوجا تیم هدننزو هنیفس (دص#) رردا

 لس و هیلع هللا یلص مرک ال وسر هکهتن + راردبالاس را ماعطراوشموق و رابابحا نوک وا یکیا 4 هناخ نال وا عقاوتيم |

 EG A aR دنا موکل رخ یادااھش كران ر یوزو

 لا ردهنسانعم كع یرشید یربغ بوش ود یراشید نولوق كنهود هل رسک كنهزمش (ماضهالا) ردیعا أ

 ردیعما یداورب هدننزو مدح (یضه) اهربغ علطو اهعضا ور تبهذ اذا سال ا عاذجالل لیالا تمض

 مان رش رد یطوبس ردهلیو کس تن هل ءاط و یف كناه هکیدلبا تاک ندنسهدام مطه فلؤم هکربد میرم

aEبارش ةر ره یا ثیدح ی وردموسرع ی ویدا را | ریسقت  

 یاضیبل قاف انرکز مالسالا مش لاقو رول وا شماللا تم هاب ی

 بابلا نم اهقه لجرلا یقه لاقب ردهنسانعم قمقجآ كب هلبصق كفاقو كناه (متلا) نالبج ام لبق نامطهالا ق
 روند همدآ لوکا E فه ( مقهلار روندهمدآ نر هو فتک (یقهلا) هعوج دتشا اذا عبارلا

 یتوصنداروهظندزاغوب نکر دو همت و روندهنسینل روکلزکد هدننزوردیح (یقیهلا) رونل وا قالطا هایردو ا
 كلثا راسک اخو رهق هدننز و لعفت (مقلا روند هزکد عساوو روند هنشوق هود كکرا نوزوا و رول واه اکح |[

 : | فطلو هنطب صجخ اذ | عبارلا بابلا نم اعصه مالفلا عضه لاق رددتسانس قوا یهسو نوزوم یک شیک 4



 f ۵۸۲ جی

 | هلنيتمص (مسهلاز ةم ̂ یف لاق رونل وا رک ذ هکر مثه هليو رس و ی دانی (مسهل ال ذیشهین زغل سه ریسه لا رونل وا رکذ هکردتفل هدنظفل مشه ها وکس كنيس و یصنق كناه |
 | ردهدلبرب هدنسهق را ناتسربط هدننز و رهوج (یسوه)) روند هرا هک نروا یقابو خاد هکردئفل هدنظفل مسح
 1 یک قبق لوف یلع ردهنسانعم كلی درخ بودافوا یبهنسن یروق هلبنوکس كنهمجم نیش و یصق كناه (یشهلا)

 | اقلطم دوخاب یتور ویزووخاب ردهنسانعمقعافوا بوریف یکیکو یثاب ةصاخ دوخابقعافوا یب هنسن شوب یا
 1 رسک وافوج الاوا سبابلا ىلا سسك وه و ییاثلا بابلانم اینه ریشه لا ردهنسانعم قعافوا یهنساره

 روند ه هنسن شم واریتههدننز وربما (صشهلا لو(موشهلا ) یش لک افنالا و هجولاوا ةصاخ سأرا و ماظعلا

 هدنالگ بویلن وز ناویحو ممشهخ دعنه لا ردهنسانعم قعافوا بولی رق هنسنرب هدننز و لاعفنا (ماشهنالا)

 ردهنسانعم ماشنا هدننز و لعفت (متبلا ) تفعض و تراخ ادا لب الا ,نعشجا لا ردلهعتسم هنسانعم قلوا

 | كلبا مارکا و مظعت همدآر و هرسک اذا هم لا هنسانعم قعافوا بورق رولوا یدعتمو مثه هعشه لاقب

 | قناص هلجوآ نوت لوق ىلع قغاص یتسهع كنقان و همظعو همرکا اذا انالف مشت لاقب ردلمعتسم هن سانعم
 دابر و شاتشخ درخ یغلت وا یروق راکزورو اهلک فکلاب بلا وهوا املج اذا هقانلا ممشهت لاق رد منسانعم

 اذا عش لاقي ردهنسانعم كما زابل تقفشو جرو هترمسک اذا سیسلا عرلا تعش لا ردهنسانعم كما

 لاق ردهنسانعم قمل وا ناوتان بویلنو ز ناوبح و فطعت یا هيلع مش لاه.رول وا یدعتم هدانعمو و دفطعتسا

 هلحوآنوت بویعاص هل اراقمر دوخاب ق عاص جدو هدننز و لاعتفا(ماشنه الا تغفعض و تراخ اذالبالا ی

 قلن وز بودا لمح هنعاض وا هلبا سفن مضه هبه سک ریو اهعشع ینعع ةقالا مثتها لاقب رد هنسانمم قناص
 مەت همدآ رب جد وب هدننزو لیعفت (مشبلا) ہلاہتمصتها یا هلیسفن تعشها لوقت رد هن انعم كمتسوک

 ردلطملا دبع وبا هکردفانمدبع نیاهدننزو بحاص (ےشاه) همظع و همرکا اذا هعشه لاق رد هنسانعم كلبا مارک او

 | کروند هنغبراب شاب لوش (ةعثاهلاآل یدل وا بقلم یشان ندنکیدلیا مثه موق رم یدیرت لّوا لا رد ورع یعما

 .دوخاب هلوا شمالا هنابا و ریثان هکیک هقفوبیرلکدبد شارف نکل بوربق ینکیک كشابلوق یلع هل وا شغاف وا یراکیک

 تناکاذا مشاه جش لاق هلوا شمل ربا ید رلکیک هقف و لوا بونل وا جارخا بولغاط رلکیک هلغمریق یرلکیک
 | موشمم (ےٹشھلا) هشارف ناتو حرخاو شفنف, هتم وا هشارف نیابت ملو مظعلا تخوا مظعلا تیم

 [ یروف اقلطم لوق یلع هلوارول وا هزر هزر بونلهراب هکر وند هغلت وا یروق لوشو یدنل وا رک ذ هکر د هنسانعم

 ا ترجو الک لک نییایوا رسکهننباپ تدنوهو ممشهلا هیشالا تعر لاقب روند هغلتوا

 | هدننزو هنیفس (ةيشهلاإ) ندیلا فیعضلای مشهلجر لا رونل وا قالطاهمدآ ناوتان و نوز و فیعض یادو ۱
 ۱۳۳ ۰۰ ایه ايتور ترا شی یلجق |[

 ۱ ال اوهام هدر كج ەد ردا ناسحا اکا لاح یاب زلیا غیرد هنسن زکر هندلئاس ردع رکو یضستیاغب نالف هکر دندانعم وب

 رد در فم شاه روند هرل هسک ن غاصد وس ور ون ده راغاط قشم وب و كاش وکی عا ربطهلنیتعط (رعشهل )رار د مرک شش

 دوجیاماشه هب لاق روند هکلدرعاوح هدننز و باتک (ماشهلا روند همدا درماوح هدنز و فتک (یشهلا»

 حاتفم (ماشهلا) ردندح هکردربشب نیاهدننز وریب ز (ینه) رددآ ثدح زوتوا و ردیعما هاج شب نوا ماشه و

 | كغاط هلبصت كناه (ةعشهلا) لازهلا عي رس یا ماشهم ةقان لاقب روند ه هقان نایلنویز بونص كياچ هدنازو |

 ۱ (ةعثم اروند هنسلءاط بول وا درخ یرلشاطو یراقا ربط كن ر نالوا قلشاط یکف وک بول وا یلقاربط قشموب ۱
 ردندلاح ر ءاعسا ءدننزو ثدح (عشهملو هدننزو ردیح (مشیهر) رولکت اعشه یجب روند هنسیکع غاط هلن

 هدکم قیرطو ردهدلب رب هدننساضق "یرو ردیسهدرک انب كن هفیلخ حاس ردهدلب رب هدننلابا هفوک تیعشاهلا

 | هدننزو هلجرفس (فمشع1#) ردهبصقرب هد همام هدننز و همظعم (یعشهم) ردندآ كیوصرب هدنسیقرش هیعزخ |
 ۱ یناثلا بابلا نم امص هعصه لاقت ردهنسانعم قمریق هلی وکس كداص و یصق كناه (یصعلا) روند هنالسرا ۱

 ۱ "یوفو رونل واذاحا هّقح ندنا رول وا زود و نیچلاب تیاغب هکر دشاط عور هدننزو ردیح (يصيهلا) هرسک اذا ۱

 |( زو داذش (ماصملا لو هدننزوربنم (مصهلا و هدننزو درص(یصهلالرونیدهنالسراو روند همدآ دیدشو

 مارک نالوا یلتعم هدننزو ةيردیح (ةیمص9ا) روند هنالسرا هدرلنوب هدننزو مشعشغ (صصملا» وا

 e داضو یھ? كناه (عضملا) ردیغابشاو عابنا كن هسک مان ےضیهلا نب دم هکردهقرفرپ ندنسهشاط |
 | هك آذآ ىناثلا بابلانم اعضه ماعطلا ءاودلا مضه لاقن ردهنتسانعم كمت ركس یعاعلط نالوا هدهدعم هلب ر

 | هدیناسفا تعیبط هکر دو یصضوت × رلیدلبا عب رفت هاه موق ندهدام و ءابطا نیطاسا هکر د جیم
AAR . ۰ . ۰ ۱ 

: 



e ۵۸۱ و 

 نالوا هدنفلارا فن راکیلد وز تاسف بلوار وای هتل كنور داوود ر داو رک

 هدرانو هدننزو طبالع (مارهلا قو هدننز و رفعج e روند هنالسرا و رددآ لجرر و روند ههایس
 یغاریطو رون د هشاط كش وکو قشمو یکی شاط یکف وکه دننز و بشرق هلا همه نبش (مشرهلا ) روند هنالسرا ۱
 ۱ "دض هلا لوا یانعم هاکشدءهر كبو روند هی و هنوبق قوچ یدوس اه فکر ری دغاط قشمو |
 لاهسا رول وا طسوتم هدننب یادفب هلا ه را هکردهلغ عون ر ندنابوبح هدننز و نا وفنع (نامطرهلا ) رول وا
 | مع (مزهلاج ردرسفم هلا هناد یرلکدد هلیسب و كمد مو كيف ندنعاوا قچروب هدنادرفم ردعقان هلاعس و

 ردهنسانعم كار ب ودل روتچ بوزا هلذعص بوصاب كن هلا لا یتسهلوقم نواق و رابخ دوخاب یب هد وکه دننز و
 | یراقانق هلغمر وا ندنس هق را همدآ ر و ةرفح هيف تر راضف هد هز اذا یتاثلا بابلانم امزه *یشلامزه لاق

 | تحرخ و هم کر ونییام لخدف هن مط اذا اب الف مزه لا ردهنسانعم قمارغوا ه مشط یکی وک بوتاب یرجا یعلا را

 كما رسک بودا روج ییقح كمدآ ر و تتّوص اذا سوقلا تمزه لاق رد هن انعم كم رکچ ابو هرس

 وه لاه ر ررلیعتسم هنسانعم قم ردنص بوزو یزکسعو ریصه اذا هقح همزه لاق ردا عتسم هتان |

 | زس روه علو روند هر روقچ قر وا مزهو اهر ةح ادا لا مزه لاق ردهنسانعم قمزاق وبق و مهبلق و هتک ]|

 | لوهحالع هيلع تمزهلوقت ردهنسانعمقفلف لئامو ءامالب قیق ریا مازهباصلاه رول وا فص وه ول هقف و | ۱
 2 قفلروقح تولیزا رایت بولیصاب كن هلا لا هنت رب هدننزو لاعفنا (مازبمالا) تفطع یا

  هنروقح كلکز ا نالوا ادي ږلږلعص بولیصاپ هللا لا هد هنس رب هدننز و هرم (ةمزهلاژ مزهناف همز زه لا |

 یا رالاسمسرپ هدنع همز زهنم رفاتسم ن موس رویال همزه و رولک موزهو زساه ردمزه یعج روند |

 ۱ باحد و خاب كن :کد و تتوصاذا سولا تمزملاهس ردهنسانعم كم رکج یاب یدو هدنزو لعفت (مزهلا) ۱

 | رل راز کت ینو فلؤم + توص عم تققشت ادا بالا و اسعلا تم لاقنردهنسانس قمالتج اا هقارط |

 ۳ اذا ةبرعلا تمره لاش ردهنسانعم قلرق کوب کو بول روق 4 رقو مولوطوا

 :زه شيا ىلع تعقو لاق روند هنغلن وغزو کادو ردربعما هدنزو نی 6 نه نیل و هو هدف

 رو منو قرآنی و وجووم هدننزوعانع (عازهلا) مازبنایایم ره و |
 ةا |J تم رها لاق ردهت سانعم قمالتح هل ا دع رو هقارط ¿ن نکرکود زوم دولب هدنزو لاعتفا (ءا ھالا |

 كنك وشوق هارت هب هنس ر واهڪذ اذا ةاثلا مّرها لاق ردهنسانعم قلو و توص عم تقعشت اذا هاب

 الق اهحذ ىلا اورداب یا * مکتب ىلا اوم زها + لئم اهنمو هيلا عرساو هردتا اذا همها لاق رد هنسانعم |

 eê یتصرف لثمو رول وا وز درو اوز ها تعرسو باش هک عد یرکر ارق یم ارد

 لاق ردهنانعم قلوا عو ور هاظ یسدل راه كنسم رکن د کس ا رونلوا ترص هدنعق وم كلیا |

 هدننزو ریما مع زهلا) روند هنسیدرفنط و دا هک (مزیلال هنرج توص ماذا سرفلا ماها |

 | هتدش ندتولب و روند هت 1 یلشروک ندا روهظ هلتدش یزاو ا نکرد رکس و هنسانعم دعر روند دنس روک لوک |

 ةن لرو وک دون هژیس هين لعاف مسا (مّربلاژ رک ذیساک روند هرومب لصتم ولمناغص ناناشو بولپراپ | |

 (ةمزهلا)مزهلا ا ګ هد رقنط بو هدر جک بهدننزووبص(موزهلاروشد |

 | (مزهلا)نايلغلا ةد دشیا ةمزه ردقلاس ر ,داروهظیسیدل راه هکر وند ھه رحت :نال وا رانقەلتدشەدننزو هحرف |

 فو مزه ثیغ لا یکم زه رون دهر وم! یلقن اغاص ناناشو بو التج هلتدش ندنولب دوب هدننزو فتک |

 رفز مزه ) روند هب هیهاد و تا (ةمز لا عیطیامزهسرف لاق روند هلا شاو و مارو كسسیال ن ناکاذا

 ردیحمریهلاردن طب ر (مزهلا ون لر دیعما یدج كن دج لر ن نزح ن ثراح تن هن وچ” ننمُولا ما هدنز وا

 هدننزو مظعم (مزهم)وهدننز وری (مزهم) رددآلجرر و روئدهنالسراو روند ه هنسن ددش و بلصهدننزو |
 لیل تلق هلرع ولطرجف هدنز و دوعق (موزهلا) ردندلاحر اعاهدننزو دادش (مازه)لودنز و حاتفم (مازهمالو 0
 حا! لاند حاتفم (مازهما ) ج2ا عدص اذا ام وزه لیللامزه لاق ردلمعتسم هنسانعم قلچا بوالتج |

 هب وکس شمس سه او راردا هبعالم قرهرجاق بوردشت وط یني : رب یو بوقاب یتشاب كنارللافطا هکروند
 یعاضقلا ثیلن دعس و ردي“ ارل هر دهن و وراقلام رخ هڪن هد هماع هدننز وری ز (عزهر) روند هکنکدهصف و روند

 ناي هلیعص كناه (موزهلا) ردهدلب ر هدنع (عزهوذ) و ردندنلاحر یسن توم رضح دعسا ن عزهو ردسعل ق

 (ےبھلا) ردیعبات هکردنایفس نب نج رادبع دّوخاب دیزب هدننز و مظعم (مزهلاوبا) ردهدلب رب ندندالب ی هل
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 هدنس هب رب ا مع ذه ی نکل یدبادبزیعما كنم رد لصا ردب ردبكن هلسبقرپ هدننز ورز هک ع ذه ندعس و

 ردهنسانعمقموق وا رتو رت و كل وس ریت رت هدننز و هج رحد (فم رذهلا ز یدل وا بلاغ هدیدنک هلغل وامن و وشن

 ] روفوا وتيتو بویلیوس رت نیت هلیم راه (ةمراذهلا) و (مراذهلا) عرسب یا را و مالکلا مر لاق
 | سبدا قاسلش ی هطاعم رد هدنز و یللعف ییصا هک هل رصق كفلا و ىح كناه یر رذهلا روند همدا 1 نالوا

 | برد (لذهلا)بضصلاو "مشلاو ةبللا ةرشک یا سصلا فر ردهلاجنا لاق روند هئروع یکتا ا ةن ناف وغ |

 (ةمرهملا)و (مرهلا) و هلنیتصف (مرهلاإ 2 هعرسق یثماذا لحرلا لذه لاق رد هتسانعم كم رو : توت هدننز و

 عبارلا بابلا نم ةمرهم و امرهم و ام ره لح را مرهلاش ردهنسانعم قلوا هدروغناس وریپ كب هلبصف كرلاهو راي

 هدننز و یلنف رولکیمره و نیمره یعج روند همدا هدر وناس ورپكی هدننزو فتک «مرهلا)ریکلا یصقا غلباذا

 ینافریپ كنهدننز ولیعفت (ع رهتلا) و هلبرمسک كنهزمش (مارهالا) رولک یمره تالذک تامر ره یو دره تب

 ردهنسانعم شوه و لقع هلص كناه (نامرهلا# امره هلعح یا هم رهو رهدلا همرها لاق ردهنسانعم كاا

 هان عدق یکیا هدرصم رد هن ندنظفل مره ا كنارو كناه (نامرهلا) لقع یا نانره هلام لاق

 ا هاقوو ظفح یعولع ندنافوط مالسلا و ةولصلا هیلع و انین لج نوک یر ووا یالکا

 ضع ندفالسا دوخاب ىدليا ان لشلشملا ن نانس لوق ىلع ریدلبا ظفح و عضو لا یییراباتک ییعد رایدلیا ا

 هلكملا كا ردا ینیروهظ مالسلا هیلع ح ون نافوط هللالدم و "نف یدلیا ان رد رصم نیطالس دارم هکر هسک

 ادعام ندرانوب هدرصمو یدلیا ےسر هن رل رادج ینعب هاقو هدنا ین ونف یسهل وقم سلط و تاحترین و رح و بط

 هروک هنعز كنسهشاط هثیاص و ردیسهدرک ان سپ رداترضح یروهشم هکر د ح راش * ردراو راغص مار ها رهن

  ردراو یرف كصخش مان لوهلاوبا هدنرابرق و ردرا و یربق ییاص ولغوا هدنرب و یر مالسلاهیلع ثیش هدنرب
 8 باب مسلط قیفح كموحرم لاک نبا هکر دجرم + ردل وح ههللا مع یت خقیهح ردهدامرپ تئاحم بجا لصاحلا |

 J زونکش مب هدکد لار ست وح یرصم هللا اب کالا ندنویمطاف هکردموسرم هلترابعوب هدهلاسر یکیدلیا فیلات

 هلعسط بودا عض و یرب ندرصم ٌهفسالف یدیا راربدلوهلاوبا هندآ هکیدنلو یتروص مدآرب هدنجما بول وا م

  هکیدلیارصا لا ماب ک اح ید اردا قطو یداررب ورخ را هسروص ندیاف و ندهفرسیدا راو یاورا لكؤم 2
 ید قلخ یدید منماض هسرول وا عیاض یمایشا نایک وا قاچا ناوسمایق هد ات لک هک

 خدا ابدل هک اس یربحاص نوک یکنراپیدلوا هرم دوقنو عات نه زود هک لوا یدلبا لاثتما

 | بوردوک ردا نب یدرب وربخ هل لاب ینغیدلوا هدنقالاحو یتغیدلا ےک ہدقدروص رربررب بودروتک یلوهلاوا

 | درفرب هرکصندنون یدشا لتق قراس زوبتردو یدرب و هن رابحاص ررب رر ییایشا بود روتک رلیدلوب یتسهلجب
 سم ام هناخ و راناکود بویعا تأرج هغلب غ وا

 ۱ هقشب یکیدلیارکذ كفلؤم هروک هب هاکحوب یدلهراب بویلروغوا یوهلاوا بولو تص رف هلسرقن رب یضوار

 ریمتلودراتخا هکرونند هندل ونال وا ما کو ون كنها وق هدننزوهزج (همرهنا) شا

 هلن ار كام زا )زد وقر هد راکدیدلاوع یب مزح( هم رهژب )دیس هبنک لعاش رب ورونلوا
 ردف ورعم موب رب ندیع مایا (مرهلا موب ) رد همره یدرفم روند هنتوا زوم” لوق ىلع رددآ ریش رو تابنر

 هر ود لوش هلبصف كناه (مراوهلاژ یدا كنايفسوا دوخاب كيلطلا دبع هکردیعما لامرب هدشاط (مرهلاوذ)

 مراوه لبا لا هلوا شمراغآ یرایوت نالوا هدنتلا یراهکج هلغمالتوا یروک ذم تاب یرلکدد مره هکروند

 درخو لقعو رد هنسانعم تاذو سفن هدننزو فتک (مرهلا) ابنن اثع اهنم ضیبف ةمرهلا لک أت تاک اذا
 | هدننز و لیعفت (مرهتلا) روند هنالسرا یشید هدننزو هح رف (فمرهلا) ردسقل هلرعاش مات هنع د واو ردهنسانعم

 | همظع اذا هم ره لاق رد هنسانعم كالا ریقوت و مظعت و هعرها یتعع رهدلا همّره لاق ردهنسانعم ققلاحوق

 9# | کرد هللادبع نا هدننزو "یعرح ( “یره إل اراغص اعطق هعطق اذا ملا مره لاق ردهنسانعم يق هيقو

 | ةللادبع نباو هبطق نب مرهو شبنح ن مرهو نایخ نب مره ردندیماسا هدنن زو فتک (مره) ردندباصا

 ۱ (عره) ردندلاحر یسن كنسهلسق هعاضق هکرد "یلبن یھ نیاهلسک كناه (مرهر) ردرا هب هاڪ هدعسم ناو

 هدنزو روبص (مورهلا) روند هنوط وایزوف هدننزویرکس (یعرهلا)) ردد هکرد نایفس نا هدنزوربز |

 | هدنززو لعافت (مزاهنلا) رددآلجررب هدننزو دجا (مرهاوذ) روند هئروع هثیبخ نالوا زادرکدبو یوخدب

 ۱ (دیربلا) مره هنایرا اذا لجرلا مراهت لاق رد هنسانعم كمر وتس وکی تر وص ٹالریپ دو هسک نایلوا ریپ

 (یا)



 یک هوس
خ زونه هدساب دوخاب روندهدوس شفلوبوق یک د شو

 زونه هچرک بونقلاچ هدهاب دوخابروند هثئال وا شا

 ةد ولم ود نالوا داى و ر تلا لوا شلشاب هغلوا درغو نکل بویلوا درغو
 هزو ندشع دوخاب هلوا یتدبام اهم ناز شع لوق یجنال وا هدایزو قزق دی ول وا اتا ندق رو دارم روند

 تش كنمايا زا فیصلا تج و ردنرابع ندندر تدش كناتبش مایا ءاتشلا تم" هلوا غلاب هرادقم بیرق

 هنیهج (هججم انا هرحوا هدر ةدشف یا فیصلا وا ءاتشلا ةمج یف نحن لوقت ردترابع ندنتبمرکو ر

 یصقف كناه ( نام ا) ردنطبرب ندبرع هدننزورییز (میچها ون ردف ورعم سراف یی ند ص ناسرف هدننزو

 یزق ورع ن ربع و رون وک روا تلکزا و روند هب وا هنادهشهباه (ةنام ج ۱) رددآلجررب هلی كج و
 نوجا كمردشا بودرو یم IE OA مدت مدحا هلک كلاد و یرسک كناه (مدسها) ردیما

 ردن اه لتاق هکیدبا لیاق ولغوا كمدآ ترضح نالوا تک از هنآ لو لا هکردلوقنم ریس هک مادقاو رهن
 فیفخت كر هديك هلکعد مدلا مه نوجا مادقاو رجز هنآ نالوا هدنتلا هدکدتا هلج هرز وا لییاه نوجا دصق |

 وا هب اکحرکم ییک رتمدلا مدسم هلغل وا ینایرس ناسل هدنقول وا هکر ذ د حراش » ریدد مدح بونل وا
 أرح یا دم هب لاق Bê مادقاو تا هجر حد (ةعج لا هلوا شلوا یتادا رجز و فیفض |

 بابلا نم امده ءانبلا مده لاقت رد هنسانعم كلا نارب و بوق ین هلن وکس ثللاد و یصف كناه (مدهلا) مادقاو |

 رده مده و ه رهظ سنک یا همدهف هب رض لاق ردلهعتسم هنسانعم قمرق ییلب بوروا كمدآ ار و هضقن اذا ناتا |

 شاب هدیک و رده یا مده همد لاق ردتغل مد هلنرتعق ردهنسانعم مودهم رونلوا قالطا همد نالوا لطاب وا

 یان هدننزو لیعفت RV مادهلا هذخا اذا لوهحملا ىلع لجرلا مده لاق رد هنسانعم قلب ب ونزکچ

 یلاع لوق ىلع روند هسابل یکسا شع ريد هلرسک كناه (مدهلا) همده ینعع الا مده لاق ردهنسانعم قم

 هدننزو بع رولک مده و رواک مادها یعج سو طبق مک نالوا ندکو ب دوخابهننالوا

 ٹن هدننزو فتک (مدهلا) رددآ لجرر و رونلواقالطا 4 همزجیکسا و رونا وا قالطا + ینافربپ هجوقكي و | ۱

 بولیقب ندنفارطاكنوبقورددآ كض را ر هلنیتخف (مدهلا )تم یا مده هان الف رشاعلال لوقت ون ده هسک رک و |
 وش هنسانعم كينس وک بقا رارول وا ردصم هتاف همده و مدهو روند هراقارېطو هراشاط شمش ود ءراویق |

 ریما( دهلا اهتعیض تدتش دّتشا اذاعبارلا بابلا نمةمدهوا امده ةقانلا تمدهلاه هل وا رکوح هنکوا لر وفیاباحم ی نامه ۱

 یمادهیعج ون د 4 هقاننال وا كنس وک كن هدننز و هحرف (فمدهل روند هنس هيه توا شلاقندهنسنگ هدر هدننزو

 هدننزو لعفت (مدهتلا) ردهنسانعم همدههدنن ز و نس (مدهلا) هدننز وهدرق ر واکه مده و هدننز و یراکسر واک |

 مدمن واهتءبض تدتشااذا تمدهاو ةقانلا تمدهتلاق رد هنسانعم كيس وکكب هقانهدرلن وب هدننز ومارک ۱(مادهالا) و ۱

 هدعوت اذاابضغ هيلع مدهتلاه ردلهگتسم هنسانعم انا ددهت و فی و لرهرب ومدن الآ تولکهعشح هلطارفا دمدآرب ۱

 (تمدهلا را ودیا ماده ةنیفسلا ف ینذخ|لاق روند هئسم ودشابنال وا ضراعهرجم|یکهدننزز و بارغ (مادهلا) |
 روند ه هود كولبرپ نالیر و ندرب و ةفيفخ ةرطم یا 4 ةمده ءاعلا ترطما لاق روند هرومب ینسچ هدنزو هرم |

 دعقم و ربنم (مدهموذ) ةمدهلا اهتاصا ی یا هم ودهم ضرا لاس روند هض را شاد فیفخ رطم € دن ید ۱

 (مادهالاوذ7 ردنبقا كن رب ندنک ولم شبح تال ذك ردبقل كس رب تاکو لم نانل واریبعتءا وذا ندربج لابقا هدنران زو ق

 وجھ ینا عاش مان قدزرف هکر دہبقل كنهسک مان عفان و ردمبقل كص اش مان ضایع ن لکوتم هلا هحوتفم هزم ق

 ! ورداهم اذا اومدامم لاق ردهنسانعم كعشدنا لطاب یاوعد ندنر یر هدننزو لعافت € مداهلا رز یدلیا |

 (مادنهلا) ةيناف یا ةمدهتم بان و زوج لاش رونل وا قالطا هناوبح یشید راسو ه یراق هج وف ك (ةم2) |

 روند هنتفاطل و عاقجا تّثیهو هنغلتشارب كناضعا و هندب مادنا هدیسرافو ردیبرعم یسراف مادنا لعق كناه

 شلش وق شلزود بونل وا حالصا هحرادقم ردفرصتم ند روکذم ٌمادنه هلیس هی لوعفم مسا (مدنهلاز

 یصف كناه (مذهلا# مادنه هللاَس و رادقم ىلع لع یا مدنهم "یش لاش روند هب هنس ۳0 یتغشار

 هلتع رس و ةع رب هعطقاذا یلاثلا بابلانم امده همذه لا ردهنسانعم هایت یا هلس و زا كنم لاذ و

 رلدو روند همدآ لوک ا هلصف كناه (ماذیهلا) ةعرسپ لكا اذا ماعطلا مذه لاق ردهنسانعم كع ماعط

 (مذهلا) روند هحلق نیکسکو روند هردا دو هدننزو باغ (ماذهلا) ردیدآ لجر رب و روند هرداپمو

 هلی كناه (همذه) ر وند همدآ لالاح و كياچ هدننز و ردیح «مذیهلا) روند هحلف نیکسک ی دوب هدننز و ریتم

 ۱ ردندنلاح ر یسن كنس هلق یط هکر دبانع نا هلنیتصف 6مذه) ردندنلاحر یسن كنس هلمبق هن نم هکر د مطال نیا ۱
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 tf 6۷۸ ی

 یهوةم#بحاصوهلاق رول وا طاغ تم هلین وکس كناههدسان ناسل سپ ىدا همه وهلا وا و یلصا روند هتلصخ و
 ۱ | هکر د هنسانعم كالا اقلا تمهت همدآرب هدننز و لاعتفا هلا هددشمیان (مامالا) اوت دوار (ماجا) هیلخ مهتیام

 | هدنز و لاعتفا مه و ىدا مای دیه دل لخدا ادا همهلا و هم#تا لا رول واریبعتقلف ولتمهت ۱

 | ولت دن زو ریما (عهتلار) و هلیس هی لعافعسا (مهتلا) مهتاف همتا لاق ردهنسانعم قلوا ولتمهت هسک 1

 بول وا تدثم هداروب هچ رک یک ابیات ےھت هکرد جرم + هت وذ یاےھتو مهتم لحر لاق روند دمدآ |

 یظفل ےھت س د ردردصم ها اوك كناه و ردعجا ةد ؤو هبطز ه6 هکردس شع د هدحاتفم حرش لاکن یک

 روند عفو ھت یا ۰ هع و هب لاق ردهنسانعم تموت هلبصف كوا واو (ةعولا ولا شلوا فض نأ

 ردهبع و لوا دوخاب ردندآ قاس ۲ یک وا سلدناو ردیدآ هدلب رب هدنتلایا ناتسربط هم وو هنسانعم هوم

 قوچواریثک لکا اذا لج را مره لاق رد هنسانعم كع قوج هدننز و هج رحد (فمرهلا ز ع ءاهلا لصف ]قیس

 ندنرلبد یتیراشبد هل وا تور وا هنخآ تاصار هدنزو ےک( ےنھلار) ڑکییا مالکلا مریهپ لاق ر رد هنسانعم كمت وس |

 مه هل مسک كن هزم < ماتهالا) هنانسا مدقم قلا اذا الا بل ن نم ام هاف مه لاق ردهنسانعم كمر وش ود

 ا مه لاش ردهتسانعم قلربف ندن راب د رشید لوا هلنرتڪف (عهلاز مه ییعع هاف ها لاق ردهنسانعم

 لاق روند همدا شلربق ندنرابد یراشید كوا هدنز و رجا (معهالا) هابانث تركنا اذا عبارلا بابلا نم اقه

  یرلشید كوا هلغلروا برو بالک *هلدبق ردببقل لدلاخ نب نانس متها و ابانثلا ربنا یا متها لجر

 رد یه ردیدآ ر مش واوا متال وا ندنساعم هود هدننز و ردیح مح لار یدل وا تییکس

 | | ض ج هدننزو ESN هلا مه د لاق رد هنسانعم قلرق هدننزو (یینلاژ هلا هثلثم یا

 | (ةماتهلا) ردندسان Ek هاهدننز وریبز (صتهر) و هدننز و بحاص (اه) رون دهنسهدر خ كن و اروشنانل وا ریبعت

 | یمدآ رب هدننز و لیعفت (ےتھتلا) اه ینب اتم هراسک روند هنست اف واو هنسشنرق كنهنسن شلرف هدنزو همام

 .ندنر یر هدننز و لعافت (معاهتلا زا هفعضر یا برضلاب هغ4 لازام لاق ردهنسانعم كتا لاو و فیعض

 بوک و د ی هنسنرب هليل وکس كن هثلثم یاو یه كن ناه (یشهلا )| رتاهتادا امتاهتلاقن رد هنسانعم كلتا لطاب یاوعد

 ۳ ارادی ر قدلام درک دمدآ رو قصماا ییح هق هد ادا ل والا بابلا ن -م ايه "یشلا رم ده لاق ردهنسانعم كم زا

 کرو رددآ ر ُِش را ردیح (ییهلار) ےق واذا هلام نم م هل ره لاق ردهنسانعم كمر و ةعفد

 هعاق و روند هب هر مو نالوا قش قشمو دوخاب دن روز لقمه زیور كن راشوق لو ط و

 نزول )لر ونک دن رب موقنالوارولپ کود بولیر وا هلنیتعص ( مهلا و زدیدآ لجررب وردندآ عض وم ر هدننب هلابز

 س انآ هدننزو دوعق (موع#ا) رکا اذا مالكلا مره لاق ر دهن تاتعم كوس قوج هدنزو هحرحد

 | اموجھ هیلع مج ۶ لاق ردهنسانعم كمرک دوخاب سوم هر ر لوق ىلع كوشن توردلاص همدآرب

 ۱ ات os ممه لاقب رولوا یدعتم موعهو لخدوا نداریغب لخدوا ةتغب هيلا ىهتنا اذا لوالابابلایم

 لا ردهئسانعم ۳۹ یرجما زو ک موش و هدنزو جر یھ و نون اذا تیبلا مجش لاقت ویا قلب

 | عرضلاقام م لاش ردهنسانعم قعاص ی س هلج لد وس نالوا هدهع و تراغ اذا امو ا تبسم

 | رد هنسانعم كلغا درط مه و قرطا و نکس اذا “یب لا میش لا رها ین رام 3 ااو های

 | یمهلبق هرازفو رد اجها یعجب ردتغل هد هلنیته روند هه ساک كوي م و هدرط اذا امعش ان الف ےیھ لاق

HEیا رچاوهلا هتمجه لاقب رولوا ردصم هنسانعم كم و هنساعم قرع روند هرت مچ مر دا داوض ب باتو تی تم نی ی  | 

 | دا ای زلف ما لاش ردهنسانعم كا لاخدا هرب رب ییدآ ۳ نیزسنآ ab نسک كيف به (ماهالا) هفرع تلاسا

 ۱ ریز هبلح اذا عرضلا قام ا لاق ردهنسانعم قعاص هلم جاب یدوس نالوا هددع و ةتغب نعد هلخدا

 ہللا جا لا ردهنسانعم قلق نك اس یهنسنرب و اهحارا اذا لبالا جا لاق رد هنسانعم كمروتک هنرلقات

 ا لوشو روند همدآ نالوا نانا موجه تا هدننزوروبص (موجم فو ملقا یا مه هنع ضرلاییامت

 .یضریمبرن تراح هداتقواو هلوا ردنا دابر وعلق یرلت وا یرلکددمام ویرهناخیقیداض وا هکر وندهراکزور
 ا لاق ر رد هنسانعم یل عیب اد < ید و هدننزو لاعفنا ( ماسال ) رددآ یملق كن رت رطح هنع هلا

 ےہ لاق لود اتعم قغاص به یدوس نالوا هددع جد و هدننز و لاعتفا (ماعهالا) مدهنا اذا تببثا

 | اذا موج" تدب لاق روندهرداچ شلتاج هنب رب یرب یرلکر د بولیزوچ یرلبا موج" هبلحاذا عرضلایفام

 | د وخان دولوا د ضو کر اون دمو شع وا هدننزو هنیفس (ةمیح#) هندعا تعضناف هانطا تلحدق ناک

 . (درخوب)



 سد ۵۷۷ جم

 | نیک ك دوخاب كما ناک اج و لتا یدآ رب ea تابلا نم اقو هک و لاق ees كلا رهق

 هد و لاق ردهنسانعم كلا نوزح كب یمدآ رب و درلا ما هدروا هلذا اذا هغو لا ردهنسانعم كلا "در هلبا 7 در

 لاق رد هنسانعم كیکچ هلا روزو فنع ینیکر داب ییرالو نوچ افيقوت یهادبک اوو نزلحا دشا هن زح اذا

 اهنایلغ نکس اذا ردقلا تعو لاقت رد هنسانعم تیکید یسمانیق كنهرصت و فقيل اهنانع بذج اذا ةبادلا قو
 قول |) تئطو واهتاب لکا اذا لوهماءان ىلع ضرالا تو لاق ردهنسانعم قفلت وا یراتوا بونانکچ رو
 و اب 4ب سط و لبطحا یا ماقولاب هطب ر ل اه ا اا هاو روند هکنکد و + یچماق و روند I تاتک

 عقاوهدنفر ط رب كن هلو موق ما و ةرح ردیمما كن هلقر هد دم هدننزو هاو ( خاور اضمل و و او فیسلایا

 هب وتلاش ردهنسانعم ددهت و رحز ققفروق الود زو لعفت م وتلا)ل ردشل وا فاضم اک | هکر دقلشاط هرف

 لاش ردهنسانعم قمتاز وا بودا هغلابم هدهنسارب و هدعت اذا هک وت لاق ردهنسانعم دمعت و دصق و هددهتاذا

 افصا و ذخا یک یکرک یزوس ربو هلتق اذا دیصلا موت لا ردهتسانعم كمردلوا راکش و بنا اذا هبف قوت
 لیلذت و رهق دوب هل رک كنهزمش (ماسالا) ءاعوو هظفحت اذا مالکلا غوت لا ردهنسانعم كل ر زا بودنا

 بوسنکجیرب راوط یک قو هلنوکس كفاکو یصف ك واو (ولا) هق وینعع هغ وا لاق ردهنسانعم كلا راسک اخو
 نوزحم یمدآ رب و تشطوو اهتابن لک ااذا لوهحا یلعاکو ضرالا تکو لا ردهنسانعم قمت وا یتیرات وا نون ۱

 لاق ردهنسانعم كلتا راسك اخو روهتمو هنزح اذا ىناثلا تابلانم اکو هک و لاش ردهننسانعم اتا انوا

 ۳ مکیلع مالسلا وّمغا اذا ثرب ثروک لج را کو لاش رسان قارا ابو 29
 جا کوب رب رس فاکلا مک کلع ملا نولوق یا مالسلا نوم کی مه لاق ردلهعتسم هتسانعم كل |
 ا هعبسم ةضيغ روند هکوب و ه هشيم نالوا یراقات رولاج یر هدنن ز وهرم (تکولا) ردنا ضپ رعت| ۱

 مازح رود هنالوف هلصف و هلنوکس كمالو یصف وا و (مولا) ردضح طلغ ىر هست هعبشم ةظبلغ هدارو |

 یروق را بوروکندنغاب سکو کكنهود هکر وند هيا لوش و دیق یا مو هلج رف لاق روند 4 یعاقوب و هتساتعم |
 هنهاعطنوکو دهدننز و هنیفس ( هملول ا) هل واط وبضم كالسک و کو نال وق هک ان راردنادن هتنالوق بوروتک نج وارپ
 ة وعدل عنص ماعط لک وه وا سرعلا ماعط یا ةع ولا تدهش لوقت روند هنماعط تفایض اقلطم لوق ىلع روند

 كمدآ رب وةعلولا عنص اذا لجرلا مل وا لاق ردهنسانعم كلتا بدترت هلو هبرسک كنهزمش (ماليلا) اهريغو |

 ضمب هلقع و هقلخ عقجا اذا نالف مل وا لاتر هتسانحن قملوا عقجتو مات بویلوا ناشیرپ و صقان نر
 قلواطوبضم و ماتیک اردا و لقع ویمادنا و تقلخ هر وک اک | هلفل وا ط وبضم لف كناخ یسهلک هقلخ هد

 (ممنولا لرد دآراصحرب هدن رایدسلدنا هل و و رون د هنتیعچ و تیمامت كن هنسفرب هدننز و هرم نر

 (مغولاا) ردهنسانعم منو اخف (فع ولا) بابذلا ءرخ یا منو بوثلاب لوقت روند هنس كنیس هلیصت اواو
 تابلانماع و وامنو EEE DSR هل وکیشنونو یا اوا

 رونل وا ریبعت هلک ش یو یو هرم ندبلق تارطخ هدننز و مهس م

 هبلقیف لا یو E قرط جار ار هکروند دنف رط ح وج رم كنهنسن نانل وا ددرت و اش لوق یع

 همدآ لکیهلا مظع و یریا و روندهعسا و قیر ط مه و و هیف ددزنلا ین رط ح وج رم وا ب تلقلاتا رطخ نموهو مهو

 ا رنو روندههودكکرا نالو!لولذو مارقرهلوا ېحاص تّوف و تماح و روند

 دنح وجرمفرط اکو کشمد وخابهبهرطاخنال و ضراعیریغلدامهبلقرول وار دصم مهو ولیت ووا و | ۱
 یراکدتیاریعت ها و و مهو كنامکح هل و تهذاذا یتاثلاباہلانمام و "یشلایهو لاق رددنسانعمقعاص | :

 لا ردا ی هی زج *یناعم نال واد وج وم هدناسوسحم قرهیلوایداتم ندن راه رطساوحل واو ردن دلو هیغامد كوف |

 باسطا یف مهو لاق ردقعاص شاکاب کادر افخم كل طلغ هدناسح هلنیتصف م مولا ردنرابع ندنوق ندا |

 ا كاا طاقسا یتیرادقم رب هلقلک اب هدناسح هل رسک كن زمه (مامبالا) لغ اذا عبارلا بابلا نم امو

 هدننز و دعو مهوو مه وا هکیدید راضعب طقسا یا تاسلا ن نماذک مهوا لاقت رونل وا یبعت كلثا باسح كك |

 لاق رد هنسانعم كم روشود هلاکو مهویمدآ رب ,ماهب اور رد هنسانعم باسا ف طاقسا هکر دانه هدننز و ثرومهوو

 لعنت تونل )ةمهتلا يلع لخداا ذا هم ۵ وا لاق رد هنسانعم كما اقا تم ۱ هسک رب ی

 كمروشود هم هو یمدآ ر هدننزو لیعفت (مهوتلا) " نظ اذا اذک مهوت 3 لا ردهتسانعم كلا ناو" نظ هدنزو

 تفص نانلوا مهوت و "نظ ردعما برزو ربا كنان (نمعا) مهولاف دعق وا اذا هم یه یاب ردهتشمانمم

(ve) + ثل + ۳ 



f ۵۷۲ رس 

 دخل دجالا 1 یفیروق او ك كنهزمه ( ماشیالا ) ردیفسا كنسرف یجیربلا یدعن هل دبع (موشولاوذال

 لا عمو لاقي رددنتسانم قلوا فیطل و شوخ بویشمو دوخاب قلوا بوش مام لوق لع قلشاب

 | اهیدنادب اذا ةيراخا تعش وا لاق رد هنسانعم كمرولب ی رلهک دل رف و تاطو نالوا رهن وا نّولیادتا اذا

 هنس ومانو ضع هلاریبعتو بسم و لک اذا هيف بیشلا مش والا ردهنسانعم قلاغوجرف هدلاقص و حاصو

 رد هنسانعم قماغوا هغلر اچ شلش هک زونه راوطو هبسو هباعاذا هضرع یف مشوا لاقب ردهنسانعم قفقوط |

 علاذا قربلا مشوا لاق ردهنسانعم قفاح هج هت شا كشعشو امش وم یت رھ تفداص اذا لبالا تعشوا لا

 قفاب هلا ۳9 هثبش رب و قفط یا اذک لعف نالف مش وا لاق ردهنسسانعم كما عورش اوان

 ةعشو انتباصا ام لوقت رونل وا قالطا هنسهرطق روم هدنازو هر (ةعشولا)) رظناذا دیف مشوا لاقب رد هنساتس

 توادعو " رش هدننز و هننفس (دعسولا) ةلک یا 2 ةو هتيصعاأم لوقت ردلم تس ردنر_ناتعم AK رظم هر طو یا

 هنسیدنکهکردتروعرب لوا و رداشنم كنلثم × یا . نم هسفن ف مظعا وه + هدنزو هقفتم (ةمشنملا) ردهنسانمه

 هلداص و یصفالواو (مصولا ) رد همش وم یصا كن هعشنم ویدبشعسکر العن هندعقمنوجما كغ روک فیطل و لز وک

 یهنسا رب و ةع رسل هدش اذا یتاثلا بابلا نم اعص و هعص و لاق ردهنسمانعم قلغاب هلتعرس یهنسنرب هلی وکسا

 مص و لاقردهنسانعم كالا لانبیع و ةن ونيب ريغ نم هعدصاذا دوعلا صو لاقب ۳

 موص و یعج ردهنسانعم بیج رزان چ یاسمقد ولا ى لاق روند هب ږهکت تن نال وا ام روافد جلا

 لیعفت (مصوتلا) ضم یا مص و هباصا لاق روندهکل هتسخ هلنپ تک( ےص ولا ردیدآ برق ر ہدنع ص وو رولک
 رول وا ضرام هدوجو هکر د هنسانعمر وتف و لسکمح ص وت و هتلآ یا "ملا هتعص و لات رد هنسانعم كل لاندردهدننز و

 | هدننز و لعفت (صوتلا رول وار دصم یماضتقم شید امص وم البت س وبا نكر ولوا ےس اەروكەنكېسكفلۇم
OEEتۇ نالوا سرا ها هنر ور تعم لا هام رک سس  | 

 هنغلاراكغمرب زسدآ هلقم رب هجرمهدنن زو ریما (ميصولا) فول سکا ةع ویل ضرع لوقت روند هنرنف ول سکو
 ا ا کو ات نابل وا وا عضو هنتلآ ود نوسعئالب هغا ربط تا هژرعف كن دعم داض و ل "وا و (صضولا) روید ۱

 اا و یلعام ےھکر نولوشهنمو ر واکه عط واو ماض وا عجب راروق هن رز وا كنآ یتا هکر وند هنس هلوقم

 ذخا هکر ه هلغل ا + نال واهدنرز وا عض وار زیدلیا راسک اخ و لاع اب یران نعي !مهعج و اویماذن

 | قعای عضو هلا دوخای رد هنسانعمقموق  ہرزوا مط و نانلوا رکذ یتا ہدننزو طه (مض ولا) رول واناننآ ینا
 هب مسک كنه (ماضیال ال امض و هل وا مضولا ىلع هعض واذا ىتاثلا بابلا نم اعض مت و لات رد هتسنعم
 هکر وند هب یناسفاه ور نوش هوم( ولا) همتا ات ومش و شمع م |مضوا لاقبردهنسانعم عضو

 | هموقرب و ةئامنالث وا ناسناات )هفته یل الا نبض و تئاچ لاق هلو العذب ید رف زویچ وادوخابزویکیا

 | هموكرب و املا ماعط یا زیص ولا اومعص | لاق روند هنمانعط متامو روند هتعاج هج رادقمر نالوا نامعمو لی زن ۱

 هوره من و هلظ اذا e لاق ردهنسانعم كلا طظ همدآ ر (ماضیتسالا) روند هغلت و 1

 ٩ وا و (مطولا) اهعماح اذا ةأرملا د 7 لاق ردهنسانعم كما عاج

 | تسنارطو د ا كمرویلاص یبهدرب و هئطو اذا یناثلابابلانم امط و هم ط و لاق واکس اتم كمانکچ

 1 هلیوکس كيمو یصق وا و (معولا ردهنسانعم تمت هلو 5 2 نیا ی لو( لا اخر اا

E5 اا ردصم عوو هریک كل وا و رولک ماع و عج ةلوا فلاح هول ر ی و و  

 اهللاقیااعو ثروو دعوک اهعوو رایدلا عو لاقت ردکعد ل لوا ناداباو نشو شوخ هکر دّسحنو اعد لک رول وا ۱

 ] هکر دحراش *نوسلوا شوخ و ربخ ل هک و كماشخ ا و كحابص یی اهالطوو هضم وا اچ لزق تموم 1

 | سفن هلبوکس كنه نیغو یصق كواو (مغولا) رايدليا ناب هرزوا قتلوا فخخم ندننفل معنا یتوب راضعب ۱

 ٠ _  قجا ليف یا معو لجر لاقب روند همدآ قجا و شارتان و لیقثو سفنلا یا مغولا رک لاقب ردهنسانعم ت اذو

 1 روند تک و دم نالوا رکی اینم ودر یا هغوذخا لاق ر رد هنسانعم ماقتا وج وا و ردهنسانعم لاتق و برح و

  هرهخ ادا ییاثلا بابلا ع نم اغو هغو لاق رد هنسانعم كلنا رهف و هردص ف تنا هقج یاهو هلهبلق یف لاقت

 | وادعو نک همدآرب هلدیتهف ( مولا منل یتعع یاب عو لاق رد هنسانعم كلا لقنربخ رب قیقحریغ نم همدآ ر و

 | دقح اذا عبا را بابلا نم اع و هيلع مو لاق ردلمعتسم جد هدلاعفنا نانلوا ریبعت كم وکو ردهنسانعم قاب

 برگ تنفر واو (مولا ) ظاتغا اذا هيلع مع وت لاق ردهنسانعم كلک هعشخ هدننزو لعفت (مغوتلا)

 ےہ



f ۵۷۵ = 

 كم ماعط نوکوا ار هدتعاس ترد یمرکیو یدنلهنخر هاکق رادقم رب ندنلام ی عر رک ڈس اک يوم بها ا |

 ردهنسانعم رادقمو روند هب هرس و هغلت ت وا عابر ودع ىلا ةر مویلا یف لک اب یا لجراا مز لاق ردهنسانعم

 | یزو ر وند هثیش ندا روهط هدو و وتد ا نیک یا حف یدنکا یش وف لش وطاو یکه مزو

 لک ى ذا هسفن مزو لام ردهنسانع«قمردشلآ ییسفن هکع نوک و | رهدتعاستردیم رکیمدارب هدننزو لیعفت

 ۱ كنس هل وقم هک رکچ و اکو ردهنسانعم همز رو (عزولا ل روند هب هار پس غابرب دو هدننزو هنیفس (فع زولا ) امزو

 | ابروش نالق هدم رخ "و رد ا لک | رای ودب بودا طلخ هلغاب ه چن دک وه تودروق هکر وند هنس هم ر دصو

 | رادقم هدنزو هرم (فمزولا# هنسانعم ءا وش روند هنابک و هنابر و روند هنس هیق كيش ره و روند هنسهیش

 | باتک ما زولا ر کداک دمو وفات ی نالف زوم رادمما یا ةمزولا و مزولا لیلق لاقت یک مز و رد هنمانعم

 | هلیس هی لعاف سا (مزوتملا) روند همدآ ے٣ ولتا یسهدوک هدنن ز ودادش (مازولا) ندهنسانعم تەر و

 |(مزا ولا# رول و | قالطا هضرا هلیس هين لوغفم ےسا (مزت ول ا# روند همدآ نالوا ررو » قر هصاب كى كن هرب یتغایا

  ةبادلا بنح لا ردموس و یعج روش دهغاد شل اب هند هدننز و عسر( ےس ول ا) ردیاکلا رذ یاهدننز و بحاص
 سیم رسو لات را اا اد رلرول وا زدصم هدنرنز و هدع و دعو هو سو "یکلار ۱ یا مسو

 | ځد ماسورول واهرز وا تر وص نوک ان وکه کر وند هب افت شلصاب هلا ویحنوجماناشن هم و ها وک ادا یناثلا بابلا نم
 | هنویفو وکه کر دح راش * روصلا ب و رض نم ناویطا ه ےسوام وه واهماسو و كتت اد ةعمام لاش هدننزو باتک روند

 | ےسایم و ےسا وب یب روند بیند راک كی مدیا رویم ین دمو و لما تان هو

 .هدنسهرهچ كربلدو رول وا یعما كناغم وغاد یتعب رول وا مسا مسیمو ةا وکلاب یا سیلاب ہت اد ےسو لاقب رولک

 مسا كن هشيخ نب لسم ندیاضعا و لامار ااهیلع یا سیم تاذ أما لاق روند هننآو هن را لاج و نسح نالوا

 اا ا ( سوما رز رايدر وب هيم هلا سم بودنا ناجتسا یرلتمضح مالسلا هيلع مانا رخث ردیهدق

 یا جا ےس وم ناح لا یدل وا بلاغ هدنراعاقجا ماکنه هنس رهب كحاح ردهنسانعم تمالع تقو ردوا

 ادراک ندقملوا عقم دما لاوا کر دوام یل وا را هچ ےسوم جاچ هدننزو لبعفت

  كلنا كاردا هله "نط ندنراتمالع یهنسن رب هدنزو لعفت (متوتلا) مسولا دهش اذا مسو لاق
 | راچ نالوا تبان هل روم راهب لواو هس رفت و هلی اذا هارو وت لاق ی < تسارف و تناطف رد هنساتم ]

 ر هح رف ( ةع“ ولا و هدننز وەر £ ولا یر ولا لک بل اذ لج مع وت لب ردنسان قدر

 هللحم توق و رونلوا باضخ هلیغاربب هکر ددآ تابن هقشب رب لوق ىلع هنسانعم لسلا قرو روند هنغارپپ تیوچ |

 مالغلا سو لا ردهنسانعمقل وا یحاصنآو لاج و نسح هلیخف كرا واو (ماسولا) و (فماسولا) ردیبحاص |
 | یعج روند هارلخافلش و او تب یهو نور (ےسولا) لاما بحاص ناک اذا ماجا بابلا نناناسو تو

 :ردذوخأم ندهماسو نانل وارکذ ردندناوسن "یهاسا ها هح وتفم همش (ماعما) رد هي وینم یک« ام رکرولکمو
 ۱ هنسانعم قعشراب هدنناب لاج و نسح ردندهبلاغم باب هدننز و هلعافم (فعا ومل ازا هدننز و ءالعف یدبا ءا" و ىلصا |

 | مس و هلنابت یر روند هرومب ناغاب هد راهب ل واهدنز و "یعسر ( "یعسولا)) هيف هبلغ یا وف نا قوا

 ود هضرا شا یروم راهب ل وا (ةموسوملا ) ل والا عي رلارطم یا یم” ولا ضرالا !باصا لاقت نوه: دلیا
 لوش هموسوم و ردیعما یسرف كن هسک مات حالا ن كلام (موسوم) تو اناصا یادم وسو زا لا

 نیاید ما ةموسوم عرد لاقب هلوا هتسارآ هلن ز و شقن نوک انوکر دق هتسیرقوب ندنسیغاش| هکر وند هرز

 | بويل ەن ریا یوضع رب هکر ونيد هلکش نالیج هلا هنکیاهدندب هلبن وکس كنه نیش و ىح وا و (مشولا )ل اهلفسا نم |

 ر ردا ر ونلوابعت نوکودو اد کر رار دا لکشرب ل وکم وکب وک |تیوچ هن رزواءرکصندکد لیا راقم
 ةرالا زر وهو مشو اهدي لاق لپ رسک واور واک ماشوو رولک موشو یعچچ ردشل وا تیهام مزال هدنسهلچ

 باسبلا نم اعشو ةعثاولا اهتمشو لاقب هنسانعم كمك لعن هندب رول وا ردصم مشوو هيلع ملا رذ و ندبلا ى
 قالطا هاب نشا هک بوروئسوک حوا زونه مشوو جينا هيلع تّرذ مث ةرالاب اهوضع تزرغاذا یتاثلا |

 (مشوتلا) ردیدآ هدلبرب هدننرق هماع : مشوو تبفاملوا هنر "یشوه و ابا نم مشو ضرالایف لاقب روشوا |

 (ماشبتسالا) اهتعنو یتعع ةعشاولا اهتعئو لاق ردهنسانعم قجنا نوکودو كمك لمن یدو هدننزو لیعفت |
 ردیدآ عضوم ارب لرض هلوا و (موشولا) مشولا ب بلط اذا نالف مشوتسا لاق رد هنسانعم كقسیا یسک لعن هند | 1

 رو وا یالطا هطوطخ نالوا هدنرهزق تسق وت دالا موشو ها اعسوب یدننوا کد کر دج ندنش مشوو ۳



 سگ ۵۷6 زی

 (ماطتسالا) و هدننز و لعفت ( مت وتلال قفاوبال یا خو ماعط لاق روند هماعط نابل وا عفان و قفاومو خاص
 (ةملا) هل رسب ل اذا هجوتسا و ماعطلا توت لاق ردهنسانعمكلتا دع لیقثو قلو راوک ان و لیقث یعاعطر |
 [ ردشلک هلن وکس كناخ هدراعشا و رول وا ضراع ندنلک | ماسعط قفاومان و لیقث هکرددآ تلعرب هدننزو هزمه |

 ۳ سا تج وتو ا يروا یه زولاواریبعت قلا التما و تو مخ مدرمناسبل
 عبا رلا و ىاثلا بابلانم امن من و لجرلا یخ لاقت رد هنسانعم قلوا همخ یدبا خو یلصا هلیصف كنان ا

 لحرا ما لاق ردهنسانعم قلوا التماو هم دوب هلن رسک كنهددشم یاتو كنهزمش (ماضالا) مخا اذا

 ماعطلا انالف مختا لاق رد هن سانعم كلا همخم هل رک كنهزمش ( ماسختالا) یدبا موا یلصا كنوب م ییعع
 ا لاقت روند هماعط نالوا ثعاب هفل وا همګ هدننزو هعنصم (ةمضلا) یدا جن وا یلصا كنو و امم هریص اذا
 ینا و لوقت ردهنسانعم قعشراب هدقل وا هم ردند هبلاقم باب هدننزو هلعافم (ةجنا وم ا هنم م یا ةمضصهوه
 هلنیتصف (ځولا) رولوا یراهثحابم بياع كنم باعا هنم مک "دشا تنک یا هلدعوک هتجوف

 لاقت روند ه هقا شما غوا هنتلع ج و هلناحصف (ةخ ولا) رول وا ثداح هدنجرف كن هقان هکردتلعرب هیبش هروساب

 بلک بعشنم ندنس هلسق بلغت و ردیلع لجررب هلنوکس كلادو یصف وا و (مدو) خواب یا ةو ةقان
 هژ.صف كند لاذو ك واو (مذولا)ل ردندنلاح ر كنبسن هعاضق یلب نب مدو نت مثجو زددآ نطب رب ندنس هلسق

 هج هلی هلا 4 اخ و ردهنسانع لول ؤث راقیجهدندب هکروند هلیکسو ةدايز یا مد و ه لاقت ردهنسانعم هدایزو لضف

 تن هعوق ورد اعنمندل ود بوداروهظ هدنچ رکن هقان هکر ون ده راکج هنا د نانل وا ریبعت لیکس لوشو روند هزکاذ

  نانل وا رکذ كنهغ وق رولوا ردصمو رددآ لحرر و روند هردصت یرلکد لبا دن هتغلارا كنحافا هل رلهشوک |
 هدننزو مارک ا (ماذنالا) اهمضو عطقنا اذا عبارلا بابلانمامذ و ولدلاتمذ و لاقب ردهنسانعم قع وق یردعصت
 | قا بجاو ىج هنرزوا یدنک هسک رو ةمذولاب اهذش اذا ولدلامذوا لاقت رد هنسانعم قلعاب مذو ه هغوق

  كوا ورواکماذ و یعجبرونید هب هبنکشاو هفسرف هاتف ةمذولا)هسفن ىلع هبج و اذا یا مذوالاقب رد هنسانعم
 | «عذوتلا ژرولکم اذ ویعج روند هرازکرب و هده نالپردنوک همارطا هللاتم هدننزو هنیفس (فع دولا) هل رسک

  بلکلا مذو لاق ردهنتسانعم كمروک هدالق ندشیاق هننوب نوجا كفلبب یغیدلوا م كيلکه دنز و لیعفت

 ] بوک مث هیق ی هنسنر وداز اذا نیس ىلع م دو لا رد هنسانعم قلق هدایز و عم هنا میل ارس هقنعیف دش اذا
 رقاع روند هنا ويح نالوا نمر وغ وطهدننز وءارج (ءامذ ولا لاعیطقت هعطقاذا"یشلا مذ و لاق رد هنسانعم قما غ وط

 هلنیتحف (مرولا) هللا لیبس ف روذنم هلک یا مئاذو یلام لوقت روند هلاوما نالوا روذنم (متاذولا) هنسانعم

 كعشیسرول وا ردصمو خافتنا و ءوتن یا مرو هديب لاش روند هشيش ندا ثذح هلبیسهض رامرب هدندب وضع

 [ تابلو بضغ اذا هفتا مر ولاقب رده انکندقلراط فنا مروو زین اذا ثرب ثروک مز هدلج مرو لاقب هنسانعم
 | بوئیشاضعا یدوبهدنز ولعفت (م ر ونلا) قعم اذا تبنلامرو لار دلمعتسم هنسانعم قلوا ولیو و نوغل وط
 ردهنسانعم كمرشیش بوروا یوضعر هدننز وللیعفت (عر وتلا غا اذا هدلج مروت لاقت رد هنسانعم قمرابق

 رکت فنا ع روتكاذکه تبضغا اذا هفنا تم رو لوقترد هنسانعم كمردنل هکیوا و مر واذ هت ریصاذا هتمر و لوقت
 [ كعشیش یسمع كن هقان هلی هک كنءهزمه ماری الا ریکتو مش اذا هفناب مر و لاقب ردلمعتسم هنسانعم مظعت و
 ] ها قوچ لوق ىلع رد هنسانعم ساب هدننز و رجا (مروالا)ل اهعمض مرواذا ةقانلاتمر وا لا ردهنسانعم

 مروا و یربکلا مروا روند هرکسع نالوا طوسبم و سشتنم كب یک دارج دوخاب هرکسع مظع ولتیعج و روند

  بیجاعا هدهبرق یربکدد ءازوطا مروا رده رق ترد هدنساضق بلح ءازوطامرواو هکماربلامر وا و یرغصاا

  هدفدنل وا رظن هرچا هک هنفرط هرو نم يرق ندرلهبرق نالوا رواج هب هرق لوا هکرد راو هوار ندرهد
 اشو هشنآ الصا هدکح دنلکه موق رم لکیه نقب رونلوا دهام یسهلعش شنآ هدلکیه نالوا هدلا |
 [] كما رها نالوا هدرصم لقانلا ىلع ةدهعلا ىريظن كنو هکرد حراش + زلوا دوهشم تلاح قلعتما

 | هناشن و رثا ندروبف هدکدنا یعاشا و رونل وا هدهاشم روبق فص ردنا فص هدرغاشا هسنل وا رظن ندنسیراق و

 | نوچ دل وا لانمر و هدقدلشاب هکع ادنبارونل واقالطاهرب كج هت شید هد ضا هدننزو سلح (مرولا)ل زن روک
 | ندلامز و لاق ردهنسانعم كمهدوا جرو هدننزو مزع (مزولا) روند همدآ ناعشیُش هدننزو مظعم (مرولا)

 هل ی البلقمج اذا لجرلا مزو لاقب رد هنسانمم كما عج هنسف هجردقل وا هنناب هنسن هج زآ و ءاضف اذا امزو مزپ

 لوعفلا ءان ىلع ةمزو هلامیف نالف مزو لاش هنمو هلث اذا همزو لاق ردهنسانعم كمدک ك دک ه هنسنر و
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a ۵۷۳ و 

 ۱ یک راتآ ییودنک بویرذکیرب هریز یرفایا هدننزو هلعافم (ماولا)ل اعر لقاام یا اهمواام ب بجا لاو |
 هدنزو فتك هلي ( جولا رل هس ید هناکر اض اذا و قو سا < لرمدنا واتر |

 | ناروط مسپا و شوج بوکید هری شاب بول وا ضبقنم یسهرهچ ندمن ونزح تش هدننز و بحاص (یجاولا)لو

 .(موجولا) و هدننزو جر (جولا) نزطاةدشل قرطم سوبع یا جا وو جو وهو هتأر لوقت روند همدآ
 تو لجرلا ججو لاق ردهنسانعم قمروط بودا توکس یثان ندلاسفناو ظیغ هدننزو دّوعق
 دهرک اذا "یثلا جو لاق ر5 ساتعم هام رک تو ورد رب وغض لغ تکس غا ناکا بابا
 جو لجر لا نود دو 7 EE هنسکو ک كمدار و |

 راها اج هلنبت عفو میوو ردهسک رادرکدبو راکد و نمارب یعیءوس لجریا ءوس جو وه لاو "یدر یا
 .داعرلنو و رولوا لوطا و ظلغا ندراقو وا نالیای نوچلا كليب لوب هکروند هخوب وا شلي ندراشاط هرزوا

 اناج تج ها اف هد رلا رص هکروند هراس لوش ماح وا هکیدید راضعب رد ماخ وا یعج ردشلاق ندنموق |

 | دنع تکسا یا هنع چچا مل لوقت رول وا تاب ناجا و هی رو
 :هدننزو هرم 6 ةجولا إل "رطا دیدش یا مجو وب لاق روند هنوک یّسا كب هدننزو ریما ( مجولا ) امزف |

 ردیدآ عضوم رو ةبجو یا هجو لک ای لاش یک هبجو نیک نوکوا رب هدتعاس تردیمرکی |

 رچا (جوالا) هبیسلا یا ةجولاق وس لاق رونىد هتلصخ و تفص قحهنلرام ہلا (دجولا)ا

 لجر لاش روند هسکات و لیخ لنت ( مولا ) روند هنرب نوارفو موك كغلموق هدننزو |

 میشل سا فیفا یا جو لحر لاق روند همدآ ما فیفخ قرهل وا هامورف و مو ليڪ یا جوا

 یدلیا ریسفن هلا یسراف فلوم * روند ید هنج دنانعم نذک روند هنقوط هدننزو هینکم ت

 | یاح و واو (جولا) روند هتابوبح و فلع شماغوا هتفآ هدشزو هنیفس (فعج ولار ردیرعم نزک نذکو ]|

 لاقي رڪ ذس کردا اشا هراهنسن ولرد ولرد کوک هام كمرب و شآ زان واخ دیک هلی كن هلم#*|

 ییدرب شآ كنوناخ جوو لكأمل یلبخا ةوهش ةدش وهو اجو لجو لجوو ثروب ثروک بلا تج و
 ه ربع و عاملا ج و لاق ردهنسانعم كا ءاتتسا و نوا نک ره افلطم و هعاجو رود هده هنسن |

 باتک (ماح ولار هفیفخ یا ریطلاج و تعم” لوقت وومسد اس یرادانف نکرح وا شوقو یهشا اذا |

 ليلا ىلع ةوهش یا ماح وا لاق روج هنتلاح همرب شآ كناوسن هکر دا ندلاوا یانعب دنر تز و

 .طاخ بولاق هدنند یم كنوناخ نالوا لفل الثمیبس كنو هرز وا یعیدل وا حورمشم هدهببط بتک هکر د جیم ۱

 : دنینح ثمط هدع) ردااهتشا ید هنسهلوقم روماج و روموک ردا وزرا را هنسذ فلاح هدلج یادت ا هلغل وا یدرا

 نم هک تیمرک یک و قاربط یک رولوا ید هدرامدآ ضعب تلاحو و رول وا لئاز تلاح لوا هلغل وا ادغ |
 نر شا مینو یرکس(یجولا) رده در طالخا فلاح هداتعم یجیبط یبس روند ماحو ید کا رولوا |

 مندو لیعفت (ےحوتلا) هدننز و یراکس رولک ی احو و هل سمک واو رولک ماحو یعج روند هنوتاخ هبک |
 | لیعفت رد هتسانعم كمردب من كا یکی بول حق نوبت هرژوا برع تدام نوچ انوتا 8

 ی ایت تام هما عن ادا تالف محو لب ناز آن یدک برس 8

 هدنز و مجو (ے حولا )ا روس ءا هنم فط اذا دوعلا جت و لاق ردهنسانعم كليا عشرت وص ندنغوبچ |

 e هرکس نم یانو نمت دوار رنا وام مح ومو لاق روند هن وکی سا كم هکر دیفدا رهو |
 | یجرون د همدآ فشکو لیق جوک ی عطه هدننزو روبص(موخولاا)لو هدننز وریما (ےخولا)و هدننزو فتک |

 كج ونالواهدننز و فتکم اخوو یماخ و رولک ماخ وا و هل رسک ك واور واک م اخو وهدننز و یراکسیرولک یماخ و |
 هدنزوهمالس(قماخولا) لیقثیا مخ وو خو و جخ و لج ر لاش ردیعج كنیناث و تا واماخ واو ردیعج كوخ و و |
 ةماخو لجرا خو لاق ردهنسانعم قلوا را وک اب و لمقت ا , هلی روا و (موخولا)لو ( ءوخولا )و |

 لاق رد هنسانعقلوا راوک ان ولیقثو جوک ی عضهماعط تاذک خو ناکاذا سمانا بابلانم اموخ وو ةموخ و و |

 هدننزو هحرف (فجولا) و هدننزو روبص (موخولا و هدننزو بام (ماخ ولا ای و ناکاذا ماعطلاجخ و |
 یساوه هدننز و هد (ةج ولا وهدن ز و هنسحم (فج ولالوهدنز و هنشس(ةعح وال و هدننز وهزج (ةجخ ول او | ۱

 | ةخومو ةيخو و ةخوو ةجخووموخوو ماخ و ضرا لاقب روند هضرا نالوا زمارب ها ود یساع م هلغلواانف ورا | 1
 هجا فا وا لیقثو یدنل وا رکذ هکرونید همدآ ی لک مت یا ذخ مو



 هک وا ولا لصف ب

e ۵۷۲ 2 

 هلوناسآو مو ردتفل هد هرعض كلو هنسانعمرید بحاص و بهار روند هساناب هروک هنل وق ككراضعب هلیرسسک
 ناطیشر هلیعض كنون ( مهن زا رد ردب ن نطبرب هکر دهعی ر نا هلیرسک كنون (مهن) لهسیا "یماهنقیرطلاش روند

 رفز ( مهن )ل رایدلیا هیس هلکنا یرلهسک یراکدید مهندبع هکردیدآ نصر صوص هنس هلق هن زم دوخاپ
 شوق هنوکرب هدننزو باغ  ماهنلا ل ردنطب رب هعصعص نب ماع نب ةعير نب بمک نم لا دبع نا هدننزو

 هدننزو هدادش (ةماهنلا)و هدننزو دادش (ماهنلا ) هنسانعم بهار روند هشیشکو روند هشوقی لوق ىلع رددآ

 ردهنسانعم قمرقیح هج هلیب هللا مدآرب هدننز و هلعافم ( ةمانملا ) روندهلوپ حا وو قحآ ماهنو روند هنالسرا

 ةمان ةع یا ےن هب لات ردهنسانعم همان تم هل رمکك نون (ےنلا) توصلا یا مف هعم ذخا اذا هما لا

 A TASS روند همدآ نانل وا نانیم طا و مارآو سنا هلیسیدنکو

 نوسل وا یونعم و یکبو نوسل وا یسح روند ه هنسن مالمو فیطل و قشمو و رونل وا ذاا قانج و هطاوق
 رون د هکر وکی کسا ORES رهاظ هرز وا قلموق هلغما غ وا بوسا لی و یکی ناکدنزو شیع
 ىلاعت هنوعب نونلا زج ردپعما اضف ر هدرصم هلی كيم ( نوین إل قلخورف یا من هیلعو ءاج لاش

 كلا تاهابم دوخاب كلا تقاوم همدآرب هدننزو هلناقم (فمءاولا لو هدننز و لاتف (مأولا)) چ[ وا ولا لصف چو
 نیسنعلاب سسف و + مان الا تالهل م اولا الول + لثلا هنم و هاهاب وا هقفا و اذا ةععاوم و امءآ و همءاو لاقت ردهنسانعم

 كسان هروک هنسانعم تقفاوم یتعی اهبشت و ةاهابم هنولعف امناو اقلخ لیماب نوتأياوسيل یناثلا و رهاظ لوالا
 ناشیرپ و فلت یرایدنکو لعحضص» یربزیلصم هسل وا یراتتفاوم هدنالماعم رب اسو هدنفلا و سنا هل یر

 هل.تهج یهابت و هبشتهرلنا رانی وا مراکم اليو اردا نع یاسحا و فطل مرک لها روک هب و زارول وا

 رارول وا لاله ندنرادسح و كشر راهسلیا تاهابم هرناس هلا دلقت هرز وا روک ذم هجو رلهلوقموب رکا راردبا

 (نامءوتلا)ل ردموسرم هليا ونع ماثللا كلهلم أولا زا وا هتاف باها و ف د هدناهما ضب هکر د د جرم

 مشق ردمءاوت یعج ردهم ءوت نم روند معوت هنربره روند هدلو یکی نالوا : ریکیا هلا هحوتقم هيف وف یان

 ءات یتسهدام معوت وبشا یرهوج ةمٌوآ هذه و مءوت اذهو نامءوتامه لاق هدننزو بارغ ردم أوتو یکعاشقو

 هیلصا كنات راضعب ارز یدلیا رک ذ ید هدنلصف ءاتینوب فلمهکرد حراش +× ردشلنا مه و هلکلیا نیک ها

 رول وا ذوخأم ندنسانعم تقفاوم هروک هب ینا لوق رابدل وا تا رخ اوت سارا

 ریغص هکرددآ توا سنج رب نامءونو ردندنیعبات ردف ورعم هلکعد همءوتلا یلوم هک ناهب نب خاصو یهتنا
 تدل و اذا ةأرلا تمأتا لاق ردهنسانعم قمروغوط نیکیا هللرسک كنءهزمه (مأتالا) رول وا هببش هنوک یر و
 لاش ردهنسانعم سانتم و قفاوت(مماونلا) روند وتاخ ناروغوط ریکیا هدنزو نت متلا) نطبق 7۳

 روند همدآ ولشاب وب هدنزو ماعم (مآولا) ه هناا فلت ابسانتمو اقفاوتم یا اٌماوتم ءانغ برطلا ى

 | قلا ءوشم یا مأوم لجر لاش روند همدآ رظنم دیو تقلخ تشزو سرا ےظعلا یا مأوم لجر 9
 هوش یا اعءوت هل همآ و لاق ردهنسانعم قاق تقلخ دو نیکرح یمدآرب یاعت قح هدننز و لیعفت e) ءوتلا ۶

 یتا تیاغپ هلن وکس كنءزمه و یف كل واو (مآولا) ردیدآ هلدبقرب ندنلئابق شبح هدننزو رهوج ( مءون) هقلخ

 "ید یا مآو تب لاق نوسلوا یسهلوقم یلقاج وا و یلهب وص رک و نوسل وا وا هراق لرک روند هوا كانمرکو
 یکم نب ىو ەد راس یعی هلوا ردنا ه اکح ینکیدلشیا كلریغ و بویلشبا یشبارب هکروند همدآ لوڈ هلناصف (ةمأ و لا )

 زس ەپ هدنن زو درظعم (تمأ ول بغ عنصیام یو لب یامأو لجر لاقت هلو ردنا لقنویدیدتا دوخای ردنا

 ردهنسانعم قمتافوا بوک و د یک ز وط ی هنسفرب هلینوکس كن هثلثم یاو ىح هل وا و( مولال روند ه هغلغو نالوا

 سرفلا مو لاق ردهنسانعم كکوس بوروا یر هلیغن رط تآو هقد و هرسکاذا یناثلا بابلانم امو هم و لاق

 ةرابطا تم و لاق رد هنسانعمقمانق بوسک ش اط یغایا هدننز و باتک ( مالو و( م و) و هرفاوحاهج راذا ض رالا

 | تولا اهلعججا یا مالاب هج وال مث لوقت رد هنسانعم كمردکی رب (ه و )و( مث وال و اهتمدا اذا اما و وام و هلجر
 | یسوم 7 هوو روند هنسهموک یادغب و هنسهموک قلتوا و هنسانعم هراج روند هراشاط هدننزو هئیفس

 ]اولا ازت ىا مثو لجر لاق روند همدآ زادتط قیصمع یمهدوک هدننزورپما ( مثولا ۱

 ۱( ميلا )او ناک اذا ا بابلا نم ةماثو لجرلا مو لاق ردهنسانعم قلوا ول هد وک زانقط هدنزو همارک

 28 اخ ل روند هننابط هود و ۵ همزج نالوا رانکچ هلتدش یرب ندنماکصسا و تناتم دز و ربنم |

 ۱ | اهنابن لقاذا عیار بابلنماموانض را تم لاق رد هنسانعم تلق قازآ هل نصف (منولا ) ردیدآ لجررپ ویطولا |

 | لاو و



 و ۵۷۱ مس

 8 ام اذا ةاشلا تمان لاق ردلمعتسم هن سانعم كمل وا ناویحو هلل عضاوت اذا لجرلا مان لاق ردلهعتس# هنسانعم
rsنو نوت کر دلهعتس هنسانغم قمل و نانیمطاو سنا و شما را زا و ناو هب هسکرب دوخاب هب هنس رب  af 

 ردا لب رسک كنون(تجنلا) نمط و نکساذا هیلامانلاه ردن رابع ندقلاق بون وآ هلکت آو قلوا ما ر بوتاب یسفن
 ۳ یا ةلبل دن هلام لاق نیا رونل وا قالطا هبادغ و توق كج هنک تادصکر و روند ه وه وا

 هدنر رلنز و نامر رولکم ابن و ما ون ونو هدنران زو کر رولکم نو "ونو هبسسک كن رول ما : یجب ردلع اف سا (معانلا)
 |روبص (موۇنلا هدنزو مکر رد مون یمج ر رد هما ی : ؤم یک موق ردعج ساو دوخاب هدننزوموف رواکم ولو

 | روند موون ید هدنشل وم رد رانی هغلابم رد رافص و هدننز و د رص ( مولا و هدننز و هزمه (ةمونلا)وهدننزو

 هماو و همانا لاق رد هنس انعم قو وا هدنن زو لیعفت (مونن )و هریک توش مانا و روم

 رژلمعتسم هنسان ا روک بورق یب ہا e ط2 و هلت اذا همانا لاق ردلیعتسم هنس انعم لتقف همانا و هدقرا اذا

 (نامون ا هدج و اذا االف مانا ل اش رد هنسانعم قلو مان یهدآرب و ےھت اذا سانلا هسلا تمانا لاق | |

 ناموناب لاش ردصوصخ هادن یلامعتسا كنو و روند همدآ نالوا رو وا قوچ ردفص و هکهدننز و نوک
 هتمانمو همانم اذه لات هثسانعم ةاکباوخت رد راکت مسا هلیصت ره" ( ةمانلالو ( مان مونلا ريتك یا ۱
 نانلواریبعت یکسو دس و ةفيطقلا یا ۱ همانا ىلع دعش هتأر لوقت دوو قدا هب هفیطق همانم و همون عض وه فا ]

 هلعافم ( ةموانملا  ناکدلا ی | ةمانلا ىلع دعاق وه و هتيتا لاق نوچ !دل وا هاکباوخ رونل وا قالطا هب هفص |

 لوالا بابلانم امون هتفف یتموان لوقت هنسانعم قعش راب هدنص وصخ وق وا رونل وا لامعتسا هد هبلاغم باب هدننزو |
 نکس اذا هيلا مانتسا لاق ر RIT قلو شهار ژنو لا رک توش 1 همدآرب یجدوب (دمانتسالا ) هتل یا | |

 (ةمونلا]) ابذاکهسفن نم مونلایرا اذالجر لا مانتسا لاق ردهنسانعم قلا هدنلکش رو وا هلا هعضاوم و “رامطاو |

 همدا یوق وا هدننز ورپما (ع ونلا)ل و رول وا یسهغیص هغلابم و یدنل وا رک ذ هکر دفص و هدننزو هزمه هلی كنون | ۱
 بار (ماونلا) لماخ وا لفقم یا مونو ةمو لجر لاقب رونل وا قالطا دمدآ ناشنو مانیدوخای لفغمو رود |
 هدننزو لعاسفت « موانتلا ) مونلا هتعب یا ماون هنخأب لاش روند هنغل ضآ وقوا و هفصاب وشو ا
 | لعفت (مونتلال ابذاک هسفن نم مونلا یرا اذا لج رلا م وانت لا ردهنسانعم كمتسوک ینلکش روب وا ةعضاوم |
 هنسانعم منم رونل واقالطا همول وا (تعانلا) لتحا اذا لجرلا مونت لاقب ردلمتسم هنسانعم قمل وا مالتحا هدننزوآ
 ٣ هب هثح کد رولوا كعد ولوا هکردقل وا هتيم نالوا باوص ردفرح یرا هس هش هدار وب کرد حراسش |

 لاق روند هب هفیطق دوب هلب سنک كنون (ےنلا) هنسانعم هیح رونل وا قالطا هنالبب همان و رونل وا قالطا همان | ۱
 (مینم) هلوا رولیکرب اص ء2 | 6رینلزا یھ ا یل ی نوت مالک (مانتسلا ةفیطقلا یا م كاىلع من |

 ىع هنسهعاق كنجرف ناوسن هدننزو هلاح (ةمانلا ) رددآ مضومرر هدننزو نیما (نیمان)لو هدننزو بینم

 همالس (فماهنلا )و هلنیتعف ( ےھنل ال رددآ تابار هدننزو نا تا قاروت وا هکروند هنس حاس

 قلوایهتشم و صب رحهدنسهترکز کانغ و عیش بول وا نوکش ود هلبسهدایز هبرمشو لکا هلکل ول زوکج آ كی هدننزو
 نيع "یلتمال ناو ماعطلا ن ةوهشلا طارفا وهو لوهجلأ ىلع مهنو عبارا | بابلا نم امت ماعطلا ف ھن لاق رد هنسانعم

 فتک مهنلا )4 علوااذا اذکب مهن لاق ردهنسانعم قلوا دنموزر آ نوکشوذ كب 4 هنسنرب و عیشیالو لک الا

 موهنمو روند همدا دنبه رمشو صیرح ول زرا ھا ناب قعول الصا (موهنلاهدنزوریما (میهلا)و هد زو

 ردهنسانعم تحاح هدنن ز و هرم a علوا ادویه لا روندهمدآدن هوزرآ نوکش ودك ه هنسفرپ

 دتمهل دنم یفوتسا لاق روند هب هغلاب تم و همان توهش نال وا راکرد هب هنس ر و هتجاح یا دتبهت یضق لاق

 مه ون و ديان یا لح رلا و دسالا ة6 تعم“ لاقت روند کدی دا و دم ̂ غولپ ۹

 اههت لحرلا ھن لاق ردهنسانعم قمولوص تق یتف هلسفن قیض هدنزو مهو (یهنلا زر ک دیس اک ردهتسانعم

Eیناثلا بابلا نایاب لابی همانا درج هدف  

 | لاق ردهنسانعم قمرقبح هلا راز | نوجما كم رو ه هود دہ و مهنو مین و هرجزو هدعوتو ه هبلع تاص اذا

 ه هسکرب هلا هکسف یتسهلوقم یشاط لقج و توصب اهرجز اذا یتاثلا و ثلاثلا بابلانم م ةه و ایه واه لبا ےھت

 رج زنم هلا رجز هکردهود لوش هدننزو بارح ( ماهنملا ) هفذخ اذا یصطاب ےھت لاش جهنم اتو یا

 روند ه یرومد هلتبسن یای و یئالث تاکرح كران ون( یماهنلا لو (ماهنل او ر ولکے هانم یعج هل وا ردیک بول وا
 كنون (یاهنلا) روند هعضوم كج هیلشیا کل هدمدنزو هلح رم( ةمهنلا روده رکلود و هنسانعمدادج



 یک هوس
 | مجاز ۱3 ق ناق ىنعم امنت بارمتلا ىف غن لاه ردهنسانعم كمحما هج زآ یواش منو

 ۱ هلغل وا زا كب یتعپ اسف غمت لا و هدننزو درص رواک غن یعج هنسانعم هعرج روند هب ورشم راسو |
 | كنوت تا )زت نم انلاین متت لاق ردهنسانعم قمالرا دو هدنزو لعقت(غسلا )جا هدقولوصر |

 | مشت و هدنزو لک رولک مقن یعچ روند مای الو هلت وقع هدنز و هحرف (فمتس ۱۱ و هلصف و یرسک

 (متلاژ ةبوععلاب ةافاکلا یهو ةم ملا و عنا هب تلح لاق ا و تاک روا نا ودبي تک

 | بابلانم اماقتتو امت مقنو ھنم مقن لاق ردهنسانعم كلعا ازج هلتوقع هدننزو مالکت (ماّنتلا) و هلی كنو
 | كلا لکا نیتّیتو ههرکااذ مالا ا کیک شرور ک یشیا رب و هبقاع اذا عباراو یا |

 ۳ هنیکذخا ام كما ازج هلت وقع هدننزو لاعتفا (ماقننالا)) اعبرس هلک | اذا همقلاق نوا |

 بحاص( مات زر دبل هل ماع تش شاقر ((فیقانلا قرون د هنس هنر وا تال و هنت( ےقنلا)هبقاعاذا دنم من لاق روتلوا ا

۱ 

۱ 

 3 | ا وو كنەروب نم شاقر ردبل كن هسکب ما یدعنی دعس مام نالوا یوا نطبر هدنزو

 | دا تاذ و نشنهدنزودننس( دیتا ) ردیدآ 4 رق رپ هدنع هل.عص كن ون ( قن ر ردیعماامر < سحر :صوصح |

 | یزچج یمن ردب دآ عض ومر هدننز و یلبح( یم 2 رد هسقن ی لصاهرو دنا كحراش«ةسقلا یافت نویموهلاش

 | ةبكتلایا كنا هتاصا لاق روند هتبیصمو تیکن نالوا مظعهدنز وم رمت( ةمکنلا ردعض وم ر هد هن دم جا ون هدننز و |

 كمروش ود ةن رب یرب بودااقلا داسف هام الکل من هند سان هل د دشت كم و ىح كنو ( ملا ]ل ةحدافلا ةبيصملا و

 شزوو اداسفا و هل ذعاشا هعف راذال والا ویتاثلا بابلا نما ثیدح لا رونل وا ریبعت كطنا قلب وق کر دفشت اتمد |

 كسمو تذکلاب هنئز اذا مالکلا م لاق ردلیعتسم هنسانعم یو توزود یزوس نالو یرضا و سانلا نب

 نو یعجج روند هیوق رولوا فصو مو عطس اذا كسلا لاق ردلمعتسم هنسانعم قلعاط یسهحار
 | یحوف هد رانو هدننز و نح 4 ی :ece هد زو روبص (موغلا رز ردهع ین ومرواکءاعا و

 ادوات كحراش * روند هفلحم وق ردعما هدننز و هسفس عملا هلعص كنون رولک م یعج كموم روند

 | نکرزاب وزاب و رونل وا قالطا هنسس كن روبققوا و ثیدا عفرب یا ةيمنلاب یشع وه لاق زساه روند ید
 ۱ كن رلفاد ود نکردا یدلسف مدآ یکیا کراونل وا یالطا هتسف سف یدلسف و روند ه یدرزجنال وا و نداق

 | 4 لاش ردهنسانعم تکرحو سح هجهتسهآ هل د دشت تيم (ذمانلا) ردترابع ندنسعوا سف سف

 ۱ ا هلا ا هکدت هناما یا هتمات اتکا لاقت هو برین دداا سفن تابح و ۷۳ رخت و سح یا ۳

 |لو ردندنعاوا نیحایر رار د هعصرام هدیکرت رددآ تاس وبشوخر هدننزو دادش (مافا) ردلمتسم ید

 | برش یتلاعتمرب هلا نیکسو كلهم ین هلهک و حر یرلنامغوص و ییینج شلوا ندجرو ردم یضیحو

 لاق رد هنسانعم كلبا نیز و شقنو قلزدلاب هدنزو هلزاز ( ةغحنلاآل ردعفان ه هک شقوص یرآ هصالناب

 | لاقت رد هتسانعم كلا لوب لوب ال ای الآ دورا ملز ىزا یتیزو كغاربط راکز ورو هشقنو هف رخ زاذا هغ

 | كغاربط كراکزور هل رسک ك رانون (ےنلا) و (ینغلا) هباتکلاکا رثا هیلع تکوتو هتطخ اذا بارتلا جرلا تف

 كرو کیدنزو لمفو هدننز و دهده (منفلأ) روند هناشن ورا یکیدلیا طسب لو لو یک قن یزاب هنزوب

 | هبرسسک كنون (تفلا) ردهغ و "هک یرادرفم روند هضاب نالوا هدنراقنرط كرا هسک هز نو ج یو | هل رسک

 | بیع و ةنابخیا یمن هب لاق ردهنسانعم بیعو تنایخ هدننزو یه (یفلاو روند هبه رق لوق ىلع لک

 هلو و ردهنسانعم تشرس و تعبط و ردهتسانعم توادع كايد و دننمانتعم نارمل نص روند هنشاط یکحو

 هلاه رد هی یدرفم روند ه هم نال وا شوشغم هل رقابد وا هل نوش روق لوق یلع ر ول وا ند رقاب هکر ون د هروقنم و

 سکو هلصاو ناسنالا ره وج وهو یفلاعرکوه لاق روند هنن ره وجو هبامو لصا كناسنا و رولک "یمامن یعجج

 | هنشوف كيک وا و یدنل وا رکذ هکر شوم هلی اه (ذلا) اچ یا یمن رادلابام لاق ردلیعتسم هتسانعم هسکو

 | لاقت رد هنسانعم قموا دوخاب قفح ما هدننزو باتک (ماشلا) و هدنزو مول (مونلا) هنسانعم هتخاف روند

 ْ رعادرقج لالخ هلغل وا نوفلوط و ولتا یردلاب لزق ودق روا سصن اذا عبا لا بابلانم اماینو امون ماب لج را مان

 | ر دلم هنسانعم قل وا دساکر ازاپ و قاسلا ءالتما نمهتوص مطقنا اذا لاخلا مان لاقب ردلمتسم هنسانعم قلوا

 ۱ كغ و شتآو تنکس اذا ربا تمان لاق ردلمعتسم هنسانعم كيکيد لبو تدسک اذا قوسلا تمان لاق

 | بوئو اده اذا رحل مان لا ردلهعتسم ةتسانعم قلناع زد و .تدمه اذا رانلا ؛تمات لاق ردلهعتسم دنسانغم

 | كلا شرع تنکسمو لابباو عضا : هقح هکر د مدآر و قلخا اذا بوثلا ان لاقي ردلمتسم ۾ هنسانعم لوکس
 ففف ڪي ا شا سم



 و ۵1۵ روی

 یمدلک ءام نالوا هدن وب رایدبد ہن تونل وا ماغدا یدباام مع هدنلصا اه هکیدید ریث نا هو رد هد ۱

 رده شاز فرح ءاب وردهدن ر دقت لام ااثیش من یلوق لب فا هدنلب وات ددكلب ردهفوصومهن ردهلوص وم |

 هکر دلغشءام نالوا مدننسهلک ا 1 ردشع د هدنریسفت كنس هم eT 0 کظعب امت ملا "نا # یرمشحم زو

 ۱ مکظعب بول وا ع وفم دوخاب هل وا هد دقت هم کب اش مان ترتر اا مکعب بول وا بوصنم

 | صوصخ ورولوا هدنرب دقت مکظعی یذلا میت شارپ ر ہ هلص كانسیدنکی کسب د هکهلوالوص وم هنس هلک

 | یلعاف كنس ەلک ەن ا هده وګ بتکن ۹ ا هرومأملا لاذ هب مكظعي ام هلغل وا ف وذحم 0

 OY هدنروص و رول وا فاضم هن ال وا س زا مالب یلحم دوخاب یلح هلا سنج مالتا هدقذل وا رها

 لی وات هلغل وا لقشم یماہنا یکی نجا الب فرو وارا یوا مک ىس وا لعاف

 A مکظعب نیش وه عن رد زت سم لعافو ردتفص كلا هلجو دریغ و همان یاب هکیدید ماشه نباو هوا

 ا هنسانعم مد روند هناق هلع كنو ( نامعنلا  یهتا ریدد رد هلوصوم ةفرعم ءام راضعب و رد دقت ٍ

 هاکلنا تاج یت 1 رذنلآ س نا د وریح ریما دوخاب ردشملوا فاضم اک | یشان ندنترج ردیکح كاك کن امنا

 هللا یضر رریشب ن ناين دەدلبۆت هدنسهکل وا ماشهدنز و نابعتلا ة ستم (نامنلاو رعم) یدل وا فاضم هنسدنک

۱ 

 (نونامعنلا )یدل وا فاضم هب ودنک ن دنکدلیا نفد E REE وا هدرفس لالخ هنع

i:دوخاب رددا و یکیا هلی مط كنع و ىف كنز (نابعنالا) رد هلم نامعت به کردم ک باعصا رفت  

 ردعضومر هددندم جاو هللا هح وتفم نون : (عاعنلا ردشغف وا قالطا الف هراغاط یراکدد لقاع با منا ۱

 (من) ردعضومرپ هددن دم هبلام ه هدننزو سلفا (منالا) رددآ لبحر هلا هت یاب هد رخآ و یف كنون (ایامعت») ۱

 ةفرغ (یملدفر» ردي عضوم تردو نوتاخ ر و ردعض ومر هدنساضق قوط نب كالام نب هبحر ليم كنون |
 كراو ردهدلب ر هدننایم دادغب هلا طسا وو رده رقرپ هدرصم ( ةياعنلا ر رد هقر رب ند صع قر هدنزو "کر 1

 لبح هدننز و ناب (نا ڏار ردیدآ ه رف رب هدنساضق زاس و ردراو یلدعم ر وماج نانلواریبعت لک هدنریرها

 هفوک و رول وا تبان یرلجاغا لاوسم دیا ردف ورعم هلکع د لا رالا نام هکر دما یداور هدنس هقرا تافرع |

 یا هقشپ ویدا ور هدلح یراکدد مع و ردع یداور بيرق هئارف رېن هدماش ضراو رددآ یداور هدننرق

 هدننزو ثّدح (منمال و هدننزو بحاص ( مان ) رد رایعبات ناحنلا نب یلعیو دارق نب نامعنو ردیدآ عضوم ۱

 رص مت رل و هدننزو سلفا (منا و و هدننز و یلبح (یمن) و هدننز و نامع (نامعث» و

 رفصم ( نایعن ال ردیدآ هلسقرب هدننزو عنع ( من )ر دیم هب اصص رفن یتلا نوا ےہ عن و ردندلاحر یاسا هدنزو |

 مالسلا هيلع مانا ر قم هلغل وا عبط شوخ ی. هفبطل و از بودند نایت رو ناهعت ردندیماسا هژیس هين 0

 هیعلاب هاخرب هل رات رضح هنع هللا یض زرکب وا رکسع ریما نوکر هلج زا یداراردا كان هدنخ یژنک | ینیراترمضح
 یشید مچ راهمنواه ینا صار هللا بیرقت كره دردکو لم یی هلمرح ن طب وس ندناعصا هدها رءانا تول وا مزاع

 ِِ یطب وس هلا در ییا عا ذخا ننب رم ود هدکدلیا عقرب وبا ترضح یدلیا میلستو عی "ِِ

 لعافت (عانتلار) رایدلیا هدنخ نامزرفاو ندهصقوب مار رک تاصصا راس ویر طخ مالسلا هيلع ملام رض یدلیا

 نیک كحراشو*رولوا حوتفم ےم هرزوا ی .هدعاق كفل ؤم هلبعص كیع € م لا ردیسا نطبرب هدننزو

 یلقت یا و رهنلا ایرکز نب قناعمو رول وا روسکم ینیع اضب و هلنیتصف ین روند تر رده و
 هدیک ر ردلهتتسم ندیعتا وباوج یسک عن نکل رداوج فرح یکی س هلک یلب ردتف هل هدن | ردهلعابشا یی هرزوا |

 ا یلاعتسا صم ردفرح ی ظفا من هکر د حراش * ردمولعم منو ردهنسانعم یرآ هدیسرافو د وا

 هس رول وا هرکصندمامتسا و دعو هسرول وا هرکصخدننالک لعفنالو لعفاو قیدصت هسرولل وا رکذ هرکصنندربخ

 رکد احاح رولوا كعد كمادقا و یعس تیابن هکردیفدا رعو هدننزو كاراصق ( كاماعن إل رول وا نوجا مالعا
 | تر لئات هاکما دقاو یعس تیاهم 2 لعف هک اب وکر دا تلالد هتاغ رلهدام نالوا هدنزوو هکردشفل وا

 ردكم د رول وا شمل وا صقان كتمعن كيا زلشبا رک اردروب نم لعف كنم  تیاهن دوخای ردنا لسخت یکم د ردنم# |

 1 هم دآ یحاص 9 هرزوآ دعا ایم هو 4 با تا ارا یآ ۳ ی امامت اقا

 لاق ردنا ندا رس ا ا قمالر یک كراع هنو منو رد هل ذ یدرفع دا |

 ردعسا ندنوب هی نالوا هدیتسوم هيف ملکت اذا عبارلاو لوالاو ىناثلا بابل نم موم غنوانغلاىف برطلا غف

 ۲۷۲ ) * ثل +



 کج

EE م( EE REBENE ANE RE 

 | قل وا طسبنم و لدشوخ و "یضخا اذا عبارلا بابلان م اهعن دوعلا عن لاقت رد هنسانعم كفلت وا رط و بال |

 ناوسن و ىلصا٭ ةماعنلا ةبحاصكت نا + لثلا هنمو رونلوا قالطا هعجو در ةهردسنجمسا ندنا ماعنر ولوا زکه مو آ

 تشک هدارصص نوکرب یدارلردبا دهعت یرلناربج و تریشع ییصوصخ و روما هلغل وا اونیب و سکی یرب ندع
 | هتکرح ندنفیدلاقبوناقیط هدنزاغ و هلکلبا لکا یظیلغ غعص یراکد ىد ر ورعص هکیدر وکی شوق هودرب نکرداراذگو |

 ق .دغصوصخ لاح راو لقن هفرطرب دعب نم هرکصندکد لیادن هجاغارب هلبغعشاپ و ذخابوراو ناهه ر وتاب شلوا لاج یا
 هلا انغتسا ناسا بولکه ب ه وا انونع لره د مردا لیمح هکوب یمه اک و راب یدلاق چیاسحا هنرءود كماربج
 ود ران وسلیاتغارف دعبنم راندا ناسحاو نوع اکب و دهعت یعروما ردق هنآوب ینعب + هلتیلفانفرب و انف ناکم»

 | یدتنا لاصبا هننای رجش یکیدلیادن ی هماعن هسبا لاحه ینئاثرو تانا بوق ین E یدلیاا اد هلازاوآ جو
 ا نا و نور قع ما شلواصالخ ددن هلس رقت

 لها مه و مورحند هماعن مه+یدقیچ ندروغلب یهد وان کر دیک هر دباب + یدلاقبول وا مر
 نالواراج ود هنا رخ و تبیخ هلا داقعا ه هنسن قج هيغل وا داع | روب نم لثم یدل وا سوب أم ندنتناما كنهلىبق |

 | ردث ومروند هنشوق هود هدننزز و هاش (فماعنلا 7 تالش سقم هل لاقیا ان تالش : عنا |یعمت هہعن لاق ردهنسانعم

 من هکرایدلیا قالطا هماعن هشوقو هلهببشت هنمود هروک هتنات كبغار هکر د د جزم ×« رولو ارض هونت رنک |

 هکروند هحاغا لوشو روند هناباس ماعنو هماعلو ریدد هماعن هنر وصرییغت ندنغید وا هعشب ندهود و ذخا ندنظفل

 ۱ هکر دیس !سرفسأر ید هماعن و رونلوا ریبعتیق وا بالود هکراروفیروق را هرزوا رللیم نال وا هدنناجیکیا كن وفا
 ۱ ردود ی بل و مای 9 هکردیسرف ی مشحا ی او ی ةلضنن دلاخ و ی نما

 ۱ م ر روند ه یعاسو نالوا لتسمو ا اس at رورسو حرفو
 ۱ ردهنسانعم یادات و لهجو ردهنسانعم تاو روند هنکیک كحا هدردلاب و روند هابق ولر ناروط تولام وط

 | روند همدآ نرب و بوکچ وص هقلخ بوروط هرزوا ویقو روند هناشن ناسنل وا بصن نوما تمالع هدناباب و

 | هنمو روند ه یتاسنا تعاج هماعن و ر ردیدآ عضومرپ هدینلکتوا ضو رون هی هجا ندا هطاحا یامدو

 | ردیص وصخ لع را وا نا ریکج هدنسکل و هناغن و یدنل وا نایب هدنسهدام لوش هکدتن مهتماعن تلاش مهلوق

 | ردندباحصا یضلا ةماعن و ردسقل ه ایفل انب یرطق هماعنوباو ردیپل كندسک مان سهب و یکه شبح یشاجنو نم عبت

 رج رایدلیا صیصخت د هود راضعب روند هن نویقو هود هلن اکسا كنيع اضعب و هلنیتحف (م 11

 | یعج نکل ردتمعت مظعا برعلا دنع ار ز ردصوصخح 4 هود من ۱ هروک هنناب كار رک ین چو

 منا (مانا) فو قالطا هقدل وا هود هدنرلجما ن A EE ماعنا نالوا

 لوق ىلع هتلی بونج هدننز و یراصق ( یماعنلا  ردهدنروص هماعت ردنعما لارتمر ندرف لز زانم هلبصصف كراو

 (سبزو (من) نوجمرفدل وا ببس 4 وارطو تبوطر هدناتسب رع روند هل ندا بوبه ندننب ابص هللا بونج
 ۱ كنيعو یك نون رد منیر +*راوتغل تردهدرلن و ردنوحما مذ سابو حدم مردن دنوسق دد یا کیر

 ۱ ۱ | هل وکس كنیع وی كنون رد من( )٤ هلی کس كنبع و یرسک نون رد من (۳) هلن دکر د من (۲)ہدننز ولع کهن رسک

E Rgنر جا الص وو افق و رار د تم و امفتلعق نا راب ع ورد رلاکد فرصتمران ون  | 
 | ردعجا ر هنظفل تلصخ نال وا نيعم رعص هدنسهلک امف ردشنأت ءات ارز رول وا تباث اننکابس یترح هات نالوا

 اضمبو رونلوا افتک | ندهلص هلکنا تیا قحال ءام هنس هلک من وا هاکو ردهدننکبس یه تاو ةا صنف

 9۳ 1 موز لجر من کید جرم + هنفدم من یا ناو نونلانکی مع قد نقد لوتترووا حوتفم تب

 ردهسک صارو یتوک دز رار د دز الجر شب و د ز لجرلا سس و ردکعد رد هسک لزوکو وبا دیز زرداد
 | ةلضحلاو ةلعفلا تنو کید زا نا هدنرینفت كش دح € تی و اهبف عج اض وت نم % ولو رېکمد

 نت وا تم ین هذپف بنا نام هریصم دف امف ءان و ردف وذحت ح دلاب صوصخح فطر دقت یه



 یک oV زی

 (ینتنا ) زرداقالسا ءاصضم : هب هنس صلاخو مهم راب صر ا نظد ب نالوا نان ارج نو حا و ر دطاصااا

 ۳ ر اذا لحرلا e رد هنسانعم كلش دورب نرف وا لدش ر رو یو ست وزا هدب ز و لعق

 ر واي فاح یشم اذا لج لا مت لاق Met قایا نلایو هلرصف كن ون ردو

 الف مس "لاش ا را وادا هدر ر یهدآر و یتتقفا و یا یی نف هضرا تیا لاق رد هنسانعم

  بورو وا :وامنا داقوساهملع "جا ادا هی ادلا منت ل لاش رد هنسانعمكم روستا و جانی ادو هلط اذا ناكملاب ۱

 ۱ | هلتحارو هافر ردعسا ندنل "وایانعم كنت هل کف كن ون (دمتا) املا ذا هبمدق مت : لا رد هنسانعمقفلاوقین راقایا

 دال دژ رصد هنوز دعقم (ینلاژ و هلل رسک كنون (ةمعنلا» هافرلا یا ةمعنلا یف وه لاق رود هکت رد نالوا
 ۱ هشدع من و یاثلاو لالا ا تابلانم امو ةن و لجیرلا عن لاق ردهنسانعم قمل وا لاهشوخ هرجا معذ و

 | لعافت (عانتلا» قفاوم ارا ماهر رکیک همتی لا و ثالثلا تاکرطاب مهمعنی لازماذه لاق و هفر اذا

 ۳ لجرلا معان لاق رد ةا م م هدنن ز و هلعافم Ce کک عم لجرلا , عانت لاق رد هنسانعم دفرت ومت ۳

 تاب ما لوقت رد هنسانعم كکوب مکح ی او هّهف راذا هعان لایق ا منم و هور یمدارب و مت ادا

 نیل هربرپ و ههفراذا همن لاقى رددنمانعم یل چیر و و رایت )یمدآر هدننز و لیعفت (یمنتا) ہکحا

 | یر اذا انالف من لاقب ردهنسانعم كعد من هدناوج كمدآر و بفاح مهان اذا مه لاقب ردهنسانعم قمرا و قایا م
 غاص ردي رقا لرللحم فارطا نالوا لالح هغ رش تدن ر ردیعما عض ومرب هد هفاسملیم تردای چ وا ه هکم ےعنتو مٹ

 ردناهعت یعما كنداو نالواهدنا یدنل وا هیع هلا مع : هلغلوا راغاط مان معان لبج هدنناح لوص و معن لبح هدنفرط ق

Gela) ys Ge fشع شوخ نالوا هدرور هلععا وزان هدنز و ورظعم (نتنلا) ول مک و یعط كيم  

 هزات ورب معاننمو عانمو معان و ءاذغلا و شيعلا ةنسح ىا ةو ةعانمو ةا ةیراح لاق روند هنوتاخ ادغشوخ و

 مگان بوت لاق رود 4 نستا و گان وءاوسیا انتم و معانمو عان تن لاق روند هنابنمقتسم و راو /

 تی اقا رب هکردیدآ رش رب هللا هح وتفم یا ( نیعنتلا رهندا ضو رز رد اف و ودا هعان و نبل ىا $

 فیطلو مر یدو هدننز و مظعم (ینلا ز ردقج هل وایراکد.د مسیرالک هدرارایدوب الاحرول وا | ّرطمو ككزان ورب ا

 | هکرد هنن رلانعم هطاصء ءاضی دب و مع و تمم هدننزو یرشب یتا ل نیلیا نم مالک لا روند هب هنسن كزانو |

 هطاص ءاضیدب یک هم ىد هل ادم و یصفكن ون (یامعنلا) رک ذس اکر د هنسانعم ماعن و یماعف و رلیدنل وارک ذ افنآ

 | هيلع ةعنلا هل ا رد هنسانعم كلتا ناسحا تمکت هل رسک كن هزم (ماعنالا) یدنل وا لیصفت هکرد هنسانعم ||

 | نم نیع كمرقا یا انیع كب ہللا عنا لا هنمو رواکه نسانعم كليا انحرف و ر ورسم یدآرب و نسحایا اپ هما و

 | كکیدوسیکز وک كنس دوخاب نوسلیانشور یتیزوک كمدآ كکیدوس هلکرا د د كنسییعب د هک نع كّسع رفقا وا ا

 دونیا داربا هدماقم وب ج دانیع كم و انیع كب هللا من ندعبار باپ و ندی الث که ا !نشور هل راد د كن هسک ق

 هدنسنر و دازىا نسحم ناعنا لاق ردلمعتسم هنسانعم قل هدابز ماعنا و ردح ورشم بیرقنعیرابایعا رانو و ۱

 اذا ا لاق ردهنسانعم قمرا و قابا نبلاب هرب رب و غلاب اذا مالا یف منا لاق یک ناعما ردهنسانعم كليا هغلابم

 هلعح یا ااف هللا منا مهل وق هنم و ردلهعتسم هنسانعم شل دلتا رط و ات تام ی هنسنر و ایفاح ھات |

 راربد جد احابص مع هلفیفخت و ءاسم منا و احابص منا بیم ما جد وا هکر د حراش» ةءارط و نیلو دمو اذ

 الاعتم یادخ یهلا ےعنو یدنلوا رک ذ هکر دهنسانعم تن هدننز وربما (یعنلا ) ہدنماقم نوسل وا ريخ كحابص |

 یک ماعنا هلیع كنون (دمعلأ) هتبطع یا ہللا یمن كيلع لازام لاق ردت رابع ندهیطع یکیدلیا ناسحا هقول |

 رم نم نبع ك هللا رفا یا ارا بابلا نم ةمعن كمنو انیع كب للا من لا ردلبعتسم هنسانعم قلق دبا یزوک ]|

 ماعذ و نبع یجاعت و نبع یمن و تانونلا م# نیع مت و نیع مامن و نيع ةمعل و نیع عن لاق و هبحت نم كني رفاوا و

 : امارکا و كنسعل اماعنا كلذ لعفا یاتان ونلا سیکپ ن ماعن و نبع ةو تانونلا عضب نیع ة4 و نبع من و نیع

 رنو و هلوا نشور كل رلهدید هدک دلیا هدهاشم هک ات مدلشنا یشان ندقگاطا و تبح اضح اکس یشیاو نب تعب

 بویلنا زز وج یتبیکرت انیع كب هللا عن ف طم هد هب اېن هکر د جرم * ردرابوصنم هلا لمف نالوا ر عم ار وج ٥# یسهلج

 ندفاک نالوا لوعفم یتسهلک انیعو هبدعت ییاب هدنظفل كب یرمشحمز نکل ردشلنا بی وصت یتبیکرت ر انيع هللا عفا

 نمنيعك٫ فا و ر دەدا راو كنيع من هکردکعد انیع هلل كمعن انعم سپ یدلیا یک و هیج وت هلکلتا بم 1

 هح وو رول وا شوم ندهلآ فاضح ن وتو پواوا لوم نا او غا رای دم من ءزرک هاا او

 هروک هل وا یانعم هدنل وق انیع كب هللا عفاو رار د ید انیع كامن ۱۳۰۱۱ ن ی زامبی توا روک ذم



 e هک زی

 | لاق رد هنسانعم قمل وا یلکت ولهراقولق زوکو ا هلنیتصف (یشنلا) هساقلا یف فطلق اذا علا عشت لاق ردها |
 1 هزوکوا هجالآ ولهراقولق  هدننزو فتک (مشنلا) دوسو ضب هطم هيف ناک ادا عبارلا تابلانم اش روثلا مشن

 | اوا نیکتس تیاغب هکردهنادوبشوخ ولردرب ندنمادقا رطع هدننزو دعقمو دنزو سلحم (مثنلا) روت
 | شب هدنادرفم ردا كاله لالایف ردهعاسلا مس هکر ایدلیا ریسفت هلا لبنسلا نورق راضعب رول وا لکشم ا

 ۱ هراطع رب هدهکم ےشنمو رونلوب هدنراقلارا كن راکو ک یدنه لبنس اضعب و ردموسم هرزوا قلوا ندنماسقا

 ۱ هح ول هکنح بودا رطعت هل رطع كنآ هدن رلکدتا دارم هلتاقم راب ع یا رربد هيجو هنرد ردیعما نواح

 | ید رردا دع قدس یفکو و یدا رولوا رشک لوتقمو دتشم لاتق هدن رب یدنآ روا ترشایم و

 عضومر ورول وا هارد و هایس هکر دیتا شع عورب یه ورد ولت برعل انب + ےشنمر رطع نم ماشا * هیلعءان

 | شنسرپ ك راکرشم دارم هکر دهنسانعم تروص هلک هلداص و كنون (ةعصنلا) ردیعسا ناس دا

 ردهعضن یدر هه روند هبادغب نگو و ول زوال وك رحم داضو یف كنو (مضنلاژ ردنروص یراکدلیا

  لاش رد هنسانعم كم اد هلو گن نان هوم یاظ و یصق كنون (يظنلار) ةنيم ةرداح ةطنح یا رشک مضن + 4 لاقت

 هللاش روند ه هنسن شلز د هکر ولکه نسانعم موظنم مظن و كالس ىف هعج و هفل ا اذا یناثلابابلا نم امظن لول ظن

 | ماظن هدیه بتک م رد جزم + ردیعسا كبکوک چ وا هدنروص ءازوح و روند هنسل روس هکرکج و موظنم یا مظن

 ] رکل وا و رد دا عض ومر مظن ورد ر وصم ها بکو کی خ ج وا براقتم هن ر یرب هدنلکشینایا جاس و موس رم هلبنا ون

 | هدنرافوج یم رلکو قلاب رول وا ردصمو روند هبکو ک یراکدید نار دو رونل وا قالطا هرازدلپ بوط یرلکذید
 ] هدنزو باتک ( ماظنلا ل ناتموظناب یا اذا بضلا وا ةکعسا تمظن لا ردهنسانعم كلا ادب ناتموظنا

 [ 4 یزید ماظنو مظن ف هعجبو هفلا اذا اماظنو امظن ولو طن لاقب رد هتسسانعم كمزید ردردصم یک مظن
 ببسو رادم هنمایق و تاب كشیارب وهدنزوبتکر واک ظن یعجب یک ی یزید جیبست و یسیزرد وحنارونل وا قالطا

 | یده وتریس وهکالمیا هرما ماظن وه لاقت رولکميظاناورواک همش یعجج رونل وا قالطا هتلاح و ه هنسن نالوا

 1 ردهنسانعم ناتموظنا ةکعسا امان و ردلهعتسم هنسانعم تداعو بدو ردلمعتسم هنسانعم ته رط و

 [ لا ردهنسانعم كمزید یخدوب هدنزو لیعفت (میظنتلا) روند هغلموق نالوا ر ماشو کیس اک
 أ "بضلاو ةکیسلا نظن لاق ردهنسانعم كلغا ادب ناتموظنا هدنرانرق یم راکو قلابو همظف نعم ۇلۇللا من

 | مظتناف ؤلؤللا مظن لاقب ردهنسانعم كلرپد هدننزو لعفت ( مظننلا ) و هدننزو لاعتفا ( ماظتتالا  تمظن یت

 || ېک ر زد هبح ناب یکیا هک ایوک هلغمرافیچ ندناب ر لوا بوعناس ندنای رب یعارزم رول وا یدعتم ماظتلاو مظنتو |
 | كنو «ناماظنلا) هلتخا اذا ع زاب همظتفا لاق ردلمعتسم هنسانعم كمرید یتساشحا دوخاب كمزد هغارزم
 1 | یکیا ندغاب ندنران رق كلرلکو  كغلاب هلیعض كنءزمه (ناتموظنالا) و هلیرسک كنءزمه (ناماظنالا) و هلرسک
 1 | 6ماظنالالرول وا ليرد هد رنا یرلهطروماجصاج بول وا نوز واردق هن رافال وقام ندنراقز وق هکردهتشر نوزوا

 ۱ ؟بطلاوتکعلا ترظنا لاق رد هنسانعمكا ادیب یسیزید هطروع نانل وا رک ذ هدنرلن رف رلک و قلاب هل رسک 14 6

 دقعنم بونلپ وط و روند هرلهطروع نالوا ليرد هوزوآ وک تن هجو هژرصف ڭكلەز زمه (ماظنالا) تمظن ییعع

 ۱ هدننز و نسحم (یظنلا )وهدننزوتدح ( ےظنمل او مظانلا و روند هنسیزپ د جست و قو و روند. یر

 | ناو هدنغلا را غاطلوش هدننز و ریما (معلظنلا) روند هراکو هغلاب ندا ادیب یسیزید هطروم نانل وا رکد هدننرق

 || همص ءرص هرزوا دحاو قسن هکروند هراوبق لوش و هلوا یراکم ل وکو ص هرص هرص هدنآ هکروند هنلوب هرد
 | دادش (ماضنلا) رد دآ عضومر هدننزو هنیفس (تهظلا رد دآعضومر و هلوایرلکلج وکو صهن رب یرب بول وا
 | هدنز و باتک (ماظن ردیقل یسلدنالارعاشلا رابطا دبع نب دمو ردسقل یتعلا رایسنرمهار |ندنیماکتم هدننز 1
 | ردروهشم عاش یشعا رو نمو ردیعا یدج كن دج رد راحا ن هللا دبع ن نج رلادبع یعما هک یاده یثعا

 | لاع ماقنو هتحارو هفرو هکلرید شوخ هلیرسک ك نون (ةمعنلاو هلرعض كنون (یمعتا )و هلق كنون (بعنلا
 ژل أ یا ةمعنو یملو معن نوھ لاق هدننزو نسالا رواکمع ناو هدننزو بنع رواک من یعجب كنسهلک ریمل رون او

۹ 

 1 هب هلاص ءاصب دو ةرسسم یا دم یف هر لاق ردلعتسم هنسانعم ترسم و حرف همت و لامو 2 هغدو ضخ ق
٩ - 

 [ ناوارف و سیفن هکر وند هبهیطع و ناسحاو ششخ : یعص و صلاخ لوشیتمب هدننز ویبوط روند د یمن رود

 هنلاوحا و روما كمدآ نالوا لث ۳ هلغل وا
 و هدننزو بنعرولک من ورولک یا یجب رولو دو

 رولک تام

 ءاضسلادیلا یا یو هما هنم لان لاقب هلص كنيع رولکت ام و راردبا عابنا هنوک وب زاچ لها هک نیت رسک

 (ةلاصلا)



at هو Fe 

 کرد نالدیصلا رکب وبا هم دن ن نسح "1 ده و ردهلءهج و عسوت یالطا عدن هبحاصم قلطم سد همدانم یا

 | رد هنسانعم قل وا مدهش هد ارش مز هعدآرب هدننز و لاتف (مادنلاو و هدننز و هلعافم (ةمدانلا )ر ديش ناعم” ماما 1

 ۱ لاق زاونبډ همدآ فی رظ و دیسر و كرز لف كنون ((مدنلا بارشلا ىلع هسااج اذا امادنو ةمدانم همدان لاق

 مدتا ام لو لاق رده:سانعم قلوا ولت وهس و یالوو هدننز و لاعتفا مادی فرق نیک یا مدن لجزا

 | زددآ هبرقرب او ناد لرد كنون (نامرین) ردا هکر دیلع لجرر هل رھ كنون (نام ر) رام ۳

 ۱ هد ز ورینم (مرنلاو ادب دش هصع ادا یتالا بابلا نم امت همزن لاق ردهنسانعم قمرصا كن هدننزز و منع (مرنلا)

 | مات طیح دایعناهچرک یراهدامو و روند هبهربس مان وطرپ و عابر هدننز و ریما عزل و هنسانعم نس روندهشید

 ح ورا سفن هلزرتف (منلاژ ردعل وا هلا هدح وم ءاب نالوا تاوص هدنع ومح رانو نکل یدلیا تا هدنناتک

 ردکمر و بولآ قولوص داره هکر دنلاح تج وم قحارو تابح ردن رابع ندنع ول وص كناح هلن كن هک رد هنشاتعم

 ندنسما عالم و شوخوهتسهآب ونلسفن لر اکز و ر هکر د هنسانعم, لا سفن واهسفن قیا اهم فح و را ذحار لوقت ۱

 ۱ دوس و روند هلو یکسا شمیج ندقل هداج و شلزو و اهسفنیا حر رلا مسن تدج و لوقت رواکم اسنا یعجج ردنرابع |

۱ 
| 

 ردنا زا ورب هلتعرس تیاغب رول وا لشي یرارز وا كن راب وت هکردیدآ شوق سنج رب و رود هنس وققریفز ولعای و
 تورا مسن لاق ردترابع ندنسغلسفت كح ور هکردفدا رم هدلوا یانعم لبا من ها عدل رد هذ یدرفم |
 | حورسفن همس و مسن هکر د ح راش ٭ هلاصف ر ولکت امس و زساه رولکم سن یعجج روند هناسنا و هسفن یا هتیسل و

 یدنلوا قالطا ید هناسنا هلا هسبالموب یدنلوا لامعتسا هدنسانعم تاذو حورو سفن هدعب بول وا هنسانعم |
 | رول وا قالطا 4 هکو لع و لولم ةعس و ناسنالاوا سوفا وا ح ورلا سفن یا تاعفلاو ةعمللا ؛ینراب هللا و لاقي |

 ۱ لاق ردتلع هکر ول وا ثعبنم ندسفل قیض هک روند دفع وص كب كب همس و ةكولع وا اکو لع یا ةع قتعا لاق |
 ۱ ندنسعا عالمو E و شوج هکروند منفلس#ت لراکز ور ج دوب هدنن زوریما (ےسنلا) و ریا د هیاصا ۱

 ۱ امعتسا ید هدراکزور فیطل و شوخ مسن هکر د مجرم * اهسفن یا رز مسن تدج و لوق ۹
 | (حنالو (یسن)ل و * ملا یمالس غلب ابصلا مسن * یعاشلا لاق ک ردح ورشم هدهمدقم و هدحاصص هک روشل وا

 | ىناثلا بابلانم انام سو ايس و امس مربا تم“ لاق رد هنسانعم كعما راکزور هلناصف (ناعل) و هدنزو سر
 مسر (من)ل و دنسانعم قرع رول وا قالطا هر و ح ورلا یا ےسنلا لیقت نالف لاق روند هناح مسن و تبه اذا ۱

 | ردهنسانعم قمل وا یغتم هنسفر و برض ادا اع هک ریعبلا مس لاق ردهنسانعم قمر وا هر هلیابط هود هدنزو |

 | روند هلو یکسا نایلوا هداجو روند هنسفلسفن راکز ور یخدو هدننز و لّقیص (یسینلا) ریغت اذا "یشلا مسن لاق
 (ینلاژ تزناذا لو لا بابلا نمةماسن رال اتعب لاق رد هنسانعمقلوا ج مو البجر هدننز و همالس ااو

 هدننزو لعفت (میسنتلا) ریغت اذا عبارلا بابلانم امن “یشلا ےس لا ردهنسانعم قمل وا ريغتم هنسن ر دوب هلنیتکف
 ۱ ےسنلا مشت لاش ردهنسانعم كلعا مامشسا راكز ورو سفت اذا لجراا ےن لاقب ردهنسانعم قلآ قولوص |

 ۱ هلح ردن و یاب و جرا اذا بطلاب ناکملا حسنت لاش رد هنسانعم قلوا رظعم هلا هبط دار ناکمر و روس اذا

 .هدشزو سلح ( ضم ا ) ساقلا ف فطلت ذا لعلا مست لا ردلمعتسم هنسانعم كالا ع ليصحتو بلط 0 ۱

 | تمالعو را و رول وا قالطا هنع هنه هروک هنناب ثكح راش * خب یا ربعبلا سم لاش روید هنابط كنه ود ۱

 | تم” كجهدبا لولس و هجوت و هنسانعم قیرط روند هلو و ةمالع یا مالا نم اسم تدج و لوقت رد هنساتعم |

 | هکر دهنسانعم تاعلا ىح هدننزو تدحم (سنلا) كهجوو كبهذم یا كنم نا ىلا لاق روند ههج و |

 ۱ مسان لا ) رونل وا قالطا هرامدآ ندا شاعمراردا هنیقصسم و ندادا زآ ل ولما زاحم ردلاعتم*"ی راب ترضح قیقح |

 هشيارب هدننزو لیعفت (ےسننلا)) ردیعج كماسنا نالوا یعج كنهعست هکایوک ردهنسانعم سان هلیصف كەر ۱

 سلا مین لاقب ردهنسانعم قلق ایحا هلکلتا دازآ لوقو دتا اذا یمالا یف مسن لاقب ردهنسانعم كلتا ادا
 . (مشنل ) تولا یلع ینشا یا یسان ضیرم لاق روند ه هتسخ لح ول وا هدننز و عماق (یسانلا) اهقتعا و اهایحایا

 قازوب تا هدشزو لیعفت (مشننلا) رولیزود یاب ندنا هکردیعسا جاغا سنجر, هله كنه نیشو كنون
۰ 

 ادنا اذا مالایف ےشن لاق ردهنسانعم قلق ادناو عورش ه هنسنر و ریغت اذا محلا ےن لاقب رد هنسانعم
 ردهنسانعم قلوا وللپچرب و بشن و ذخا اذا مشلا یف ےئ لاق ردهنسانعم قعشا غوا بوشلپا هب همرک و 7 شرب و

 هدننزو لعفت (مشنتلا ) هعفر یا هرکذ للا مش لاق ردهنسانعم كما یلاعو دنلبو تزن اذا ضرالا تعش لاق |

 كليا لیصعت و بلط لع هلفلطلتو یفاتو ًادتا اذا مالاف مشنت لاق ردهنسانعم قلشاب هشيا رب ید و
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 ردن ولعه یدنفا یشاب منم هلوا ردا عوقن و طبض ینلاوحا هلغلوا انشآ هننف یعاضوا ر راسو بورغو 2 ۳۳

 مج راقت رد فدا رمو هدننز و روهظ (موضلا) اهریسو اهتیقاوم بسح مولا یف ردظن یا ماحن و مچتو جم
 | نیعمو بوم تق و هکرد هنسانعم كا ادا هتسج هتسج یهنسنو علطو رهظاذا لوالا بابلانم امو *یثلا

  ۱ر دج هنل وا ادا مدننعم تو ودوخاب ندنسانعم  e(ماحنالا) اموحادا اذا لاما مج لاقب ردذوخأم

  3هنس یس هلوقمیج و قوغوص وروځو علط و رهظاذا لا حنا لاقب ردهنسانعمكلتا روهظ هلب میکت
 هتسح هتسج تق وتق وی هنسفر هدننز ولیعفت (یمتا) منا اذا هربغ و رطلا ما لا ردهنسانعم قلوا عفدنم

 | لوق ىلع ردف ورعم تابار هلناصف و هدننزو هرم ( ةمحصلا) ام وج هادا !ذا لاما مک لاق رد هنسانعم كل ادا

  ۱تاب ردسبقل كراج نم اوذ) ردرمسفم هلاقربآ همح هدنادرفم ردناب ۳ دقشب هلصف و هقشب هلن وکس كمج

 لا لطابلا جم نالف لاق رد هن دانعم ندعم هدننزو دعقم ( ےل 3 نوجا یتیدنلشوخ ندموق رم

 رر ناد وئار :هدننز و ریتم ( جا آل هنسانعم هارهاش روند هلوب قچآ و هندعم یا ٠٠
 هرلکیک هګ رويس نالوا هدنرلنابیکیا كغایا هدننز و ناربنم (نامهما) و هدننزو ناسلح ( نامعا روئدا
 | یکیا كننابط كغاياره دارم هروک هکوب رولوا لباقم هن ر یر هدکدلروتک هجزود دارا نوا یا کروند

  ۳ءامصم ومامصم یکتشا لات ردرلکیکه سس وتنالواءدنرافرط تلا وتس وا كصج اکرول وا رلکیک نال وامدنف
  ۳دو مری وا قک قوط هروک دناب کی رعلاناسل کرد ح راش + مدقلا یتبحان نم نائتان نامضعاهه ۳

 (مهت ا وهل وکس كن هل« یاح و یصفكنوت ( مع رز یو یا یداور هدننز و باتک ( ماجا

 یدنقص هکردیبک ریحز لوق ىلع ردهنسانعم كما حت بویلترآ زاغو هلناعف (نامصلا ) و هدننزوریما
 ردهدای ز ندریحزو دوخان نوا رخا غلب ردنرابع ندقغادلرخ بودولوص ییزافو یف تق هلا یدنقاو

 اذا یناثلابابلا نمانامحن واک و امحم لحرا ےک لاق  aكمروا روناحیرلکددسرا و هقووفوا ارج

 ماع لجر لاق روند همدآ ندا 4 یر نرو دادش ( ماصلا ) تّوص اذا دهفاا ےک لاق دما

 رثکی ا  eماڪ لجر لاق نوچ لدل وا ردنا 2 2 یال وا بلط

 هدنقح ردببقل یشرقلا هلادبع ن ےعن نداعصا و رف كنهکلسلا نت كيلسو روند هنالسراو لی یا

 | هيلع مایا رخ  E ۳لاا بيقلت نوڪ راقد روب ا اا

 | یتعی سرافرب ماحن و هدننزو باغ ردماحت یقل كهيلا یعوم هکیدید راضعب و ردییوص حک داره هکرد هتسانعم
  ۱رد هب دعس تغلو هروک هاب كحراش + رد ةدصت هک هکردتفل هدنس هلک ےن و یدنجرب

 ردشوقنانل وا رببعت طقنادارم رد.دآ شوقر هیبش هکدرواهدننز و باغ ( مال ی کی راک د نجس هدنظفل نع

 ا یکی ره وج ج د یلیهس هکر د ح راش * ردشلیا هو کندی دنا ی كنو یرهوح

 متا لاق ردهنسانعم ماّتعا هدننزو لاعتفا ( ماسالا رد هسک ن دیا حک هلتدش هدننزو بدخ ( ار
 و ههدن زر هما 6 ةماصل از و هلن وكس تیمی ویم لو (فمصلا) هيلع معا اذا اذکو اذکیلع

 لاج و نسح همخ و هنسانعم هعاک روند هک وع” ناقآ ندنورب و هم اب ناقیح ندزافو و ندسک و ک هدقد رخاو |

 ا ردزناح هدهلیصف و لوکس كناخ و یصق كنون ( ملا ) نسح یا ةع ةمخن هللاقب رد هنسانعم وکسوب 

 عیار لابابلا نمامخت لج رلا من لاق رد هنسانعم كلعا عفدندن ور ای كل عفد غاب ندزاغود ناو دک یک قو اب |
 رخت ردهنسانعم قمالرالزوکك بلوق ىلع قمانب وا بو الا هفنآ نموا هردص نم "یشب عفداذا |

 ردهتسانعم كلا عفد ملبهلقمریخآ یندوبهدننزو لعفت ( ملا انغلا دوجا وه وای خو بعلاذا لوألا بابلانم

 ردیدآ قاس ر هدنس هکل وا صم هدننز و روبص «موصلا » هدفی نم وا هردص نم *یشب عفد اذا لحرلا یت لا

 رول وا جد ردصم هروکح هنناب كحراش * ءایعا یا ےک هب هب لاق رد هنسانعم ایعا و بعت هلتيتص ( ره |

 ةمادنو امدن هیلع مدن لا ردهنسانعم قلوا نایشپ هدننزو همالس ( ذمادنلا) و هلنیتصف ( مدنلا) ندعبا رباب |
 مدننلاش رد هنسانعمقل وا ناهشپ جدو هدنن ز ولعفت (مدننلا) روندهناشنو را ربا مدن و فسا اذا عباربابلانم |

 یراکس رواک یمادن یعج كنامدن روند همدا ناعش هدنزو نارکس ( نافثلا) و ( مدانلا ) فسا اذا دلع |

 بارش مرش هکر د هنسانعم مدن لیدو دار رولکم ادن و هدننز و باتکر ولک مادن تا | ۱

 رولوا مچ ندمدن نامدن هکرولوا هاکو هدننزو باتک رولک مادنو رولک یمادن یعج كنو روندهمدآ نالوا |

 هعدن وه لاق هدننزو ءامرکرولکء امدن یعجرون د ه هسک نال وا حدقم هلاه ( ةعدنلا )و هدنز و ریما ( عدنلا) |

 ( همدانم یا)



 ی o قم

 رول وا ریبعت ما هدیکرت ردبک مع یاود نالوا عضو هرزوا هراپ هکردفورعم هلیصق كناهو كم ( مهرلا )|

 یدیلوا داز چک لرد د حرا تم رم راب عارب ز ردشملا م ه و هلکلیا رکذ هدنس هام مهر وب یرهوج |.

 ید ینقاقت شا ذخامو تی هدنس هدام یار نوب کتو حراش * یداررد حرطا تمر هنبلا |

 هکردف ورعم هلبعص كي» (مولا) ےئل یا لوه لاق روند ةمدآ سفنلا یو مت ها( ما زیدی ناچ

 ا
 نک :وکم و الج موم و رد زعم ندمسراف هروک هثاب . كنه امن بحاص قیمت عش زرد موم جد هات

 موم ه لاقت یدنلوا نایب ہد و هاخ هات روند هثلع ماسر و ردتلآرب ندننالآ یجش وابو روند

 ةف ار هدنزر نوفس موو ب سم دم ا كحددش كب ندبا ن کت دا یو ماسرب یا
 ردا دشاوا ماسرب هباصا اذاموم وهف اموم لجرلا یم لاقت روند همدآ شماغوا هنتلع كح دیدش كلذک

aتللاخام ردماهفسا هک هدنز و سه مهم ال ردفورعم داوج همام ن بعک ردندیماسا هدننزو ا  

 كناش و تالاحام یا مهم لاق ریدلیا ریسفت هل رابع یش ٹال ثدخحا راضعب و ءار وام راضعب ردهنسانعم و

 ردیم راشوخ روا وا هل كتر شع و هناخ دوخاب نس هدلاح هن و هدلاع هن ردوو كناش و لاح ین

 ردماهفتساو لاؤس ندنسفیکو لاح یس هصالخ نسغساو عاص یعدشرا هثداح ر اکس ندرهد ثداوح و ۱

 هلا ولع رشناام هدلماک درم و رد هنسانعم ینربخا رد ما لعف مس e هکیدد ہر وت كلام نا هکر د حراش ۱

 نمای هم یبصا رداع یظفل مهم هکیدید یییهسو یدلبا ناب هلا رخ هج هد هم دق یرشحزو یدلیا ریسفت |

 لصف مسا همو رد شيا هداف e هکهتن ریدید مهم بودا فیفح و زاحا هدعب یدبا لبقم ای وا

 هب هصق و ۳3 ثنوم رعص رایدد یدنا نمای یهام ییصا راضعب و ردهنسانعم هلا تعارفو هلشو ردما |

 هدنتلابا ناهفصا TE هدننح هل فورح هدناتک رخا وا هیصف كی ( ام ردعجار | ۱

 فرصتندنلعف ع و یک مال گه حراش * رد رام فرحر ند فورح هلا رسک € فز رددآ هیحانرپ

 ردنسانعم قلیف یرازو هلا كملکیا هدننزو مسن (یلنلا) چا نونلا لصف و هنسانعم قمزای ی رووا
 فیعض فیعض دوخار لفلسس هاب ك دوخاب ردهنسانعم قم ول وص تق تق هللا یدنشا و یدنعص لوق ىلع ۱

 "نخ توصواربحزاکوه وا نا اذا ثلاتلا و یناثلا بابل نم امین لجرلا مان لاقب ردهنسانعم توس

 لاق ردهنسانعم كد روک نالسراو تن وص ذا سوقلا ات لاق رد هنسانعم كمهرکح یاب و فیعض وا

 ردیفدارمو هدنزو هل مالا تاوصاذا ىظلا مأن لاق ردهنسانعم كمهلم وهآ و تاصاذا دسالا مان
 هتمتأان لاق و هتمأن هللا نکسا لاق و هتوص یا هتمأن تعم لاش روند هسسو همت یا ةیط ةمان هللاش |

 هراّوف هدننزو لاعتفا  مانتنالا و ردنمهدنسهدام هک رد هنسانعه توص ی د هم ان هدد کیا هتاما یا دم ٌ

 لوقلاب رعفنا یا ءوس لومب نالف معنا لاقت رد هنسانعم قعاشو رزوس ازسان و ج هنآ تم یک

 هدننزو لاعتفا ( مانتنالا) و هدننزو غلا O ردلاعتفا ندنلعف ےہ : هک اب وک روب نم ظفاو بل

 ( مریم و ج E ےکتاذا منا و لالا بابلا نم اع نالف من لاق TT كلئوس زوس ازساو

 یھف كنون ( رهن یدلا روهظ ءالعرفا و ندنآردیدآ_هلحرب هدهرصب هلب سمکكيج و یف كارو كوا

 بکو کلایا ملا علط لاق هلنیتمص رواکم جن و رواک م وجو ماحناو ما ی روند هزدل کا كيج و |
 ان لا .یا ج | دیک لاش رونید نی ورپ هدنسراف هکر دیلع كنم زدلپ رکل وا مه قر هلوا ماللاب فّرعمو |
 مان | رطف در ناما ر هی سس دب ردن رم یسبتلآ ردلقشم یزدلی رب نوا لوا هکر د جزم

 وجو هد فن رش ءافش هکهتن یدبا راردنا دادعتو تی ور نع وج یراترضح مالسلاو ةول ا

 کم شضرالاب لاق روند هتاب نالوا طسسیتم و نا وای هرب ېک ککټ ناوى بویلوا قاس محتوا

 زرد ددح هلا مت یتاقوا رابع ارز رونلوا قالطا هتقو نالوا نیعمو دودحو قاسریسغ یلع تابیا
 قدص لصانم یا قدص ےجننم وه لاق ردهنسانعم داین و لصاو رددآ لجررب قرهلوا فّرعم مپ

 ندنس هضرام رهس هدنزو لعفت )یھ ا9 روبلوا قالطا هل هنیط و و هفولع قح هل وا ادا هدنعم تقوو

 رام ما ءار ثلا نيب هک رد هنسانعم قاب بوقاب هرازدلب بویم و وا حایصبات ندندرد قشع دوخای |

 ( هتل ) و هدننزو ثذحم ( جلا ) قشع وا رهس نم مولا یعر اذا لجرلا مت لاش رونلواریبعت قلوا

 عولط كموجت ینعپ هلوا ردا رظن همون تیقاولاو ریسلا بس هکرددسک لوش هدنزو دادش ( ماضلا ) و

 اط

 ا ن ونلا لصف مس
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 ميضعب سانلا هللا عفدالول و ىلاعت هلوق وډڳان ا زول یلاعت هلوق وح ردنال واعقاو باوج دعو هن املک

 نالوا لخاد نوجا ناذهرز وا ط رش فرح( ٤ )چ انیلع هلال رنآدقل تبا 6 یلاعت هل وق و هک ضرالا تد سفل ضعب ۱
 | هئطوم مالاکا و رولوا لخاد نوحمامالعا یتغیدل وا ییبم هطرش بول وایتبم هعسق بآ وج نالکه دنبقع یتعبردم ال

 لخاد هتراشا ءاعسا (*)لج رلا وعن ر دف رعت مال( )٥ مو رصنالاولتوقنئلو  ىلاعت هلوقکر رب د جد هنذوم مالو

 هثنؤم رداهبلارا شم فاکو ردهنسانعم اذ مالو ردهنسانعم ءاه ءات هدنظف) تالت هکر د ح راش » ثلت وحم ردمالنال وا

 مه و (یهللا )ر دبع“ هبصقر هدنع €( ةیماللا ) دز فرظل كلوقک ردبحت مال نالوا ءٌراح (۷) یهتنا ردتراشا |

 هعلتنا اذا عبا رلا بابلا نم ام# *یثلا مهل لاق ردهنسانعم قو هددعفدرب نامش ییهنسن رب هلیصف كناه و هدننز و

 ماهتلا و همهل یتعع ےہھتلا و رههلت لاق ردهنسانعم مهل هدننز و لاعتفا (ماهتلالا) و هدننزو لعفت (یهلتلا ) ةر

 نولو هافوتسا اذا عرضلا فام لیصفلا مهتلا لاق ردهنسانعم كما يه یدوس نالوا هدنسهع كنمانا یر واب

 هدننزو درص (مهللا) و هدننز و فتک هل ریغت اذا لوهحا ىلع هنول مهتلا لاق ردهنسانعم قلوا ّیغتم

 دشر ورکف كهدننز و ب دخ ( هللا رون د همدآ ناهنا و لوک |هدننز وریثم »ِء هللا)وهدنزو روبص (یوهااژ و
 مهلوهلاش ردنوم# یعجب روند تکا یارک و هانکلا مظعو مرک راھ انادو بیبل یحاص هثیدنا و

 كا وص كالذک روند هلآ هلرکو  تیاغب و كاب ییوصو روند هيظع رع و ةيافكلا مظع داوج یأرابیغریا
 رد هسکر دا وج و قباس هناذیف و ندنس هلق سیدج بعحج نمهلو روند 230 یفاس ی راس هد وطخ ره و

 ردهننرلانعم مهل نالوا رکذ هدرانوب ردتغل هلی و هدننزو لیدنف (ےہلار و هدنزو جرز (ملا)

 جد ےھل هرلنا و نوح راک دتا علب قلخ رد راهنک كمولواو كناجو كنهیهاد هدننزوریبز (عهلا ما

 یا موم# حرج لاقت روند 4 هراب مسا وو روند 4 هقا قوچ یدوس هدننزو روفصع (موم4لات روندا

 | یرولو روند هنجرف كناوسن و ردعالم ځدلوا هلغل وا موس هدنناونع ج رخ هلا اخ هد ضعب مسا 1

 | دو هدننز و بارغ (ماهللا ) روند همد "ار یطخاربثکو روندەر ع عظع و روند هریثک د دع و روندهدولبقوچ

 1 لاعتم یادخ و هعلب !اذا "ی همهلآلاق ردهنسانعمقم ردن وب ی هنسف رب هل مک كلهه ( ماهلالالرون دم رکن ع مظع

 | هنقلیا اریخ هللا همها لاش ردذوخ ام ندرو )نع یانع رد هنسانعم كلتا نیقلت واقلا یی هنسن ر هنبلقلدبع صیفلا ی رطب

 *یشلا هللا همعلتسا لاق رد هنسانعم كلنا زاب یکلیا ماهلا هبلق ین هنسننال وا بولطم ندلاعتمیا دخ < ماهلتسالا دی

 | دەقە( مهل )ر واک م وهل یعج روند هلا ويح ولی اقلطم ور وند هز وک | هج وق هل رسک ك مال( هللا )هم هانا هلأساذا
 دنا و برح نالوا عقاو ہدننایم هفنح هلا ےھت ون (ما مو ) ردیدآ عضوم رب قوج یعلامرخ هدننزو |

 | هدننزو ریز (مهلا) رونلوا ریبعت قلعتآرب کروند هب هنسن ج وآ ر نده وس هدننزو هفرغ (فم ) ردنرابع

 | روند هلو حساو هل ولسم شات روند 4 هساک كلوي هدننزو رفعح € اار روند هب هرکت عسا و

 ا ردهنسانعم قلوا صیرح نوکشود ه هنسسن رب هدننزو جرحدن ( ےھلتلا و للم عسا و یا مج# قیرط لاق

 | قیرطلا مهلت لاق ردهنسانعم قلوا كلشیا و وللب و قچآ شهانکیچ لو و ه علوا اذا هب ےچھلت لاش

 | روند هچرف متاوو روند هنر نیکسک هدننزو رفعج هلا هم لاذ (مذهللا)ل ةلباسلا هيف رثا و نابتسا

 | هم ذهلت و هم ذهل لاق رد هنسانعم نک هدننز و جرح دن (مذهلتلا ۶ و هدنن ز و هج رحد ( همذهللا ۱3

 | كن همه یاز و كمال (ناتم زهللا ) هلکا اذا همذهلت لاق رد هنسانعم كليا لكا مذهلت و هعطق اذا

 ۱ هک یو ولف رط یکیا نالوا هدر یرلفدل وب تیام دل هکح هدنتلا قالوف رده ندهمزهل هلرمسک

 | نانل وا رکذ كمدآرب هدننزو هجرحد (دمزهللا) رولک مزاهل یعجج ردرار واح هنرازوط قالوف قدر

 | مزهل لاق رد هنسانعم كچ” ريق هلاتص و ھم زهل عطف اذا همزهل لاق رد هننیسانعم كمك یني راکیک

 | كنيسو ىح كمال (مساهللا) ردمبق كندا نب هللا متون هلیصف كمال (مزاهل و اممطل اخ اذا هدخ بيشلا

 هغعش راب ۳۳ NS E هنن رایدنقآ وص دل رهرد قحهراس ط هلن ریسک

 ههبش یا هعلوه لاق روند هنالوا هيبش هدلئاعش و لکشو هدتماق ودق همدآ ر و هنسانعم لم روند

 | ردفورعمرم هلص كمال (نوملا) تم هبرق رپ هدناعرح لحاس هل رسک كمال (هعل) هقلخ و هلکش و هدفی

 و ER رهز داب هدنتعبط كنعون یشکا رار د ویل بول وا طقاس یی ون هعهاکو

 € ملا لصف = نود زمم ندیالو دوخاب نانا هروک هنناس كح راش » ردرثکو مظع یتعفنم هک ملا لصف زو

Re 



e ۵+۱ e 

 لوقم (موللا) و هدننزو لیکم (ممللا) عطق اذا هب ےل اقب ردهنسانعم كلسکو روند هی وقروق مولو هلذع اذا
 لعاف مسا ردرالوعف مسا رانو هکرید جیم * روند هالوا سس مع ولو تقوا یار

 هیفاش هکدنن ردذاش یک بیشم ندنسهدام بوش ردفلاخحم هسایق لک معلم یک یاب نکیا یوا و هدام و و ردمال
۱ 
 تاتع و مول و ةا ی۶ 2م لا لاشه ردهنسانعم كليا مول یجدو هدنزو هماقا (a) ردح ورشم ه دنح رش ۱

 | لج را مالا لا ردهنسانعم قلوا یحاص شا ام هاتعو مول لوق ىلع رد هئسانعم نلشبا شبا قحهن) وا

 ۱ اذا هم ول لاق رد هنسانعم كايا شنزرتس و مول ك هدننزو ليعفت (معولتلا) ةعال اذ راص وا هلع مالیام یا اذا

Pyردع واطم هدننزو لاعتفا (ماتلالا) اهشک اذا ام ال تتاکلا مول لاق رد هنسانعم قمزاب فرح مالو ةهغلابم  

 مک ر(یمللا) و (موللا )و هدنز و راز ما وللا موللا دنم لق یا اتلاف هم ال لاق رد هنسانعم كلیالوبق یاتعو مول ۱

 باتع و مول قوج هسات هلی (موللا) ما و مّول و ما ول موق و مال لحر لاق رد رعچ ندنظف) مال هدنرانز و

 لوس رد هنسانعم عهد | تاتعومول هنن ر یرهدنز و لعافت(موالتلا و هد ز وهلعافم (ةموالمل از روند هکلیا

 لاق ردهنسانعم كلا اد شا بج وم یاتعو مول (تمالتسالا» كلذک انم والت لاو ییمالو هتل یا هتم وال

 | ردا شنزرس و مولاک |قلخ ام اد هکر ون د همدا لوش هلبعص كمال( ةموللا ) هل ومولباع ےدانااذا ےھیلا لج را! مالتسا

 |هدننزو ا (ةموللارا م ولتیا دم ول هيف 3 لوقت ردهنسانعم راظتا و فق و و مولم یا ةمول لحر لاق هل وا

 ۱ نالوامولبحوم(فماللا ژ وهدننز و همو(ةموللا )ما ولیا هم ول لجرلاش روند همدآنداریبعت و مولیساناع اد

 | هدننز و لعف (مولتلاو روند هر وفروق و روس دهنلابڅ وک همول و هيلع مالیامیاهمال وةم ولب ءاس لاش روند هشیا

 ۱ هلغل وا نوا تن لعف هدو رظتاو تکی ادا صالا ی م ولت لاق رد هنسانعم قەھر وط تولوا رظننم هن هنس رپ

 یک همالردم ول یبصا روده وفروفهدنز و لاح (ماللاژ رول وا رظننم ها روهظ توا هلحم ابانتحا ندتمالم

 رد هنسانعم برق قایق و هصحت یا همال تیآر لوقترون دهنبلاق و صخكناسنا و لوھ یامولو ةمالو مال هب لاش

 ۱ هن انعم یکیآ ا یال را ی فرح رول وادرا و هلتلالد هانعمز وت وار دفرح رب ندا فو رح ور وند هځيشددش و

 | )٤( دز هتبهو وع رد كيلمت مال (۳) بيطخلل ربنملا ورد صاصتخا مال (۳) هللدج لا وع ر دقاق“ مال (۱) ر واک

 | سانلا یلعءادهشا ووکتلاع یلاعت هلوقکر د لیلعتمال(ه)هعاحاو زا مکسفنا نم مکل لعج یلاعت هلوقکر د كيلمت هبش

 ۱ هلوتک ر د ننلاديکو ت مال )^( یرا ذعلا لحا م یا ۴ یییطم یراذعلل ترفع مو و* سيقلا "یا لوق ابا هنمو ۱

 ردن سانعم ىلع )۸( اهلایا اھل یج وا كىر ناب ca وا e )۷( د ےک عاطل للا ناک ام بیام

 هلوقکر د هنسانعم ف( )ناقذالا ىلع یا ناقذ اللنو ر وې یل اعت هل وقوګن واې لعف یاد اهلف اسا ناو ال یلاعت هلوقک

 یانولخ سم هتبتک مهلوقک ردهنسانعم دنع(۱۰)ةمابقلا مو ین یا هک ةمايقلام ويل طسقا ان زا ومل ا مضنوا ىلاعت

 سعال ولدلةولصلا ةا یلاعت هل وکر د هنسانعم دعب (۱۱) روند دے رات مال هکو و نه وانیضم سچ دنع

 )۱ ۳) عاقج ا لوط عمیا +اعم لب تد معاقجلوطل+اکلاموی کافر فنا »*رعاشلا لوفکرد هتسانعم عم( ۲ )هدعبیا
 i) ه) هتفلب یا هل تلف كل وفکر د هنسانعم غیلبت (۱ 3 هنمیا ۳ لتعم” مهل وقک رد هتسانعم نمنال وا رج فرح

 هکرددروریص مال (۱۳)ن ذلا نع یا هل اان وق بسام ريخ ناکول اونمآ نم ذال او رکن ذل ا لاو یلاعت هلوقکر د هنسانهم نع |

 هریصم و هتبقاع و هل امامنایادعانزح وا ودع ےھل ن وکیل ن وعرف لا هطقتلاف یلاعت هلومکر ار د ج دال ام مال و ها عمال

 مال(۱۷) تالذ ةبقاعىا * نك اسما دت رهدلا باراك + اهلا” تادلا ولا و ذغت تولل#+ رعاشلا لوقكو ةا ودعلا ۱ :

 ماب الا ىلع قم هلل + عاشلا لوک ر دص وصح هل الج سا مال و و ال5 روسو هدنض رعم 3 یه ردبح و حق ۱ 4 7 3

 ءاملاب تال وق كر ونلوا لامهعتسا ی دهدنماتمعا دن و هرد هلل ھل وق ن لمصتسب ور دبحت مال نال وا درحمندعس(۱ ۸( +دیجوذ ا ۱ 1

 + "اب رط یهلادعب ل ثدڪګ كف اما ءاعيزالا موب لاح رالاب *٭* وبا هل عاشاما و وعدا ء ال موقات یا ماللارتسکی | ۳

Eمال )۱ )٩ رلیدلیا ج وتم یمالیکل وا نوجا قرف ییرلنط هل تاعتسم هلا هب تاغتسم نکل ردهراح رام ال عقاو هدنشب  

 یلاعت هلوقوحو هی وشلل ةعا ر یلاعت هل وقکر ده دنا ز مال هکر ددیک و ت مال( ۲۰ )و رلادب زبرضاام كل وتکرد ه دعت |

 بوم هکر دریقح جزم دڳ كل تیه تلاقو ىلاعتەلوقو دب زل قم ثالوقک رد نیس مال(۲ ۱ ( د کل نیل هل در

 هدنآ هلکلارک هرز وا یبترت بیبلل نغمو ردشلوا طقاس ندخاسن لق ارهاظیدلیا ت وکس ندانعم یصکیا یا

 ردمودس مه یجدهلصل مال هدر اصب ود ض رالاینامو تاوعسلا ینام لۆ یلاعت هل وقکر دتبش هد هنر ىج وا كلما مال ۱

 هلوقک ردادت | مال(۱ ( ردد مال نایلوا لماعوچ ى اونم ۇيلو ىلاو بچ يلف یلاعت هلو قور د مما مال نالوا مزاحو یهتآ 1

eهن رهشز وچ سيلا "ما»عاشلالوهکر دهد از مال(۲) چ مهنا کا كىر ناو ىلاعت  (r)الولوول هکرداوح مال  

 )۷۱) # تل +



 ا هد کا
 هل وا اف نابخاو مارک | بودبا مچ هنشاب نسب رقاو تریشءدوخاب نمو موق 2 امد هکر وند هنادناخ لوش هدنز و
 ۱ ( لا لدیدش یا "ی 2 لاق روند هددش "یشو هف ورعع موم مب و هتریشع وا ی ا

 | کیده ار غولبلا براق اذا "لم مالغ لاش روند هنالغوا شعشلفای هغولب هلیسس هینب لعاف ےس ۱
 هدام نکلیدلیا ریسفت هلان ونج هجرک فل و ؤم هکر دحراش + ر رد هنسانعم بوند راغص و نونج یا ےل هبلاق ۷۹

 سد یدا بوصا قفل وا ریسفت هلنا تلاحر بورق ةد لم نچدوخاب بيرق هنونج هلغل وا RN برق

 ولشابهک بوک ردندنسسانعم برق دا نمایان وند راقص و رول وا تلاح نالوا ریبعت قلاح هدزعاسا هروک کو

 ۱ راغص ىا دکل لا شحاوفلا و مالار زابکن وذ نذلا یلاعت هل وق هنم و ردکع دانعم ر بی ا هانک |

 موا لاق و رول وا ردْصم و منا هدل وا یانعم ےل و ةريغصلان ء ه ربعب و ةيصعملا ةبراقم وه و بغا وا لاقو تونذلا

 ملا رشاب اذا لجرلا ما لا ردهنسانعم كلا ترشابم هراغص بونذ هلب رسک كنهزمه (مالالا) ل ه یا

 اذا مالغلا "لا لاق رد هنسانعم ق حلق دنس هحرد غ ولب نالغ وا و لوت اذا 4 لا لاق رد هدسانعم قغوقو

 داك نده راقم لاعفاو باطرالا تبراق ادا ةلصلا تملا لا ردهنسانعم قعشلقی مشيش رر هنسفر و غولبلا ترا

 3 وااطبح لتقنام عی را تبن ام ناو 3۲ ثیدللا ھنم و اذکل عف داک ی ا اذکلعش لا لاق ر وتل وا لامعتس هن اا
 كلا ت رازو لز اذا a ملا لاقت ردهنتسانعم قم وق و و هدننززو لاعتفا (ماقلالا) تالذ ن نم برش یا

 ۲ رج هلصف كمال تلا هو مس اک رد هنسانعم ملل و روند هن ونحت (موللا» هراز اذا هقلا لاقت ردهنسانعم

 (ةماللانيعلا) ردهنسانعم تدش و لیلقوا "سم یا هل "نا نم هتاصا لاق روند هغلش راح نالوا ندقفقوط

 یسهلوقم لوهمو سهو عزفو "مث اقلطم لوق ىلع هلوا زا تا تازا زظف هب و هژوک ر ظن دب |

 هم الا ہللا تاماکب ذوعا ۰ ءاعد) !ثیدح هنم و حراشلا لاقرونل و ار نا کر نت دمزوکنال واردا فود را |

 | تاذ یا ةداهنلا ی لاق و "رشو عزف نم فاحام لک یهوا هو ذبیصا ی ال نیع لکن مو ةماس "لک رش نھ

 | دوخایرونمد همدمه و بحاص وراپ هلیعض كمال علل ال ذمناس هلوق ج وال تم نم اهلصا و هه لقت م تانلو ملا

 | رونل وا قالطا هعججو درفم روند ه هسک و هنسن نال واف ولا وسنوم كمدآرب و روشدهقبفر و رای نال وا ر هسک |

 | شلخاطبولاب ندنرمط قة وط هلل رسک كمال 6 یسنومو رفسلا یفییاحعا وا ییحاصیا یل مهووه لوقت

 | رولک الو هدننزو بنع رولک ےل یعجج روند هجاص ناقراص یعاش !ندنغاشمو قالوق و روند هنسهب قد زاق |

 ۱ ردیعج كن هل هدننز و باتک ( مال ) هنع هللا یضر ردیعما كنسرف نصح ن اع (مللا وذ) هلرسک كمال

 ۱ اثر وز وه لاشهنم و یدنل وا لامعتسا هدن ایز یروشآ نوک یعدآ رب هدعب ردعما هتسانعمهلزن و لوزن هلی رسک كمال
Uروند هب هنس رّودم قلاو سو قصعص یک یغلاو بوط و یسهلک هعلق هدنز و ز >.دم ( ملا ابغ یاام  | 

 | روند هتموطرخ لف هدنزو هح رحدم (تملللا) موعضم ر ودم عقب ىا مولتو للم “یش لاق روند د مولا

(ik 2هکردیدآ كغاطر هددفاسم هلح رم یکیا ه هکممرمرب دوخاب رد هلنا هزم کلا دوخاب هلا هح وتفم دمت یاب  | 

 | فورح هليسەدايز هزم لاو( م الو هد دشن شن كيم و یصف كمال « 5 هلص كمال ( )و ردیاقیم كنع حاج

 1 | تقوو ار دیاتلالدهانس دهن ر یس کان و ٹناذ لعب لاق ردع وض وم نوجا یامیننیس هلک رد همزاح ۱

 یا كيلا لصا الو ك تيت آل وقت رول وا هنسانعم لوم ول ءاج نیح یا مهانلتاقموقلءاح ال لوقت رولوا هنسانعم
 | فا العال سفت لک نا یلاعت هلوق هنمو تلعف الا یا تلعف لس لو ر ولو نوا اتتسا هکر ولوا هنسانعمالاو

 ۱ ]بد عيجالا لکام یا نورضح اندل عی ال لک نا و  یلاعت لوق اذکو  ظفاح اهیلع الا سفن لکام یا

 .  یراکنا ود ردلکد فورعم هنسانعم الا یسلک ان كن رهوج سپه الا لس زا ب نک ال مهاکن او هلادبعارق و
 ا زهیاانیلا ملا لوقتردتغل دن آوهدننزو له 11 )وی شبنم تهاجنسو ورک دننزو روفصغ (مولللا)ردلکددیج
 4 ءام یلصا رونلوا ماهفتسا هنر دلکن آکر دف رح رپ هژیسات رز وا ما کام یک ثامال ۱ مر هندام یفرکذ ی "3

 1 1 نس رد د هل هلال ا ءاه هی رخآ هدنلاح فق و و یدنل وا فہ سس قلا و لخاد راح مال دن . رزوا بول وا هیماعفتسا ۱

 1 قاب و قوچ هدنزودفد لا كدنک نون ین تبهذ ا لوقت رونل وا ریبعت هلا نوچ کا ی شا

 ۱ بتوط ردهتسانعم كلا قلراوب یهنس رب هدننزو هلزاز (ةمللا  عقتج رشک یا لا شیج لاقت ا ا

 رد راما هدننز و هلفات (ذعاللا) و هللارصق(یعوللا) وهدشنزو مو (موللا )ءرادااذا را مل لاق یکه رکو یغلراو

 لذعلایا ةماللاو ىعوللاو م والا قصسا لاق رونل وا ریبعت قمانق هدیکرت هکردهنسانعم شنزرممو باتعو لذع

 ماا اا اا واب اټک لم ن فا د هنمانغعم قمانق ردراردصم هلرصف كراج همالمو مالمو مول وا
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 صکن واینات و فقوت و هیفثکع اذا مثعلت ورعالا ف مثل لاقب ردهنسانعم كلا مصبت و لع ات بوليكربا لوق ىلع

 ردیفدارمو هدننزو هل ملا هجم لاذ (فمذعللا) روند هرایلآض ناقا ندرخا هلنیتصف (ماا) هرصبو هنع |

 لوقت ردهنسانعم كلا لکا هنسن هدننز و حرحدت (مذعلتلا) روند همدآ صیرح هدننزو یرفعج (یمذعللا) |
 نیغ (ماغلاا) مثعلت یتعم هما یف مسعلت لاق ردیفدارمو هدننزو مثعلت (میسعلتلا) انلک ام یا ائیش انمذعلتام
 رد هنسانعم قجاص كوپکن اننا هود هدننزو مر (نللا ) رونید هنکو پک یزغا كنه ود هدننزو باغ هلبا هم

 ندهنسنر ه4 و وك قزمش وا یس هد رکن بق همدآ رب وهماغلب یعراذا ثلاثلا بابلا نم امت لما مخمل لاق

 كن همغلم هلبعق كيم ( مالم ا) نیش نعال "یشب هبحاص ربخا اذا نالف غل لاق ردهنسانعم كمرب و ییلاص |

 هنسن هنفارطا نغا هدننزو لعفت (ملتلا) ردماغل عضاوم هکرونلوا قالطا هن رهروچ كنا ردیعج

 قمتان وا یتفارطا كزغا نکرد ملکتو مغاللا ىف هلعج اذا بیطلاب غلت لاش ردهنسانعم كمنروس |
 (ءامنلا) هب مهغالم اوک ر ح اذامالکلاپ |ومغلت لاش ردکلیا ماکت قرهدان وا یني رلاروا دارم هکر دهنسانعم |

 "كناسلو روند هرطعو بیط هجزآ هلنیتصف (غلا) روند هنوبق نالوا رقص یسهرهچ هدننزو ءارج
 یرفعج هلا هع لاذ (یمذغللا) روند هبذاک او فیحارا نالوا شد و رثومو روند هنفورعو هبصق | و

 كنج وا نور هدننزو باتک هلباف (مافلا روند دمدآ لک الا دیدش هدننزو حرحدتم ( مذغلتلا ]لو هدننزو | 7
 ۱ (مفلا رز رون د ماثل هنالبت وط ردق ها کهن ردقح هل واقعی راقدنت وط ردق هن وردا مک وند هباقننال واهدن دزوا |

 قرط یلعام وهو اهمافل دش اذا ىناثلا بابلا نم ام ةآرلا تمثث لاقب رد هنسانعم قت وط مام)نوتاخ هليحف كمال [
 (مفلتلا  هتمزخ اذا هتم لوقت ردهنسانعمكمروگ قاهسنورب كنهودو هو هننور لایق و باقنلانم فنالا |

 . تمفتلاو ةأرملا تمقلت لاق رد هن انعم قت وط قعشب نوناخ دوب هدننزو لاعتفا (مافتلالالو هدننزو لعفت

 ۱ ملت لاق ردلهغتس هنسانعم قمر اص یکی عش بوروتک ن دنا ییجوا كنغراص مدآر مفلتو اھباقن تدش اذا | ۱

 روند هنطسو دوخا هنرب مظعمو موکت اوب هدننزو درص (مقللا))لو هلیصت كفاق و كمال ملال ملت اذا هتماهعب ا
 | لاق رد هنسانعم كم هنس هلتعرس هر صف تامل (متلاژ هطس و وا رهظعم یا همی و قیدرطلا مه اوذخا لاق | ۱

 قیرطلا مقل لاق ردهنسانعم قمتوط یییغا تە راو كلو و اعیرس هلک | اذا عبارلا بابلانم اہل هی

 (ماقلتلا) هعلتا اذا هما لاق ردهنسانعم قم وب هدننز و لاعتفا (ماقتلالا) هفدساذا لوالابابلا نم امت هربغ و
 لجرلاقب روند همدآ نریدلاق كوي ییهمل هللددشتكفاق و هلنیترسکو  هدنرلت ز و هساطرقو ساطرق (ةماقلتلا)و ||
 ۱ روند دهعط نانل وا دهن نوجا قم وب هلڪو هلبعص كمال ةا إب مقللا مظع یا ةماقلت و ماقلت و ةماقلت و ماقلت 

 كل قلارا قلارا هدنیشم یاننا هود هلبرسک كنءهزمه (مافلالا) روند هب هنسن شلدو هدننزوریما (مقللا)
 "فورعمو ردندیماسا هدننزو ناثع (نامقلو هدننزوریبز (ےقلا) هیشمهنایف !دعاذاریعبلا مقلا لاق رد هنسانعم 0 ۱

 ردندح "يصمم ا ماع نب نامتو ردنداحصا طعم نب ةبيش نب نامقل و یدنلوا فالتخا هدناب یتوبن كیکح نابقل
 فئاط دوخاب رول وا تبان هدنسهکل واةارس رول وا یربا یکه مل هکر دادغب عون ر هدننزو ه ربز (فیچتالادطنح )|

 قمادلروق بوبان وا هن وا یرب هدنرفیشان ندننرنک وص هدننز ولعفت (مقلتلا رز رد وسنم هب هبرق مان مقل هدنساضق |

 هلا قرمو هلبنوکس كفاکو یصق كمال (مکللا) هتک نم بقبقت یا هنطب یف ءالا مقل لاق ردهنسسانعم |

 یناثلا بابلانم امگل هیکت لاقب رد هنسانعمققاق هتوا دوخ ابقمروا هنسکو کت مدا رل وق لع رد نسا ی وا 1
 روند هنصرق كما شلپای قرهنل وا برض هلباهدننز و همظعم (تیکللا) هعفد وا هزكل وا ةعوجدیلاب« رضاذا |

 لوش هدننزو داذش (ماکلبا )و هدنز و مظعم 6 مکللا) و هدننزورین (مکللدیلابةپ وضم یا ةمک لمص رقلاقب
 یاماکلورکلمو مکلم فخ لا هلوا ردا هزب رهزب ر یراشاط نکر رو هلغم وا مکح و كى تیاغب هکروند ه همزج

 هکر وند هد هب هم زج لوش هدنز و مظعم مکلمو ردزراح چ د قلوا ینابط هود فخ هدارو ةراحلا سک بلص ۱

 هدماش هدنرانزو نامرو باغ (ماکللا لبجا) هلوا شلدویاب شلداز وا بولیروا همایدناز هنفرطر دوخأب هنن ورب |

 هن را هبصق ساکب و زغش و نویهص بولیکچ ی وار و بولوا تماسم هن راهبصق هیماف اور ریش و اج هکردغاطرپ
 كيو یصق كمال( لا ردیذآكيوص ر هد هکمهلبصقف كيم (موکلم)ل رول وایهتهدنساضق یک اطنا بوباضوا |
 نيب براق یا هثعش هللا ۸م لاش و هعج اذا لوالا بابلا نم ال “ىلا مل لاق ردهنسانعم كلا عج هلددشت |
 "نا لاه و ردامد رخ هکهیلیا ع توردشنرد ییروما نالوا ناشر تیز ادخن ترصح یعب هروما تا ۱

 نججه رسك كيم ( زلا) لو اذا هب ۸ لاق رد هنسانعم قم وق و مهلت و مرتو سانلا عمجت یا ةمول ان راد



 f هد زی

 | ندهنسف ییدشلیا هکرون دهثیش لوش هدننز و هزمه (ةمزلل) هملاف "یشلا همزلا لاق رد هنسانعم قلق مزال همدآرب

 أ رونلوا قالطا همول وا هدننزو باک مازلار) هقراف ال ایش مزل اذا یا ةمزلوه لاقب هل وا زلربا یکی وا ناقشپاب

 ادج همزالم یا همازا وه لاب روند هنالوا مزالمو مزال كب 4 هنسنر و رونل وا قالطا هتمايق مو باسحو
 [] هدنزو فتک ( مزللا ) رول وا مزالم ید هفرط یکیا ردنالوا لصاف یتنایم هنسن یکیا هکردهنسانعم لصبف و
 | نب شب دوخای جاب رلا لیثوو برال یا مزال ةبرمض هنمو ردلعاف مسا (مزاللا ) ردهنسانعم لصیف یدو
 ا مازا ةبرض اذكو ةمزال ىا مازا ةبس لاق ردهنسانعم همزال هدننزو ماطق (مازاآ) ردیعما كنسرف بیها نب ورع

 | کر وند هتل |نانل واریبعت هنکنمو هردنج دنن ز ورم( مزا ا) رد هنسانعم قناعموردیفدا| مم و هدننز و م وادم( م زالملا) |

 | روند هكا رییغو لصف ییهنسن رب هلنبتصف ( مزالا ل رارد هماج هتخت هدیسراف رارونالوق رلیجشاقو رادلحم
 [ ردهنسانعم كليا توکس یشان ندمالک رع اضحم هلنیتعف (یسلا ) هلصف اذا عبارلا بابلانم امزا همزل لاق
 [] القعال ًايع تكس اذا عبارلا بابلانم امس لجراارعسل لاقب زفل وا قالطا هئوکس نالوا هلستهج داشرو لقع
 ٠  مازلا یهنسنر همدآربو هنقل اذا هتچ هعسا لاقت ردهنسانعم كلبا نیقلت لیلد همدآرب هلیسسک ك نزم (ماسلالا)
 ق هتعساام لاقب ردهنسانعم قمردتاط یهنسنرب هب هسکرب و هایا همزلا اذا قیرطلا هعسلا لاق ردهنسانعم كليا

 3 ۱ كلا بلط هنسن خدوب (ماسلتسال ) هبلط اذا "ثلا مسلا لاقي ردهتسانم كلا بلط هنس و هتقذاام یا
 [] عبارلا بابلانم اموسل هم لاق ردیفدارمو هدننز و موز (موسللال هبلط اذا "یثلا مسلتسا لاقب ردهنسانعم

 ۱ مسح ( مسا ) رونل وا ریبعت قلمداد هکروند هب هنس یّوزج قجهداد هدننزو باح“ ( ما للا لام وزن همزل یا

 | هلنوکس كنم داضو ىح كمال ( مضللا )و اثیش یاذام یا اماسل سلام لاقب ردهنسانعم قمتاط هدنزو
 أ كناطو ىح كمال < مطللا) "او هيلع فنع اذا یناثلا بابلانم اعضل ضل لاق ردهنسانعم كما حاحا و فنع

 | ینأثلا بابلانم اطل هیطل لاق ردهنسانعم قمروا رامش هنسهحفص كنندیاپ هنزوب كمدآرب هلیس هآ لا هلیئوکس

 | ناروا هحنابطاکب یکشاک ی عب * ینتمطل راوستاذول × لث ا هنم و ةحوتفم فکلاب هدسج فعفص وا هدخ ه رض اذا
 [ نایلوا لیدع ووفکه نوناخ رب ردکعد یدیل وانوتاخرب ندنامد ود فارشادارمهکی ديل وا ن.داقرب یلکز الب یرالوف

 | قلزاردنابزدوخایب ودا تئاسا یرندینادا همدآرب و یدلیاهوفتیرو نممالک هلغمر وا هلستروع رب ند هام ورف
 ] هدنزو هلعافم (ذمطاللا ) هقصلا یا هب همطل لاق ردلمعتسم هن سانعم قمردشپاب مطل و رونلوا دارپا هدکدلبا
  نوجما تکراثمو همطل یتعع اماطل و ةمطالم همطال لاش ردهنسانعم مطل دوب هدننزو لاتق (ماطللا) و

 ] طلا ) رونل وا قالطا هغاکی یکیا ردناکم مسا هکر د هش" ندنظفل مطلم هدننز و نادعقم ( نامطللا ل رول وا
 | یشوق و مطلملا ضبالا یا مطل سرف لاقب هلیمط كمال رد رطل یعجج رون د هنآ نالوا رفص یغاکیر هدننزوریما

 | هنرافلز كناوسن اقلطمو روند هرطع نانل واریبعت كسمو رول وا نوا یعومچ هکروند هنآ ىج زوقط ندنرلتآ

 | كنيرا رف ىرضاغلا دنه نب ةلاضفو مدکمن ةعيرو ردیعما هود روغوپرو روند هرطعو بیط یراکدنروس
 | یماناهدننز و غ یو هنالوا شلي تاف ویسابب بت هکدتن رون دهن لغ وا شيا تافو یسانا و یساباب طلو ردیعما
 هکر ردح راش + هماتئاماذا یو هوا تاماذا مے مالغو ہاوہا تام اذا ےطل مالغ لاقت روند هنالوا شلنآ تافو

 هدنناونع هما تتامنم "یحلا و هوا تامنممتیلا و هاوا تام نم عطللا و نالوا باوص ردش وشم راسن هداروب

 یکیا كنآ نابوچ هدقدغوط یزدلی لیهس هرزوا برع تدام هکروند هنسیرواب هود لوش مطل و ردقلوا
 لرهبد ردقوب كما دوس هرطقرب اکس دعبنم نو ادخ یکد روکۍ نوب وشرق هن زدلی لیهس توتوط ندنغالوق

 نوجا قغاصینویق عطل ےطل ار ر کمو هیلیادنب ینیرلهم نوت كنساناو بوربآ ندنسانا بوروا هجنابط هنزوب
 هناق نالیئوق كسمو روند هبط نانل واریبعت كسم دو هدننزو هنیفس فعلا » ردندناوصا قجهضاچ

 ] لاقت ردهنسانعم كلرهمیوتکم هدننزو لیعفت (ےطلتلا ل ہرا اذا دهج و مطلت لاقب ردهنس انعم قمرازوب

 ۱ | قارپط وزوت هب هبکههدننز و ربنم (مطلما) رونل وا قالطا هسک ان ومشلهدننز و مظعم (مطلم هقخاذا باتکلا مطل

 | قعشروا هحاببط هنر یرب هدنزو لاعتفا ( ماطتلالا ) روند هنیشیم یرلکدتا شرف هنلآ ود نوسعشالیب

 | ردلعتسم هنسانعم قلب راچ هنن رب یرب یرلجوم كنایرد و اضعب مهضعپ مطا اذا موقلا مطتلا لا ردهنسانعم

 ۱ تلا ردندلاجر "یماسا هدننزو مزالم (مطالما) و ( مطاللا ) اضعب اهضعب برض اذا ج اومالا تمطتلا لاق
 قمل ناتو فقوت بوبللا مادقاو هل هدشيا رب هدننزو جرح دت (متعلتلا لو هدننزو هجرحد هلا هثلثم یان



 و ۵۵۷ بس

 | قمل وا نیلاقو ولتا یزوب كمدآرب مملو ردیدآ گكنهلسقرپ هدنم مو همطا اذا دا دز لاق ر ند هنس انام قفا
 | روج ینرصتو لعف كنوب و ظلغ و ههج و م ژک اذا ثلالا تاسبلانم اج لجراا ل لاق راد هنسانصف
 : (نسضلا) ردتج هلوا قلاب یراکذید مچ و ک هکر دیس قلاب نشت نم ابو كمال ( للا ردلمعتسمریغو |

 (ةمضلا)و هلناصف (ةمخللا إل ةرفو سفن لقتیا هج ه لا روند هتلقو روتف نالوا ضرام هدوحو هدانز و هرم

 ندنتیص كغاسط هلتاصف مو سبا لیقثلا یا ةو هم لجر لا روند همدآ ناحارکو لیقث هدننز و هزمش

 مان دچال لاق رد هنسانعم قتل راعش هدننز و باک( مالال ردیعسا یداورب هدزاجو روند هلو شقو ناشآ

 ماطللأ باتککو نالوا باوص ردطلغ یراهفس ماطفلا باکو هرز وا یصیصنت كح راش × اماطل همطال یا

 ولئا یزو كمدآرب یدو دنن زو حال (ةماخللا  ردط ویضم دمی وا هدمکح نال وا یذخناع هک ردقل وا ۴

 ید ندنو یب کل ظلغ و ههج و می ژک اذا سماحلا بابلانم همان لج را مح لا ردهنسانعم قلوا ظیلغ و

 قچاو روند ه هود عساو یرف هدننز و رفعح هلیج ( خا رز ردند هروع#* لاعفا ردلکد فرمصتم دولت هاتما

 | مده (مدالا إل جرفل | ةدرابلا یا مت ةآرما لاقب روند هتروع دراب یحرف و خطا و یا م ل قیرط لاق روند هلون

 یسید رظاب هب هنن رباب همدآرب و همتا اذا یناثلا بابلا نمامدل ge يا را نوا ی هدننزو

 قماع قز و اینها اذا ةرصضلاپ همدل لاق رد هنسانعم قمروا هلا هنسن شآ رولیدیشیا یسیدرطاج |
 ردلعاف مسا ندنظفل مدل ( مداللا) ا مدل مدن مدف لحر مهلوقو هعقر اذا بوثلا مدل لاق رد هنسانعم |

 لاق رد هنسانعم قماع ی یفتر سابل دون هدن ز و لیعفت ( عدلثلا ) یک مدخ و مداخ ۳ رد دل

 بازظشا اذا لحرلا مدتلا لاش رد هنسانعم قل وا تب رطصم طصم هدنزو لاعتفا ( مادتلالا) همد) یحع مولا مدل

 ةحاسنلا قاهردص تبر اذا ةأرملا تمدالا لاق رد هنسانعم قمر وا دیس دندس هل رللا نکردنا هح و یراق هان و

 مقّزسا و قلخا اذا بوثلا مذلت لاقب رد هنسانعم كل رم هلغفلعت ر بویکسا سابل هدننزو لعفت  مدلتلا)

 هب و یکسا هدننز و ریما ( عدللا را هعفر اذا هب و مدلت لاق رد هثسانعم كلنا تم زع ی سال هنهک رول وا یدعتم وا

 یر هل وعم همزج و بو قذر هلا ران آ هکر وند هراهندب و هرل همای هدننزز و باتک مادللا ) قلخ یا عدل بول لا روند

 نالوا هدراتارق هلنیتخ ( مدللا و رونل وا قالطا هعج و درفم هلغل وا ردصم لصالا ق مادل هکر د حراش» روناع

 یدنل وا قالطا ین نیمه هنکیدلیا حالصاو لصو هنر یر یک همای تمرح یتبا ر رد مدال یدرفم روند هراتمرح

 هدنح یرادهاعتو فلاح راب نیس ر ا کتم رخ از رک یا تاتش ااو و اانا اذا مدللا مدللا نول وه و

 زم ر اغمو فیلکت اعطق هدلاوحاورومار راسو هدسومانو ض عر اردنا دیک ات هاکنا ی رادهعو یت رانی رارب د مدللا مدالا

 روند هشاط قج هرقل د رکچ هدننزو حابصم (مادلمل الو هدننز وربنم( م دلم ا )ردکع دز هدکلرب هلیازع رز یر ردق و

 ىج (مدلم مارے لبقثلا قجالایا می لحر لا روند همدا لبق و نا دان و قجا نامشیشیدوح و مدلم و

 یج ا یهو مدلم "ما هل ذخا لاق رد ذوخأم ندکعلیا توشیات ېک دما دوخاب ند هم طل ردیس هک كنس هض رام

 هر (ةمدللا زز تماد اذا ی جا ماخ تمدلالاه ردهنسانعم قغوط هقصیا لصتمیمدآرب هل رسک كنهزمه (مادلالا#

 (نامدل) هنم فرط یاربخ نم ةمدل لاش یک همای رونل وا قالطا دیس هشوکو هنجوا كندرفال رب و لر شن هد و

 كنو لاذو یصق كمال ( مذللا) رددآ لجرر هدننزو مزالم ( مدالمآل رددآ كوص فورعمر هدننزو ناس

 قمروط بولوا رادبا هدر ر و هبحما ادا عبارل| بابلا نمامذل ی هل همذل لاق ردهنسانعم تک هبمند هنسن و هلن وکس

 کب هب هتسنرب و هما اذانالشنالف مذلا لاش ردیفدا مهو هدننزز و ما زلا (ماذل الا همزنا ذا ناك اب مدل لاق رد هنسانعم

 همدا 1 نوکش ود كب ه هنسنربهدننز و مرکم (مذللا) علوا یا لوهحا ىلع هب مذلالاقن رد هنسانعمقل وا نوکش ود |

 همدا نالوا نیشن هناخ ام اد نویمبچهرشط ندنس هناخ الصا هدننز و هزم( ةمذللا )علوم یا هب مذلموه لاش روند

 هدننز و دوعف ( موزللاز و هلن وکس كن هعم یازو یحصف كمال ( مزللا) هتب قراف ال یا ةمذل لجر لا روند |

 بویلوا كفنم الصا ند هنسفرب "یشرب هلیعط كرامال (نامزیلا لو( ذمزللا لو هلبصف كرامال (فمازلا )ومازنلا)و |
 ۱ ماد و تادا عبارلا بابلا نمان امزلو ةمزل و ةمازل و امازل وام وزا وام زا همزل لاش ردهتسانعم قلوا ماد و تباث هلکنآ 0

 (ماّرلالا ) همزن نعم اما زاو ةمزالم هم ال لاق رد هنسانعم موزا هدننز و لاتق4(ما زالا) و هدننزو هلناقم(فم زالما ف هعم | |

 هلن رزوا یدنک یی هنسنرب رول وا عواطم هنس هلک مازااوهمزال یتعم دم بلا لاق رد هنسانعم همزالم هدنن ز و لاعتفا |

 | ردلمعتسم هنساتعم كلا شوغارد بوشراص هنو كمدآر و همّتلاف "یشلا همزلا لاق هنسانعم كمئدبا مزال |

 يەنىل هل رک كن زمه ( مازاالا ) رد ذوخأم ندنوب دیظعم هک ملم کرد حراش + هقنتعا اذا هم لاق ۱



 > هد =

 | هفرخ ت لا) ردصخاندمل روند هنسهچراب تا هدننززو هرم ( ةمحللا ) لنق اذا لوهجلا ىلع لجرلا مل لاق

 | لاق ردیلباقم شرا هکر وند هنجاغرا كیوت نالوا مجساو ةبارق ىا ةجل امن لاقي روند هفلعصخ هدننزو|
 | هنسهرا تا نالیو و ند راکش یکیدتا دیص هناغط یزابلا هم و بوثلا یدس نیب هب یدسام یهو بوثلا جل هذه |

 ۱ سأرلا دل نون هدیصد ام دهعطبام یا یزابلا هم هذه لاق ردزاح هد ليڪ كمال هدانعم یکیاو وند

 | كنجو ه هعق و نالوا لانقلا عظع هدننز و هل رم (ةمحمل 2 رول وا ر واح هنا هکر وند هننزوب چا كنسیرد شاب

 یمهدوکو روند هنالسرا هدننزو فتک للا لتقلا زهظع ةعق و یا ةمحلم مهتاب تعقو لاقب روند هلا

 كسان دنا هکرونل وا قالطا ه هناخ كوشۋ روندهمدآ نال واردا لک | ق وچ بووسكی و روند همدآ دنم ونت ولتا ۱

 | باب یا هو قلا وت نا دلا لق هب ولو رول وا عقا و قوچ ینبیمو لصف

 محل ا لک ای ناکاذا م زاب لاقت روند هنس هلوقم ناغط نالوا رونلشوخ كم ندنا دوخای ردا لکا تاامادو اربثک

 همدآ دنمونت ولتا یسهدوک ی دو هدنز وریما ( بلا روند هبالسرا هلیس هینب لعاف ےس ( محطتسلا هنهتشد وا ۱

 كنهنسئرب و م وذ یا ےل لجر لاقب روند هنبحاص تاو دملا ملرشكلا یا معط و مل لجر لاقت روند
 هدننزو هما رک( ةماحل | ) هنسانعم لیتق رونید هل وتقمو هلکش و هقف و یا اذه ےل اذه لاق روند هناک اشم و قفا وم

 كب یکع تاو ام ناك اذا سمانا بابلانم ةمالل لج رلا مل لاق ردهنسانعم قلوا ولتا یسهدوک كمدآ 7

 لجرلا مل لاقب رد هنسانعم همان هلتیتصتف ( ملال للا ىلا امرق ناکاذا لج رلا م لا رد هنسانعم قلوا روس

 لکا تا اماد هکروند هنسهلوقم ناغط لوسش یخ دوب هدننز و بحاص (جاللا) م یتعع عبارلا بابلا نم ا

 ېک ماتو نبال هرزوا تبسن ردهنسانعم مطوذ جالو ردجاول یعج هلوا رونلشوخ ك ندنا دوخاب هلوا ردا

  ردیاماعطاتا هسانامت اد هدنن زو نسح ( ململ ) للا عطم اذک و مل وذ یا محال لجر لا روند همدآ نر دب تاو

 | سنجر و روند همدآ نانلوا ماعطا تا هدننزو مرکم ( لار معلا طم یا حم لجر لاقت روند همدآ نالوا

 | همدآنال واقحهموق رب ندهرکص مع وردنابلوا كا ساق را بول وا كا یشرا هروک هنناب كحراش + ر وند

 | رسک كناح ( ةجالتلا) روند ه یاص تا هدننزو دادش (م احلال قصلم یا a لم وه لاق روند

 | لاق هلوا شماعشربا هراز هقفوب یکیدبد قاسم هرز وا یکیک شاب نکل بود رثأت هنا هکر وند هثغب راي شاب لوش

 | قیص یرلنا ولفرط یکیا كنجرف هکروند هنوتاخ لوشو قاحعسلا غلبت۸و محلا ین تذخا اذا ةجالتم هش
 | ةجالت اما لاقب رونلوا ریبعت قلصآ هکر وند هننالوا كشت جرف لوق للغ هلوا قجهراط تیاغب هلغلوا

 | ضرع هلمانشد و "بس بولوپ تردق هب هکر مدآرب هم رسک كنم (ماطالا) ءاقتروا جرفلا سالم ةقیض یا
 | هرض بوروط هدلو راوطو هقشب هنم هنکما اذا نالف ضع ملا لاق ردهنسانعم كمر و للخ هنسومانو

 بوت جاغرا هزب هالج و برضلا ىلا تصتحاف حرت مو تفق و اذا ذی ادلا تا لا ردهنسسانعم قلوا جاتحم

 | كفيدن !شرا یتعی تأدبام ممت یا * تیدساام ملا + لثلا هنمو هصسن اذا بوثلا ملا لاقب ردهناسانعم قموقوط

 | هدر كاج هد لیق مانا و لاک | بویموق صقان یشیا كکيدننا عورش لثموب نوسلوا لماکزر هکتآ خد جاغزا هزب
 | نکآ و ملا هتب یفژک اذا لجرلا ملا لاش ردهنسانعم قل وا قوچ تا هدنسهناخ كمدآر ماطاو زونلوا برض

 | رد عاشر ندنسهلسق بلغت هدننز ودادش ( ماحلاوبا )ا بح هیفراص اذا عرزاا ملحا لا رد هنسانعم كل هناد

 | هعباذا قبرطلا ممتسا لاقب رد هنسانعم كمك ب وبلا یتنالوا شیکک كي كلوب لوق ىلع كلررا لو (ماملتسالا
 | عود هنسهتروا نشد هدکنج و عسنا اذا قیرطلا تا لا ردهنسانعم قلالو لو و هعسوا عبنوا

 | شاک وب كن هليح كناح و ی كيم ( حالما ) لاتقلا فن هو اذا لوهحلا ىلع لجرا محتسا لاقت ردهتسانعم

 | ءولصلا هیلعردند هویت ءاعسا هدننزو هجرلا فو (فمحلا ین لتفلا ددشیا مالم لبح لاقي روند ها

  رلیدلیا ريسفت هلیترابع ةمالارما فلؤب هلاك سانلا فیلاتو حالصلا "ىن راضعب ردهنسانعم لاتقلا ین مالسلاو

 ندنسانعم حالصا و ماکحا یسهلک همص هروک 4 یناث و ردکم د ردرمغیپ رومأم هلذیکر شم لاتق هروک هل وا یانعم

 (ماصل لار ولوا كم در غی ث وعبمهلب رعا سین تو فیل أت ینیرانیب وماکحاوح الص | یمان لاوحاور وما هلغغل وارابتعا
 تّدُش بوشب ربق كنج و مأتلا اذا ءربلل حرطا کلا لاق ردهنسسانعم كعشتب یا هلغل وکوا هرای هدننز و لاعتفا

 ) مسالا )تدتشا اذا برط | تمحلا لاقس ردترابع ندکعشریک هنر یرب هاپس یکیا یک هم هکردهنسانعم قلو

 | ( ملا هدننزو ذفنق ردندرفم مس روند هنبرارب قجهقآ یراوص كراهرد قجهراط هل رسک ك نیس و یخق كمال
 | هحنابط 4 هرهچ و هعطق اذا لّوالا بابلانم ام هج لاق ردهنشانعم كعسک هلو کس كنه یاخ و یصق كمال

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 (قمروا)



< o00 زی 

 هدننزو هزمه ( ةمؤللا ) ردضوع ند هزم نالوا فوذح ندنطس و ءاه نالوا هدنرخآ یدا مول یلصا كنو و |
 هلیهج و داعبتسا یتناسحاو فطل كراس هلغلوا هرم یی ندناسحاو مارک |هقلخ یسیدنک هکر وند ه هسک لوش

 م رکلا ةعينص ادعبتسم یکح و یطعیال مش هنا یتعی ہریغ عنصیام یکح ناکاذا ةمؤل لجر لاق هلوا ردا هباکح |

 بوخ كم هکروند هسیفن عاتم لوش و یک ی راسو یرومد و نابص روند هنغارب و تای هلقماب رایج همول و
 هدننز و مظعم (م المال هنسط هب لب یا ةمول عاتم لاقب هلوا روثل وا هراما هنو شخ هن هربغ هلغل وا رخافو
 یکیک لروک دهقرا هلبصف كنابو كمال ( ملا ) عّردم یا مةالم لجر لاقت روند همدآ ولنشوجو ولهرز
 كندتمنک رب هلبا هنن ی هدننزو منک تل » ےلتحا اذا عبارلا بابلانم اجل ینتک مل لوقت ردهنسانعم كم رکس
 دل لاق ردهنسانعم قمروا و هنعط اذا لوالا بابلا نم ال رحم مل لاق ردهنسانعم كمئرود هنزاغوب
 ( ملم ) هنسانعم هحارج روند هه راپ هلنیتصف ( ملا  هامر اذا مهسلا ےتل لاقب ردهنسمانعم قم آو هرض اذا

 هل رسک ك ناتو یعص كي* (تاعالم) ردندسان “یاسا هدننزو بحاص (متال) وهدننزوریما (یمتل) و هدنن زوربنم ا
 رردا باوج ود رار د متالمون هرازب هدقدنل وا لاوس ندنرابس هنسیلاها ردهلبقرر بعشنم ندنس هلق دزا

 یراشاط هلینابط هود هلبنوکسس كن هثلثم یا و یصف كمال ( ملا ) رول وا یعسا كن رادج متالم سپ هلبصف كنات [
 اهرسکاذا یناشلا بابلا نم ال اهفخ ةراحلا ريعبلا مل لاق ردذ وخأم ندیتآ یانعم رد هنسانعم قعافوا ق

 قختوط قاب هن ضا نوتاخو همکل اذا هفنا ملل لاقب ردهنسانعم قمروا هننورباب هنبزغآ كمدآرب هلا تسشمو |
 اهاف ملل لاقب ردهنسانعم كم وا یتیزغا كنه وب و اهخ یلع ماثلا تدش اذا ةآأرملا تل لاق رد هنسانعم |

 موئلم"فخ لاقب روند هنابط نالوا ح ورح هلکمسک شاط مولا اهلبق اذا یناشلاو عبارلا بابلانم اھت ملو |
 تءاج لاقب رونلواریبعت قعشاب هکر وند هباقن یراقدنتوط هنمرازغا كناوسن هدننزو باتک ( ماثللا) موثر یا
 لاقب ردهنسانعم یفلعمشای نوناخ هدننزو لعفت (مشلتلا 2 و هدننزو لاعتفا (ماثتلالا) باقن یا ماثل هغ یلعو |

 لاق روند هنشنت وط قعای ردعون ءانب هلبرسسک كمال ( ةا  هخ ىلع ماثللا تدش اذا تاتو ةأرملا تغتلا

 باتک هلیج ( ماحللا) روند هغغتوط كناچ یقعشاپ نوناخ هدننزو هر دیح یی ) ماثنلالا یا ةخللا ةنسح ىه |
 | مهنلاوش هکردیعما یسرف كسبق نب ماطسب ماو ردیرعم یمراف ماکل روند هنایوا نالیروا هن ضا هباد هدننزو |آ

 میس

 رد دن بوکچ یک ینایوا تآ هکرونلوا قالطا هنزب ضیح كناوسن ماو یدیشلنا ذخا ندنتعاج |

 ندنتصم نالفراب عو هدننزو هفسا رولکه هاو هدنزو بتکر ولک مج یعج رددآ افتر صوصح ههودو]آ
 ضرق دقو ءاح هکدتن رار د هما ظفل نالف هدر كج هد یدلیا فارصناو د وع ناوو باتیب نوغرو و زس وص ||
 هما نالف ظفل لاق هدرب كج هد یدلکب ودنا عطق یتنادوبق عیج ېک وهآ نالو صالخ ندماد رار د هطابر ||

 ردهنسانعم قغ وط یز ضیح نواح هدننزو لعفت ( تلا شطعلا و ءایعالانم اد وهج هتحاح نم فرصنا یا

 هلا امت یراکدید ماج دوخای قلنا وا یئآ هلل رسک ك ن هزم ( ماالا ) ماحللا اهجرف تش اذا ةأرلا تمصت لاق ||
 ردق دننزغا كمدآ نالوا هدنجتا وص و هب اهم" ووا ماحللا اهسبلااذا ةبادلا ملا لاقب ردهنسانعم كلاغم |
 لوق یلع رددآ رولاجرپ هدنن زو درص ( محل هاف غلب اذا ءاملا هجا لاق ردلمعتسم هنسانعم قمتیچ بو رو |

 م هلنیتبض ( ملا ) هدننزو هفرغ ردهم یدرفم روند هراهغبروق دوخاب ردیعما لر اکی راکدید صرب | ماس |
 هف غ ( ةمحلا ) روند هثیش نانلوا مشت ندنسیدنکه دننزو باغ (ماج )و هلنیتح# (مجلا) رد هنسانعم ||
 كراوط هلناصف ( ةمحلا ) روند هنسهیحان رب كنهردو روند هغاط یصب یسهو ردهنسانغم ءاوه هدننزو |

 بابلا نم ام بوثلا مب لاقب رد هنسانعم كمکید باوثا هدننز و چپر محل ل روند هر نالیروا ناي وا هدنسهرهچ |
 هافغلب اذا ءاملا هم لاقب ردهنسانعم قمقیچ بوب روب ردق هزغاوص دوب هدننز و لیعفت (میمتلا) هطاخ اذا لوال

 رددآ لجرر هدننزو مرکم (مج )ل ردیمما رازغ عرب هدنبرق هرو نم هن دم (ماحآفض ورال دوخاب (ماطاةض و ر) ق
 یک سلفا رولک ملا یعجب روند تشوک هدیسراف روند هنا هلیصق و هلبن وکس كن هلم یاح و یصق كمال (محل)

 هبل یا را مس لاق رونلوا قالطا هنجاو هن رز وا كنهنسن ره و هلبعض كمال رولکن اب و رواک مال و رولک موخو |
 قع وص تا ندکیکو همکحا اذا لوالا بابلا نم ام رمالا مل لاق رد هنسانعم قلق مکح یشیارب رول وا ردصم ملو ۱
 لاقب رونل وا ریبعت كلم# هکر د هنسانعم قمردشپاب یب هنسن قیربف یحمویق و هقرعاذا مظعلا م لا رد هنسانعم |
 هدر رب و ىلا همعطا اذإ ثلاثلا بابلا نم ام دن لاق ردهنسانعم كمردب تا همدآرب و اهم ًالاذا ةضفلا غياصلا م |
 رد هنسانعم قفل وا لتقو ناکلایف بشن اذا عبارلا بابلا نم ام لجرلا مل لاق ردهنسانعم قلاق بوشليا |
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 ۱ کاخ ادعو ارد ازت كنهرایس هن رب ره كنهعبس نداعم و یندعم ههر وک ذم ءایشارلنآاربز

 بیک كل رفج لع هکیدلاق ورد هنسانعم لا نمردیناربع هکر دی رم دیک لوق لع و ردهنسانعم هعاسلاءربر دیاتوب هن

 .نیققحأ دنع رد هدنسهج رد عنتم ردرا و تب وعص تیاغ هدنراجارهسآ نکل ردقو دیش د چ الاسا یف

 ردقهنناثلث ندنفرطشابكغل زاس رب , ردشلنهدهاشمریقح وب ییلدبتكنهیعو تروص و ردن دنلربق هیعون تروص لیدس

 , عروودهز یلاصحتا روب زم نف نکل ردشلوا مروظنم نیعلایأر قرهلوا زاس فرط قر وق زونه بول وا هیح
 | یا دوس اضع ترشابم هدوهب هسخو ردفوقوم هلماک داتس سا ےلعت د وخان 4 . هفشاکم و هطابت را هلا هیسدق س وفن و

 التبم هرکمو یی هسک العو لج قح زللق یسهام یریغ ندنفل هراقزوب ها یریک لاردلامو رع یانفا و ماخ
 رد هنسانعم كأ هدنام ورف ندمادقا و ا بودبقروق ییزوک كمدآر د و (a) دیلنا

 ! یرون ك زوک هل سک كە در ( ماهک الا) مادقالان هع هتزبح اذا لالا بابلا دادشلا دنمهک لاقب

 3 | دف روک زیسک هدننزو باس (ماهکلا) "رو لک اذا هرصب مهکا 3 ناتمام یلوا مرفوض

 | یغایاو هدنکو "یع یا ماهک ناسل لاقب رول وا فص و هناسل زجاع ندملکت و لیلک یا ماهک فیس لاق روند
 | لاش رولوا فصو دمدا هداتفا و هجوق هدناملعو "یطب یا ماهک سرف لاق رولوا فصو 1 نارباقشآ

 | ماهکهدننزو ریما (میهکلاالرول وا فصو هعجو درفم یتعپ ماهک موق لاو هدنع ءانغال نم یا ماهک لجر

  ردهرپس فورعم هکردیعما ناجنداب هدننزو رفعج ( مکهکلا ) ردیدآ لجرر هدننزو ردیح ( مک زا ردهنسانعم

 | دونید دد حات رهو روند هد جو ولشاب ك و

  یعض كمال (مؤللا) تی ماللا لصف ]- ردهنسانعم بحاص هیتلر بت نم گل )مت هزار
 | سمانا بابلانم امؤل لجرلا مؤل لاقب ردهنسانعم قلوا هام ورفو رک او یادی هلو کس لی م زمکو

Vaو چرته هاموقو یدو سک ات ردفصو هدنزو  

 ! قلوا یدال وا ےئل كمدآرب هلیرسک كنهزمش (ع ال الا) هلیعض كمال رولک نامؤلو هدننزو ءامرکر ولک ءامولو
 | رهظاوا ماتللادل واذا لج را م الا لا e ندکلیا كلميثل هکر د هنسانعم كلی راهظا ىنتلصخ رام دوخاب

 | كلبا حالصاو هعودص “دش اذا م الا لا ردهنیاتعب كمردشت بویلدنک ی هنسن قالتچو مهلاصخ

 (نام لا و هدننزو دعقم (م n كنهزمه و كم (نام نا هلصا اد الف ملا لاقب رد هنسانعم

 میشی یا نامول و نام الاب و م المای و نام المای لاقب روند ه هسک فصتم هلّئاندو مل عیطلا هلرعض و یصق كمال

 | ام الهم اللاق وی رابع ندکعد ردمیث نالف هکردهنسانعم كا تبسن هتسخ و مؤل یمدارب هلیصف كمال (م الا
 | هيلع لعجاذا مهسلا مال لاق ردهنسانعم كمروج كاب یراکدید ماؤل هقواو مّوللا ىلا هبسن اذا ثلاثلا بابلانم

 مال و ردیع"الجررب و رون د هبلاقو صم الو دملصااذا انالفم ال لاق , ردهنسانعم كا حالصاو اماژل او

 ؛ كل حالصا یخدوب هدننزو هلعافم (ةماللالو هدننزو لیعفت (مشتلا و روند هقوا شلروچ كلی یرلک دید
 ۱ هی و هر هتفا واذاهمءال لا ردهنسانعمتقفاوم همءالمو رولص | اذا همءال و هم ال لاق رسا

 ۱ مزار ا0ا لا نددننانعمقل وا :حالصا هنسن دساف هدننزو لعافت (ممالتلالو هدننزو لعفت (مالتا)و

 ۱ روذعم یرتلزا مش هدنزو حابصم ۶ اللا)و هدنززوربنم (م اللالو هدننزو دعقم (م اللا) ملصنا اذا معالت و
  م الموج الموهلاقن روند همدآ نالوا ردا هباقو هلبا عفد ندنرارزوا هلبا هنا و رذعررب ییرامول ییعد بوئوط

 | درص رولکم ژل زیبکرم رولک  الیعچ هنسانعم عرد روند ههرز هدننزو هرم (فم الا ماکللا رذعی یا مالمو

 هوش رابصام التسا لا ردهنسانعم كليا ادب , رائہاقےئل هلکلیا ج وزت ندهلسف نالوا ماثل (م التسالا) شب

 قوا یردب می كمدآرو ةم اللا سبل اذا لجراا م التسا لاق ردهنسانعم تامل دو و ملا جوزتو اماقل

 | هن رب یرب هکروند دننکلپ اتش رق لرش ەش فلک وا دوم با هلیا ب ًالانالف م التسا لا ردهنسانعم

 هلغل وا او قیس هکر ذکر نالک دنساق زا تکی زا یزون یاد نکدزوشود یدک شوک نم هل وا ممالم

 ردهنسانعم دننام و لثم هل رسک ك رامال  ماشللا) و ( ملا ) ةجاح یا ماؤل هل لاق رد هنسانعم تجاح اول و ردلوپقم

 2 وهمشو هلشیا همائلو همشلوه لاقب ردیعج كمثل هک لرى كمال زولک مال و یک ل اثما رولک م الا عج

 | لسع روند هلابو قاغا و حص یا مل ماب عفو لاقب رونلواقالطا هقافتاو ملص و هغلقشراب عقاو هدننیب سان |
 | هنع هّلأ ی حو رم لوف دنمو روند هنقفاوم و لک اشمو لثم كتهنسنرب هل فیض تیم و یعض كمال ( لا ) هنسانعم

  هلثم و هلکش یا» لاجرلانم اب ةأر ا مکن ءاسفلا نم هتل لجرلا کل سان هتان اش ةباش تج وزدقو»
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 هلس هل وقم لوح یثان ۳ كنبحاض ردق هحل و توق یس ا هود ود هزاتو م وکم یھف لوهحایلع ام وکواک

 | یشغ هدنزو شن ید ا یوم یتح تسف هیلع قفشا اذا لیصفلا رک لاق ردهنسانعم كم رو تولیتروا
 ۳ کت لصا | هکر د د حراش ×« اوطغو مملع یمنا اذا لوهحا ىلع اومت مولا لاق ردهنمانعم قق وا هطاحا و

 ۱ (ماک لا)ردموس هدنناونع مگتهدساساو یدلیا تیل د هدنباب لتعم ینوپ فل وم ۶ یدل وا لدبم هباب هربخا میم
 فلق وق کک فاو نیک هل لعح اذا صیمقلا ا لاش 9 كليا ك هسابل رک

 نعم للا تمکلاق ردهنسانعم ماکآ هدننزو لیعفت 2e) کتلا) اھماکا تج رخ اذا لا ا لاق ردهنسانعم

 ۱ كفاك کلا ا روند هغاب یرلفدلغاب ها ود نوسمرصا هود هل رسک كرافاک (ةما کاوو (مایکلا» تکا

 ۱ قماق ی ظا كنهنسر و هاطغعاذا ل والا بابلانم ا J ک لاقت ردهنسانعم كع رو بوتر وا یەنسنرب هلي ےف

 هدننزو راث رب( ماکیکل ال اوعقجا اذا سال کل اق رد هنسانعم مکی رپ سان و هسأر تساذا بلا یک لاق رد هتسانعم
 هلا یعص هدناد رفم روند هن رشف ییعب هنف رق لرصش یراکدید ورض ص وصخ هنع لوق لع روند هزقاسول زفو

 ینوم روند هرودو یل هدوکج اب وط ماککو ردقجهلوا روخ یراکدید دنباسع ین رحم نابل یصح کوز
 یا هک هسأر فو ءاح لاق نوچ راوا ي اب روند هنت و سک شاب نالوا یجرکد هلمص كفاک (ةمكلاإ ردهماکک

 كلا سالاذا لجرام کت لا درشت ت وم شاب ن رانل وارک د هدننز ولو ا مکیکا) ةر ودم ةوسنلق

 هه روط هدنزرط هود هوس زا طغت اذا هاف گلاب رد هنسانم تا

 هرکص دقدحاص ےک هب ال رت هکر وند هتل آ یراکدد یس هتن وکروس هل رخ ر دن ضا كکشا هکر وند

 یدنل وا رکذ ند كنظفل م اکہ ل رسک ك فاکو یصق كنءزمه (ک الا راردلزود بویلقا ربط هلکنا یتیرز وا |

 یکیا ردم صقان یسا هلیسان هرز وا نو س كم و یصف كفاك( ک )لر ونل وا قالطا هن رله روط م ك رات1 هلتبسانموب
 هکدنسانعم رد هنس چاق و ردردقن رد هبماهفتسا هکرول وانوجما لا وس ندنرادقم لددع یرب ردلمعتسم هرزوا هجو

 ردا بوصنم هرزوا تی ریت یدعبام هدقدل وا هیماهفتساو هنسانعمرشکر ول وا 4ب

 یندمبام تم یکی عكنسهلک بر هدقدل وا هنریخو ردکعد ردراو مدآ چاق هدکناب تن هکیک ككدنع الحر کالثم

 مرکل جر رول وا عوف میدعبام هکرول وا هاکو زدکم د كدر و ها قوجنس کیک تفنا مه رد کردا ر ورح
 فذح لا ردبکرم ن د هیماهفتسا ءام هلمیشت فاک هکلپ ردلکد طیسب یس هلک ړک هکیدند راضعب و یک یائادق

 ددشم یرخا هدنروص و رول وا مان سا ۰ هاک یسهلک کو یدنل وا ناکسا یھ نوجا فف رکصندقدنلوا

 سی ةيمكلا حراشنالاق» ةيمکلا و مکلانم ژک | لوقترول وا هنسانعمرادقم نامه و رول وا فرصنم بول وا
 کد لاش روند ههراب هاب وس كنون و e فیکباہنع مهفتسب یتلا ةیفیکلاو ےکباہنع مهفتسپ

 ردروهشم عاشر (یمناکلارددآ فنصر ندنس هش د اط یکنزییع) ندنادوس نرو تماس )سا ۱

 رفیا تالذک اک ادا اموک موکی را ماک لاک رد هتسانعم تل عاج هدننز و مون (موکلا) ردندهروکذ ما
 (فموکلا) رونا واقالطا هنج رف كناوسن موکول از اذا سرفلا ناصلا ماک لا ردهنسانعم قعا هغارسیق
 موکل اق ردهنسانعم قمغب هموک هموک یغاربط هدننز و لیعفت (عوکتلا) روند هننغب قاربط یه هلم كفاک ۱
 (ءاموکلا) روند هب هود كولب رب هلیعض كفاک (موکلا) امسأر عفر و ةعطق ةعطقىا ةموک ةموكهلعج اذا بالا ۱
 أم وک ةقانلا تموک لا ردهنسانعم قمل وا ءاموک هقان هلنیتصف (موکلا روند ه هقان وب یکروا هدننزوءارج |

 (ناموک الا )عفت میاموک | "لت لاق روند ه هنسژ كسک و دزور ا( وک الا )ءاموکت ن اک اذا عپارلا بابلا نم

 كج( ةماكلا) رذندآعض ومر هدنس هکلوا سراف (زوریفماک) روند هن رلناب یتلا كن رل هع كناسنا هلیس هی همن |

 هلیعص كفاك ( هموک ) ةح وكنم یا ةماکم ة ارا لاش ر ردلوعفم ےسا :نیناوکا روند ا شفلوا عاج هلي |

 ماتكا لاقت یا فا انعم قم روت وا هرزوا یرلج وا كل رلقمرپ كغابا هدننز و لاعتفا (ماشک اا) ردیعا نوتاخرب

 هب یندعم هکر ون ده ورادلوشد وخاب روندهریسک اهل رمسک ت ذا( ءاییکلا) لج را عیاصا فا رطا یلعدعقاذا لجرلا

 دوخاب هدن وتلا نل ع ینعب هدیسمش تالف هلسکرت و لج هنس هلوقم رداشول و هروب و هلچ رهکو راکت و باش و زوط ینعب
 نوتلا یرقاب هلکنا هرکصندکدلیا بیک رت هلا دقع و لح یتسارجا یسهصالخ ردبا ارجا هدشم وکی نەی هد رق كلف
 هلاریسک | ینابیک ادا | هدارو و بودناریش هلا ات هدنسهدام یربسک ا فلؤم هکر د د جیزنم * رار د| شموک دوخاب

 وک الادنع اک ردیسانعم ریسک | هسیا دید ر لیذ یدلیا تد : هنوک فالتخا هلا ددر فرح هدعب یدلیا نایب

 ردعلیا ریست : هرح الطص | نآ 5 نکا و رد هلبا "دم نیرعم ردهنسانعم تعنص ج وزع هلا قذح و نجري

 )۷۰) +× ثل +
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 ىركذو ردحصم هدنتبب » الیلد داوفلا ىلع نانسللا لعج + امناو داؤفلا ل مالکلا "نا +وبشا هکهترونل وا هسنت
 |(مالکلا) ردشلنا طب هد هیفاک حرش لئا وا یعاج هکهتن ردهنسانعم ربیثأت و حرج هکردقتشم ندنسهدام لک یتآ

 | رسک كمالو یصق كفاك (تملکل) ردیدآ هبرقرب هدنماضق و ناتسربط و رون دهر نیلاق یغاربط هدننزو بارغ
 | هرهدیصق هلک و ةظفلب یا دصصف دملکب قطن لاق نوسلوا فرح و لعف كرو مسا رک رود هبهدحا و ةظف
 | ردلک یعج ردهنسانعم هدحا و ةظفل یخدو هلل رک كفاک (ةمکلا) زساه ردرک یعج كن هلک رونل وا قالطا
 ردشل وا تغل جوا سپ رولک تاک یعجج ردهنسانعم هلک دوب هدننزو هرم (تمکلا) یک رسکو  هرسنک

 ترضح رددیحوت کدام ندیقا فلک عقا و هدنسهعرک تیا هک ةيقاب ةلک اهلعجو 9 وبشا ىنعي ةيقابلا ةملکلا
 هل رایدنکر دمالسلا هيلع و انتن ىلع یسیع ( هللا هک ) ردشلنا اشنا هدنناقعا كيا را ترضح ینآ هناش "نع یراب
 دوج و هلف رشها نک نامه باالب یرطف و تقلخدوخای یدنل وا قالطا هلیبسح یعیدنل وا عافتنا هل رامالک و

 ردنیبم هنعیدنل وا ادتها هلیس ودنک یک یغیدنلوا ادتها هللا یهلا مالک دوخاب هکرید جحرتم» ردنیبم هنغیدلوب
 هوجو هدهیفوص بتکهدابوب رونل وا ضارتعاهرزوا غلبا هج و ها مدآ ترضح 4 ینا هج و یکیدلیا رکذ كفل وم

 اهلکت هلک لا رد هنسانعم كع وس زوس همدآرب هدننزو باّذک (مالکلا) و (ملکتلا) عجا ریلف هلغل وا موس رم هعنقم
 رد هتسانعم كلتوس زوس دوب هدننز و لعفت (ملکتلا ) هح رج اذا هلک لاق رد هنسانعم قمل هرایو هثدح اذا امالکو

 الاکت لاق ردهنسانعم قعشلباوج للرب یرب هقرافلا دعب هدننزو لعافت ( ۸5تا ثّدح اذا لجرا ملکت لاقت

 | هد هل رلد دشت كرامال و یرسسک دل رافاكو هلبن وکس ك رافاکو یرسک لات (فمالکتلا لو (مالكتلا) رج اهتدعپ ادت اذا
 | (یناماکلا) و هل رسک نهدتشم مال و كفاک «ینامکل ال وردتغل هد هلیعت كمال و هدننزوینالس (یناملکلا وردتفل

 | حیف مو هریک بو دیج یعالک ره یسهلجج ردقو یراریظن كنهریخا یکیا ویو هلد دشت كيمو هلنیترسک
 | یتنم روند همدآ یوکرپ ولزوس قوج هل د دشت كيعو هلنبترسکه کینالک هکیدید راضعب روند همدآ رونضمو
 ] كنار دمالکو  ردمولکی عجب ردهنسانعم حرج رونید ۵ هراب هلبوکس كمالو ىح كفاك (ملکلا) ردهینالک
 | یناثلا بابلانم اک هلک لاقب هنسانعم قلهرای رولوا ردصم لک و هحرج یا هلک یلع مهرلا عضو لاق هل رسک
 | هثلشیان (مونلکلا ) حو رج یا ماکو مواکموه لا رون.د ه ولهرای هدننز وربما (علکلا )و (مولکلا ) هحرجاذا

 | هجولاو نیدمنا م ربثکلا یا موثاکل جر لاق روند همدآ نوغلوط و یلتا یرلفان و یزو هدننزو روبنز هلا
 | موئاکو روند هنسهقش قحش» و ردهنسانعم ليف دنز روند هنعو وی لوق ىلع روند هناویحنانل واریبعتلیف و

 ۱ لوش ندراصنا مده نب موئلک موق رم ردندناصصا سبقلا "یرما نب مده نب مولکو همتلع ن موئلکو نیصلحان

 [ هدنسهناخ بول وا لیزن اک | ادتا هدنرافدروب ترحه هب هن دم یراتمضح بس و هيلع هللا یلص ملام رف هکردتاذ

 [ ردمالسلا امهیلع هللالوسر تن (موثلک مال رایدلبا لقنهنسهناخ یراصنالا بونا وا هرکصندتماقا نوک ترد

 | یدلیا توکس ندنرکذ موئلک نالوا یعما یسهریشمه كناسوم ترضح فلؤم هکر د مجرم » اهنع هللا یضرو

 ] ردروک ذم هد ریغصلا عماح هکهتن ردشملوا دوعوم مالسلا هیلع ملاعرخف هلبج ورت یخدکنآ یک هبسآو م رم هدننج

 هک ههج و یفلاقب ردندنساحم هکر وند هغلوا هجن وغل وط و هج ولتا قر هبلوا لر ودز وب هلرصق كناثو كفاک (ةڅاکلا)
 ۱ نالوا هجوغلوط و هجولتا یزوب قرهیلوا رود هدننز و هرفع زم (تفلکل ةموهجالب هج ولا مل عاقجا یهو
 | (مدلکلا) روند هغارپط هدننزو ج رز هبا هله یاح ساک شک اههجوب یا را لاق روید هوخ
 | روند هرودوهدننزوروب ز (مودنلکلا) ردهنسانعم بلصروند هب هنس ولت الص هدنن ز و رفعج هلا هامعم لاد

 ردهنسانعم قمازوا بویطا ادا یشان ندنلساکت قوقح نالوا هدنمذ مدآ رب هدنزو هجرحد (نیسلکلا)

 | بمذ اذا لجرلا مسلک لا ردهنسانعم كمك هلتعرسو قوقلا ءاضف نع السک یدامت ذا لجرا ساک لاق
 زا هلبصف كنه نیشو كفاك (ةمشاكلا) دصق اذا هيلا ملک لاش ردهنسانعم كللا هّجوتو دصق و ةعرمس ىف

 | هلفوخ ندهنسنرب هدننزو هجرحد هلا هلمعهداص (نیصلکلا) از ویا ةعشلک وزت لاق روند ه یراق هجوق

 | هنکی كن دماج لید دشت كيو یعض كفاك (مکلا) ابراه رف اذا لج رلا مصاک لاقب ردهنسانعم كك بوچاق

 ا هچوپوس | رها هکر د جیزم» هدننزو هننع رولکه کو ماکا یعجب رار د نیتسآ هدیسراف روند

 ۱ كنكخح جانا راسو كنشء امرخ ہل رسک ك فک( کلا ردینبم ههیبشت هنلکش سابل مک وبشا یرلکدد لکش یک

  هدننز وهات (ةمامکدا) هزبرمدکك فاكر واک اکو ماکاو هک |یعج رونلوا ریبعت قوق هکر وند هباق نال و اهدنرزوا



ff o0 j~ 
 لجرر هدننزو طبالع هلیجو هڅه نیش (جیاشک ) رومالایف ضامیا م وسکل ج رلاقب رونل واریبعتیرا ت تلص |

 مج و دا فلاو زعش نشو تباتک فاک و دلاد هتعنص رب فرح ره و ردبقل معاشرو هک رد حراش * ردیمسا

 عیانص هدنکرهزو ىلا بقلم هبا جیاشک ندنغیدل وا عماج یعیانص وبشا روب نع ردلاد هب قسوم عمو موج
 روندهروناحیرلک ددسراب هلبنوکس كنیشو یھ كفاک ((ےشکلا) رونلوا قالطا هداک | هسیا عقم هروبزم
 هعطقادا لوالا تابلا ن نماعثگ هفنا مثک لاقت هن انعم كعك ندنید یور رول وا ردصم مثکو هنسانعم دهف |

 ۲ نالوا ناصقن هدنبسح كلذک روند همدآ نالوا صفات یفلخو روند هسراب یدو (منک ا) لاصق ساب

 امٹک لج رلا شک لاقب ردهنسانعم قل وا,ناصقن یسح تاذک یتفلخ كن هسکرب یسک ر همدآ
 هکردیعا یم وز نادحا هدننز و بحاص (یشاکلا) بسا یف اذکو ناصقن 94 یف ناک اذا عبارلا بابلا نم

 كنود وریکبورب وهقرا ندهنسنرهدننزو د ومف ها هلم داس (موصکل) ریز ا

 بابلا نم اموصک لجرلا مصک لاقب ردهنسانعم كلک وریک بون ود ند رپ یکیداکن ام بویمرا و هدصقم دوخاب |
 ه وا یهدآرب یتش و فنع هدننز و ےصخ (صکلا) هدصقم یا مت وءاج ثیحنم عجروا ربداو یل و اذا لوالا

 هلن وکس كنه یاض و یخ كفاک ( ملظکلا ) ةتشب هعفد اذا امصک انالف مضک لاقب ردهنسانعم قاق
 دسبح و هدر اذا یفاثلا بابلا نم ام" ظیفلا ملثک لاقب ردهنسانعم كما مضه بولا راهقا یکی وا |

 رد هنسانعم كا "دس یتسهلوقم هجاب و قرخو رهن و هقلغا اذا بابلا مظک لاق رد هنسانعم قماسق یب وپقو ۱
 ردهنسانعم قلوا غراف ندکمروتک شپوک هود هدننز و دوعق (موظکلا) امه دس اذا ةخ ولنا ورهنلا ملثک لاق |

 لوهحا لع لج رلا مظک لا رد هنسانعم قلوا مسپا و شوج هسکر و ة را ن ء كسما اذاام وظكر عبا :

 | (مظکلا) بورکمیا موظکمو ےظک ل جر لاقب روند همدآ نیک (مولنکلا) وهدننزوریما (ملنکلا ) تکساذا 1
 قلطا وهو همظکب ذخا لا نی كغولوص هکروند هغلت غوب دوخای هزغا لوق ىلع روند هزاغوب هلذیتف |
 کلا روید هسفن جز لد وکس اط تک هرز وا یراق رایان و لیلخ هکرید د حراش+سفلا جرخو مقوا
 مسپا و تک اس هدننزو مکر (مکلا) ردشم وا غیوصت و ذخا ندنوب رلانعم رب اس ردعقا و هدرعشرب نامش یک

 كناوسنو روند نغاكنهرد هدننزو هبانک (ةماظکلا) ن وتک اسیا مظک موق لا ردیعج كامظاکر وند هرامدآ |

 هنس هقلح كنشاب وزارت و هل وا رک وص هلا زب راکو غل ندنا هی وق نال وا هدننایهکر ونده یوق لوش و رون د هنس هناثم |

 رونلو | ریخت وط هکر وند 4, دعت ناناغاپ نجا ی هش وکت سوا كابو رونل وا دن اک ۱ یراپا كرا هفک هکر وندا ۱

 لوشو روند هسا یراقدلغاب هن ورب كنه ود و روند هنسهقلح نانل وا رک ذ دوخای هرامسم نالوا هدنشاب كن وزارتو |

 د را را یدو هدنز و هنیفم ( دعا ) رولپ راص برا دا كح هک كلی دوخاب هنکلپ قوا هکر وند a آ

 روند ەن طب یزغآ كن هنسن ردت زو باتک (ماظکلا) روند هنمول وط وص ورون ده يوق نیز راکو نل ندنیمزرړز ۱

 هود هلبنوکس كنیعو یحصف كفاک (مکلا) ردیدآ عضوم رب (همطاک ) ةقثلاب یا مالا ماظکب ذخا لاق هنمو
 هاف دشاذا ثلاثلا بابلا نم N مک لاقب رد هن سانعم قملغاب ینغا ود نوسم هنس دوخاب نوسمصا

 قرەلا ها یراقاد ود ندنه رش وقوشلاکدوخای رد هنسانعم كم واهدننز و مومک و مکو لک ايوا شمال |

 نوسمرصا (یعکلا) و (موعکلا) ةلبقلا فاهاف مقتلاوا اهلبق اذا امومک و ام ہک أ ىلا مکا كم وا |
 روند هغاب یراقدلغاب ینیزغا كنهود هدننز و باتک «ماعکلاا) روند هه ودشفلغاب یزغاود نوسع هنسن دوخاب ۱

Geil)را اک لاق رد هنسانعم كم : وا قرهلا هلا یییراقادود دوخاب كع : وا یدو هدننز و هلعافم  

 اهعحاض اذا ةأرلا مک لاق ردا قمنا بوشمراص هرڪا سابل رب بھ ةلبَقلا ف اهاف  مقتلا وآ اهلبق اذا |

 هنناق كەن راسو كحالس هل رسک ك فاک € مکلا ردلقشم یرانعمو هویش انعر هل هدامو دحاو بوث ق | ۱

 قالطا هنن رازغا كرالوب قيرطلا موعکو هلیعص ا هلل رسک كفاک ردماعک یعج روند هنفالغو

 روفصع (موسعکلا) روند هنکشا نایهدشنز ورفعج (مسعکلا) رددآ لج رر هدننزو روفیط (موعیک )لرونل وا
 نددنس ر هدننزو هجرحد (نیسکلا» رواکم سامکو مساعک یرلعچب هدکنسیکیا روند ه یلها راج هدننزو

 روند هزوس هدننزو باع (مالکلا) ابراه یل واذا لجراا مک لا ردهنسانعم قجاق بور وچ هقرا

 مان نمضتم یدانسا هکروند هزوس نالوا ینتکم هفت لوق یلع نوسلوا دیفم ریغ نوسل وا دیفم هنسانعم لوق
 هسفن ایفتکم ناک ام وا لوقلا وه و بیط مالکب یتا لاق رول وا صخا ندلوق سپ ردن رابع ندزوس نالوا دیفم و

 دلتراشاو تلالد هلترابع | ردانعم اق هدمکنم سفن هقیقطا ف مالک هکر دموسرم هدحابصم هکرد جزم
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 ا ووو روند هغدصر ى رول وا مب اهم کدو نم زم هرز وا ىل زا مج | ندع رکت هدحابصم و ردص وصخ
 | هدنتلابا اراح ق ا یا امرداد هدننزو هدرمص (هیمرک ا

 | روفصعموت رکلا )ساب یایت متر کلابهسسک لا روند 4 هنلابهدننز و لیدنق هما هبق وف یات(ےترکلا ) ردیدآهدلبر

 | صوصح 4 هرذعون و روند هک ندنفا رطاو روند هشاطنیچلابوزودهدنزو

 | ردندنلاحر یسن یول ن ةماس یت : هکرد باره ن راج نما هلیص# كن هثلثم یا و كفاک ( همن رک رددآ نحرب

 ینانب مدرکو نایفسن مدرک و عاجش یا مدرکو هلاق زوند هرداهب و روند همدآرودو تنور( )

 ردیلتاق كن هعصلانب دب رد هبعش ن مدرک و رد راه اک سيق ن مدرکو ردبئاسلا ییا ن مدرک دوخاب لبان سا

 2 ب نکی رک كىتا رود مدننز و هجرح د(ةهدرکلا رلروندهرودو یدوبهدننز وروفصع((مود رکلا)

 یرکسع ودحا و بنج ىلع و اریصقلا ودعادعا ذا لج را مدرک اقب رد هنسانعم كم رکس یک مکنیءهرزوانایرب ,لوقیع |
 ندهنسفرب هدننزو جرحدن (مدرکتلا) مهأبع و مهعج اذا مولا مدرک لاق ردهنسانعم قماصب بروتک هنارار

 وا هدننز و جاهد ئاز (مزرکلا) امزف ادع اذا لجر لا مدرکت لاش ناتا نت ورک وخ
 هدننز و لیدنق (معزر کلا )ل رددآ لجر ر و فنالاریصق یا مزر ؟لجر لاق روند همدآ لورا هصقو روند

 لاق روند ه هسک لک الا ریثک هدننزو ذفنق (مزرکلا ) رد زارک ی عج روند 4 هدیدش ٌةیلب و روند هب هتلاب دوب |
 لج را مزرک لا رد هنسانعم كم ماعط یتقو هلن وا هدننزو هجرحد (ةمزرکلا ) لک الا یثکلا یا مزرک لجر |
 قعروط مسپاو تک اس بوک اهرب یشابهدننز و هجرحد (تعهرکلا) ردیدآلجررب همزرکو راهنلافصن لکا اذا |

 هنسانعم هجو روند هزوب وليف كن هيچم نیش و كفاك( ةمش رکلا ) قرطاو مزا اذا لجرلا سرک لاق رد هنسانعم

 داص (فص کلا ) هج ولا ق یا موشرک ل جر لاق روند همدا ولزو نیکرچ هدننز و روفصع (موشرکلا)
 هحا و اذا نالف مصرک لاق ردهنسانعم كلیا هلج بول وا لیاقم دنعمذ هدکنح هدننزو هجرحد هلا هلم

 روند هتابن یراکدید روپصاو رون دهزقاسو دونی هرتز رو ده ده (گرکلا طلا لع لجو لات

 هناکرک لکا لاق رد هنسانعم یز ورو قزر هدننز و ناوفنع (ناکرکلا) هاه روند هکرک هن هعطق ررب ندرانا
 قمراقبح چا نوجما كم بورق با راشید لوا ی هنسن یلجما هدننزو مرع هلا همت یاز (مزکلا هقزر یا

 | فتک (مزکلا) هلک ایل هبفام حرضسا و هرسک اذا لوالا بابلانم امزک هيف مدقع "یشلامزک لاش ردهنسانعم |
 ۱ درص ((مزکلا) ناسیه یا مزک لجر لاش ردبا فوخ بونلتبیه ند هنسذ ره هکروند همدآ ققروف هدنزو

 لخ یا مزکه لاق رد هنسانعم تسخ و لخم هلنیتصف (مزکلا ) ردیش هشوق لبلب کردیتا شوق یرلکدد رغن هدننزو
 س

» 

: 

 یا RR روند هليګ aie فناو سرف لاق ا :امزک
 ضابقنا هلرسسک كن رم ( مازک الا ) روند هب هقان شود یراشید ندتلهجوق هدننزو روبص ( موزکلا ال

 1 بام لک ر الجرد ق يامل طبقنا اذا لجرا مزک لاقي ردهنسس انعم
 قلوا قرویق بولیک | هفرطندنابط یرلقمرب كغایا هدننزو لیعفت (معزکتلا ) یهتشبال یح یک اذا خاعطلا نع
 لاش ردهنسانعم كع هلیغوبق یههک اف هدنزو لعفت (مّرکَلا )ل عیفقن یا عزکت هلجرق لا ردهنسانعم

 | روید هغاب نالوا یلکنریدو قیص هدند هدننزو هرم (قمزکلا ) اه رشق نا بغنم اهلکا اذا ةهک افلا مكت
 کلا ) ردهدناز یھ نو راوی هدننزو روبنز (موعسکلا )رشک یا درک ةمصت لا

 یناثلا بابلانم امک هلال لجرلا مسک لاقب ردهنسانعم كالا جازق بوکچ كما هکردیفدارمو هدننزو بسک

 | هدرخ هدرخ هللا لا یبهنسن رب و اهدقوا اذا برا مس ک لاش ردهنسانعم قمردشزق یکنجو بسک اذا

 ] «موسیکلا ) ردیدآ عضومرپ و روند هغلتوا ترقی و جدا "یشلا ےک لا زد دنا تو
 ۱ | قوچ ییجیراجدرخابیلت وا رط و فا کوک اردو

 ۱ | یتجج كموسک او تبتلا کارتموا ةي دنیا موسک | و موسکی و موسیک ةض ور لاقب روند هرازغ رمو هبهجناب قیص و

 | هپعک مده كنههر | یتعی ردسبحاص كالیف نالوا روک ذم هدنیبم نآرق هدننزو روفپ (موسکی وا ) رواک مس کا

 | نطبرب ندع هدننز و ردیح ( مسیک ) رده سک نالوا یب حاص كالبف یکیدلیا اصعتسا و تلج هاب دصف

 ۱ رونی ددمذآراذک راکو تاشو دت زو رویص (موسکلا ردرضرتنالاح نلوم ایک نقلخ ورد د

xe) 



 | دوت هایت زابع نمّوم ناو نموم پا یوا نیموم ن وا نی تا ارز ردقلوا ننعم نی وبا نیوا |

 ریس دک قزز ارز رد هنسانعم رثکر دعقا و هدنس هم رکتیآ ¥ رک اة زر اهلاندنعاو* وبشا هکمرکل وشو + یهتنا

 لوق عالم لوق ارز ردهنسانعم مالمو لهس مرک عقاو هدننآ هک امرک الوق املقو ۲ ردفا ندلیلق
 سانال مرکمیا مارکم لج ر لا روندهمداندا فطل و مرک ق وچ ك هدننزز و ماعنم (مارکلاا) ر دف رشا ندظیلغ

 | ةزارع یا ةمارک "لع هل لوقت رد هنمانعم تلر ناو یدنل وا رک ذاکر د هنساتعم مرک واو الم ت
 یراخ ماما ج شەم ارکو یدنل وا نا هدنسهدام ببح هکدن ةمارک و ابح هنمو روندهنغابق یتسدو بوک همارکو

 ,قوچ كب دولب همارکو یدنل وا فالتخا هدننبص یراصت الا تبان ةماركو ردیعما یدج كناقع ن رع نالوا

 کا هلکمل هرب وکالرتو هؤامژک اذا سمانا بابلانم دما رک باصسلا مرکلاش ردهنسانعم قل وا ول روم

 2 مرک(مارکتسالا) اهعرز یکزف اهلمد اذا هضرا تمرک لاق ردهنسانعم قلوا ولتکر و ولامن و وشن
 مت کل ا) ام رک هدج و وا ام رک هبلط اذا *یفلا م زکتسا لاترد داف قلا رک ی هنسن رب دوخاب كلیا بلط
 ر مک 3تیر كلمه بوتاص ندرت ا ثبات هدننزو لعافت (مراکتلا )و هدننزو لعفت

 مکن» یدلوامر کم بود |مارک!هنسفن هما دعا وزا اجا ندنالاح بجوم ی هصیقنو نبش هک ایوکزت اذا هنع |

 هب وعم ندنوع ردهنسانعم مرکل عف رد راسا هدننزو هکوصطا (دم ورک الا )و هلبعض كرلارو یه ل رام (ةمركملا)و |

 لاق هنمو رد راک !كنهم ورکا و مراکم یعچب ك رايكل وا هر وکه نایب كح راش + یکی راقدلوا مسا هب وجا ندبجیو

 ةع رکی ا ةمرکمضرا لا رولوا فصو هضر را نالوا تبنم و كاب یغاریط همرکمو مراحنا باذتجا مراكملا "لحا نا

 مرکلاامت امر کلا بنعلا | ومال ثیدطا یف و هنسانعم بنع رون د همز وا شاب هلن وکس كنار ویت كفاک (م رکلا) |
 دد هل رحم نتاصخ اضس و مرکر ج نانو داكا ند :سهربش قالطا مرک همز وا هک وا مولعم جسما لجرلا |

 یدنلق ناکا یار ۳ هدعل هلنیتعف یدیش وا قالطا مرک قرهلوا فص و لصالاق ردببم هنفیدل وا |

 ناب ول یخ یو رویم و هدعب ردشتفص هناش لج باه و مرک ترضح قیقح مرک هکیدلاق |

 یه ندنسس همس مرک ک هبنع كن راترضح سو هيلع هللا یلص مر کا ېن سپ یدل وا اق هنماقم فوص وم ةغلابم

 هلبا عسا نالواذوخامو "قتشم ندنسهدام مرک ییعب ردنراشاو نهر هیت آ هجو اب زیور

 ردال وا قحا یم نمؤمو قتمو سبک هکلب ردلکذ قیال بسا ما بنع عو وبْسا ی

 ردد اور ڭا هات هلهج ور یماضتقم تیبصع و تربغ هتک ر اشم هلیعسا ها یت ا

 کن وج رز و هلبحو هنفج هکلب ردلکد بسانم ول رکو دوق اانا زیا وا داحتا رخ نالوا یهنمندنآ اهسال |

 لجرا مرکلا اماف ردشال هنمومو لس قحا عسا ذوخأم ندندسهدام مرکسپ ردبسانم كلتا هیعست هلا رسا |

 تویلوا یهث قالطا یس هصالخ ردهدنکبس لما ركلانمقتشملا مسالل ق وهسلا اف قیرش لوق سل

 الح و رونواربعت لاکت کردیس عصا كمزوا دارم ندنع هدزاهداموب کرد حراش * رولوا یهن قاقعتسا
 ندزولومو ةدالق یا مرک اهتنع فو تءاح لا روند ه هدالق مرکو ردلهعتسم هدنغاب مزوا مرک هد سان هتسلا |

 هکیدید راضعب ردیعمآ كعوتر ندقلناد رک ن انا وا نیش ی ویو رونلوا قالطا هضرا نالوا هریک اب ندرشاطو |

 هلنیتعف (مرکر) رولکم ورک یعج یدبا راردبا لامعتسا وان هدتیله اچ هکردیسه رپ ناوسن هن وکر مرک تان |

 اضعب و هلیحصف كفاك «نامرک ل رددآ هبرقرب هدنسناصق رب هک وار و یک (یعرک ) رددآ عضومر |

 هلا هنغو ردنآ فص ملقارپ هدننیب ناتسح هلا سراف هدنا را ردن یرسک كفاکد وخای رول وا روتکم قا |

 رددآ عضومرب هدننزو هرم (تمرکلا ) روند ود رنک كفاک هکو رعنب یناهرکو زدی دیو هدننرق نارکم | ۰

 هدنت اهن كفلی وا هدنشاب هچلاق هکر وند هکیک هصمرکد هدنزرط زوج لوش هم رکو زددآ ه رقرپ هدنساضق سبطو |

 رونل وا قالطا هئن ور ترا: دولژ و هنیفس (ةم رکلا ) رددآ هیحاتر هدهمام هدننزو دف ک3 |

 همن ( ناتم زکلا ) ییکد و نیعو نذا رونل وا قالطا هوضع نالوا تفرش اتام كف یا كتعر ک لاش |
 زرع (مرک هدننزو باتک مارک هدنزو لبج (مرکر) رونلوا قالطا هنزوک یکیا كناسنا هلیس هی |

 دندان "یاس هدننزو لب (مرکما)هدننز مع (مرکم) هدننزو ریز (یرکر) نزن هنر )ا |

 ههبشم رثآ و رد را دتقم و سر كنس هفت اط هیما " رک هکما رک ن دم ردندیماس| دو هدننزو دادش (ما 0

 || كنان ةم ركل اروارببک اولعتالذ نعهلا ی اعترار درد ٌرقتسمو "ساع هرز وا شیرد رهوجلاعتمیا دخ هکر دیس هفت اط |

 | هلتعمینز و هلعفتار ز ردن دذا وش وب هروکه ناي كحراش »ر دینار دصم ندلیعفت هکر دهنسانعمع رکت هلی رسک نار وی |



 ۰ اطم

 اب یا » مدکمربض cs لات ردلیعتسم هتسانعم بلط مدک کی ردلتسم هنسانعم بلطم هدننزو دعقم

 کرکچ سذجر هدشزو درص (مدکلا) ردراس لثمو و یدلیا بلط هنسن قجهبل وا یتعی بلطمربغ یف
 نار یمهدوک هلغلرصا هدنننزو مظعم (منکلا) رول وا لشی یرلشابو هانت کرد

 گوید

 | ردهنسانعم كملکچ هدن دن مکح یک کرک قاستوط هلی رسک كنءزمش (مادک الا ) ضضعم یا مّدکم راج لاق
 | ضعببوبلت وا هما یتوا ندر هّیادرب هدننزو هلعافم (ةمداکلا) هنمقثوتسا اذا لوهجلا یلعریسالا مدک | لاق
 | (ةمادکلا) هنم نکس د ملاذا شیش | م د اکت ةب ادلا لاق روفارب ب ویل هرب یتسوریکهکرد هنسانعم كلشید ب ورپوق ین درب

 ۳ ةمادک هنم تیق لاق ردهیش نالق هرکصندکدنلشید دارم هکروند هنسهیق كنهنسذ شغل وا لک اهدنزو هما

  ردیلباقم تساسخ و مول هكرد هت سانعم فرش و ترعو تسافن هلنیتمف ( مرکلا ) لوک الا "یشلاذیقب یهو
 | ماعناو ناسا هدقدنلتفص هناش نع یراب ترضح هلا مرکه کیدد هد ر اصب فلوم + م ول دص یا مکه لاق

 یزاو ا یا ی اض ربی یاس نالوا رهاظ ندنآ هسنلفصو ناسناو رول وا دارم طل و
 یسفن ویاذبویلوا ندنتهجلوصا مرک سپ زغل وا قالطا عرک کک دلا روهظ
 ارش نوه هی .هبهریبکنساحت نامه مرکو رون وا قالطاهبهریبکو هریغص نساحم تیرح نکل ردلثام

 وبشا و یک كلا لتح ینلاکتو تيد ندا بترت هنافعض و قلوا ریکتسد هراسکی و یک لام قافنا هدننعع

 یهجو كنغیدنل واقالطا مرک | هنلوا فصتمهلبا یوقنو عر و لادن رک تی انا رکمرکا "ناو

 | دصفهوج و فرا هلبسیدنکیزعاو سفنا كنهدوجخ لاعفاو بولوا ترابع ندهد و لاعفا مرکه کردو

 | نساسح هسک رب هلغلوا هجو ناسنلوا دصق یهلآ یاضرو هجو هلبسیدنکه وجو فرشاو بول وا لعف نانلوا
 | مرکا و قنا مرجال هسلوا فصتم هلبلاکو اقت هسک لوا هسلوا بلاط و دصاق یییهلایاضرو هجو هلبلاعفاو

 | كلذک «مرکلا) و هدننزو همالس (ةمارکلا ) یهتنا رونلفص و هدهرناس یابشا هلبا مرک هکرول وا هاکو رول وا

 | ةمرک و امرک و ةمارک لجرلا مرک لاق ردهنسانعم قمل وا فصتم هلتفص مركه سكر هلناصف (ةمرکلا و هلنیتصف

 | (مركمل الو هدنزو هحرف (ةم رکلا) ولباه (فع رکلا) و هدننز وربما مع رکلار) ام رک ناک اذا سمامنا بابلانم

  هدنرلنز وهنامتر ونامت ر (ةما کلا و( ما نکلا) ومدنز و باغ مارکل )و هلیخق كنار و یعضءل ایم (ةمركمل الو
 | هرز وا سایقریغر واک 2 ما رکو هل رسکكفاکر ولک م ارکو ءامرک یعج كم رکو روند همدآ فصتم هلا مرکر دراتفض

 | مرکو *یبتنا ردنوجما هغلابمءاه هدنظفل هع رک ه ر وک هننای كحراش» رولکن ومارک ی عج كما رک هدننز و نامر و

 ۱ لاج رو مرک2 ما ولج رللاق رول وا یواسم یثنومورک ذم و یعج ودرفم رول وا فص وةغلابم رد ردصم هکی ظفل
 | ردرعصم ار وج یلعف یک یراهدام ایقسو ادجو و ثالامرک هللامادا یا امرک برعلالوقت و رک یا مرک ءاسنو

 هج وار زمرک نوضراو ناضراو ضرا لاق وةبیطةعرکیا مرک ضرا لاقب رول وا فص وه هّیط ضرا مرکو |

 انام رکو نیعة مرکو یعرکو ةمرکو ام رکو اب كل ةما رکو اذکلعفا برعل الوقت و ردردصل اب فص و هرز وا روک ذم

 | اذك لعفا راردبا انغتسا ندلعف هللا ردصم رزعد امارکو ةمارک كامرک | ینعی العف هل نورهظب ال و ا

 | كلةماركو ابحاذك لعفا هکهت ردکعد مدیا مارک او ةمرح اکساضحم یشیاو ن ییعی ردهدنر دقت ةمارک و هم

 | نوا كغج هل وا طسبنم ونونم ینعب نیدنآك راز وک كنس هکر ارب د یخ دنیع یهاعن و نيع معن و نبع ما وراربد ید
 | لعف بولوا لبقتسمملکتم ییکرتاذکل فا شپرلرید یخدامارک الو ةمارک الو ابحالتالذ لعفا الو ردکعد مردنا

 | قالطا همدآ فژروعرکو لمصعسا و یرمشمو قلخ هلبصف كنارو كيم «نامرکلا) زولوا كمرك !فوذح

 | هدهبلافم باب هدشنزو هلعافم ( ةمراکلا) نامرکم لجر لاش و قلنا عساولا عرکلل نامرکمای لاق رونل وا

 | (مارک الا هبلغف مرکلا یف هض رام یا هرصنک همرکف همراک لاش رد هنسانعم قعشراپ هدناب مرکر دلمعتسم

 ههظع اذا هم کو همرکآ لاق رد هنسانعم كلبا مظعت و تاو هدنشازوو لیعفت رکنا راکت نوھ

 بالا ےرکتو مارک د الواب یتا اذا لجرلا مرکا لا ردهنسانعم قل وا یحاص مارکد الوا مارک او ههزنو

 لوهجلا ىلع باصسا مر لاو باصسا مرک لاش زدت رابع ندنسانعم قلوا ولرومب قوچ كي دولب

 رونل وا قالطا همدآ بلاغ یسمس ووفع و رونل وا رک کرک دمدآ ولمرک هدننزوربما 6م رکلا) هامرزغ ادا

 رول وا قالطا هداهج و مح هدعرش فرع رونید نازک هون همت كنظفل رک و حوفص یا مرک لجر لاش

 | نیریعبوا اا2 و زغب نیسرف نیب هانعموا داهطاو ما نیب یا وچ نیم رک نی نموم ساسنلاربخ یو

 | یساضتقم كقايس نکل ردریسفت ییظفل نیووب هچرک هکرید حزاش*نانموم نام رکن اونا و امعلع تس

 (نیوا )
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 e ۵4۷ رب
 قوط کم لوق یلع لو یراق هدننزو رجا (ینک الا) وغر ال یا ےتک لج لاقت رونلوا قالطا 4 هود ثاکرا

 هکر دیدآ تابنر هلی كذاک (ناغکلا و هلنینصف کلا ) ناعبش وا نطبلا مظعیا متک | لجر لاق روند همدآ
 یکب کر م هلیخ وبطم كنکو ک ر ولاق بول وا تباث یکن رتدمرب رول وا باضخ لاقص و جاص هلکنآ بولتاق هب هنف

 هدنن زو هنیهج (ههنک )و هدننز وریما (متک )و (موتکم) ردینوا تیوچ هکر دقج هل وا هعسو تابلو رولیزاب وزاب
 | موتکم مان سیقن ورع دوخاب هللادبعو رددآ كرغیار صوصخم هنس هلق یصعا ن یتغ موتکم و ردندیماسا
 یروکذ م تابن یراکد ید ےتک دوخای نارفعز هنا هکر دیعما نهد عونر (فموتکلا و ردیاعص یعالا نذولا

 (دغک و رددآ كغاطرب هدننزو یلبح(یمک لردیعسا كنسوبق مزمزهموتککمو رول وا یز مرق رار دیا بیت رت هلج نم

 مهرج ردیعما كنسوبق مزمزو ردیعما نوتاخرب هلیس هين لوهجثنوم عراضم(متکت) ردعضومرب هدننز وهف
 درمص (تک) لک یا ةمک هتعجا رام لاقن رد هنسانعم هک هدنز و هرم (ةقکلا)ل یدیشلاق موتکم هرکصندنسهغق و |

 بورصا هدزغا ی هنسف هچ د رس یس هل وقم رایخ هلینوکسكن هثلثم یا و یصق كفاك( كلا رددآ هدلپرب هدننزو

 یی هنسنیسهلوقم شکر ت و هرسکو هيف ف هلخدا اذا لوالا بابلانم مک هوڪو رایلنارثک لاقب رد هنسانعم قمر وق
 یعدآرب و هصتقااذا رثالارشک لا رد هن سانعم كمروس زا و اهتکناذاةنانکلا کل اق رد هنسانعم قمزو توک وس

 *یشلا مثک ل اقب ردهنسانعم كمردکیر و هفرص اذا رعالانع هک لاقتردهنسانعمكلنا لیوحت و فرص ندهنسف 2|
 رد هتسانعم كمکصکب ونلای وا و هنمانداذاعبا را بابلا نمافکه شک لاقب رد هنسانعم قمرا ونیق كبه هنسنر وهعچچاذا ۱
 قمردل وط و كراقیا دیصل كمك |لاقن رد هنسانعم قمشلقی كر هل رسک ن هزم (ماثک الا طب اذا لج را ثکلاق |
 رجا( ےک الا )یراوت اذا تیب یف مک | لا ردهنسانعم یفلقص ب ونل یک واه الما ذاب رقلارشک ۱ لاقب رد هنسانعم ۱
 نطبلا عسا ولا یا رنک الج  لاقن رد هنانعموب ید ےک اهل ان هکهتن روند همدآ قوطك و همدآ شیکک ینرق هدننزو ۱

 ماکح ینیص نب مک او ردیاعص نوا نب مثک او روند هجرف یرمو و یریو روند هعسا و قیرط و ناعیشلا و |
 ندبا فرصو عنم نکیشُا هحابا یبهعتم هفیلخ نومأم ردناذ فورعم همالعلا یضاسقلارثک | نب یبحو ردندعا
 رد هنسانعم قل وا ربع و فقوئاذا لجزلا مكت لاق ردهنسانعم فق وت هدننز ولعفت(ینکسلا) یاعتلاهجر ردتاذ |

 رد هنسانعم كل ریک بونلهدرپ ه هنسن ر و تن اذامتکت لاقى رد هنسانعم لک وب یکیا بولیک | وریحناذا لجرارشکت لا |
 (دماکلا)لنزحاذا لج را مثکنا لا رد هنسانعم قمل وانو زحهدننزو لاعفنا(ماشکن الا )یرا ياذا لح الا مكتلاق ۱

 هطلاخ اذا هناك لاق ردهنسانعم هطلاح و 4 راق اذا هماک لا ردهنسانعم قعشعبكلی هب هنسن ر هدننز و هلعافم ۱

 ( فی 5لا )رون دراتنمیربا وه ریغو با رش نمای رلا یا مكة أ ما لاق روند هن وناخ شاق ند ورشم هزناصف (هغکل ا |
 روندهکمک هنکلوت هلدایص راکش هلنیتصف (منکلا) ةظبلغ یا ةك و مناك ةأك لاق روند هراتنم یربا یدو |
 روند هنسیدنف وا قلتوا یروق هدننزو هذغق هلا هلم یاح (ةمحنکلا) بثک نع یا مکن ع هامر لاق |
 هدنزو ذفق (محکلا) روند هلاقص قجرویق بوطو هضقو سید نم ماطح یا نیردنم ةمصتک لاق |
 تفثك ىلا یهو ةمهنک ةيل و ةيحلا خك لجر لاش روند همدآ نالوا قجرویقو بوط و هصیق یلاقص |

 یراکدد سراب د وخاب هنالبق و رون د هت روع نالوایرمو ویربایرفهدننز ورفعج(مثکلا)تدعج و ترصقو
 نالوا باوص هکر د ح راش *ردهنسانعم نیعروند هز وکه دنتغل نم لها هدننزو همصش (دمسکلا) روند هروناج |
 ثالم هلکنو و ردهنسانعم مظعو ول وا هدنزو ردبح هلا دم یاخ ( کلا ردمزوا هکر دقلوا بنع |

 بوقاتهنوا یدآربهلینوکسكناخ و یحقف تفاک «ضکلا) ےظع یا طك ناطلس و كلم لاق رونلفص و تنطاسو
 ضا هدننزو مده (مدکلال هعضوم نع هعفد اذا ثلاثلا بابلانم امخک همخک لاق رد هت سانعم قمربآ ندنر |
 لوألا بابلا نمامدک همدک لاق رد هنسانعم كمل هرب بوتر ود هلا هنسنر ومدرب لوق ىلع قمرصا بوهروآق هلبح وا |

 | ۱ (ةمدکلا )هد رطاذا دیصل امدکل اق ردهنسانعم كقک بوروس یوآ و ةدندح هیف را وا هغ ینداب هضع اذا یتاثلا و
1 

 هرکصندقدلاغص یسهلوقم نابچ و هرای هدند و ةرااو مسو یا ةمدک هندب لاقت روند هناشنو ههرب هدننز و هر# |

 هدننز و هحرف (ةمدکلال ةکر ح یا ةمدک هبام لاق ردهنسانعم تکرح هلتاصف (ةمدکلال روند هب همای نالق ||
 روندهمدآ هثطا ظیلع و ددش هدننزو هنجد(ةمدکل ار ةظبلغ یا ةمدک دل لا روند هن وق یشید ول هنج یربا ۱

 هدکد ر وکی روم هلغلاق بونلسر وا ب وایریق هد ر ر ون د هنکو کر اچ شغلت وا هدننز و باش( مادکلا )یک س وماح ۱

 کرد یزالا ةي نا هدننز و دادش (مادک) ردیدآ عضومر هدنع و روند همدا رامتخا و هیلشاب هروهظ بورشپ ۱

 (مدکلا) ردندلاجر "یماسا هدننز و مظعم (مدکم) هدننزو ريباز (عدک )هدننز و باتک (مادک) ردند رع ناسرف 0



 بچ فاکلا لصف ڑ

 هسیا ندد زه ردینبم ندنسهدام عوقت ارز ردذاشو و ردبحت لعف ندنسانعم قلی ضوط (هموقاام) "یث یلع
 | رایدلیا زوج هما راتعا ندنظفل عوق هکر د ح راش × ردکعد هع وقت دشاام نالوا سابق زل وا فرصتم بحت لعف
 (ماوقلا) رایدلیا راتعا هن راظفل ریقف و دیدش نکل ردندنرلهدام رقتفا و دتشا هکر ارد هرقفا ام و هدشاام هکه تن

 | «شامیاموه و هماوقوهلاق رونل واقالطا 4 هنسنال وا یشاعمرادم كمدآرب و رد هنسانعملدع هدننز و باح

 [ (تیموتلارروط هدنایا ام اد بویمایالصا هلغل وا ضراع هن راقایا كنجس نویق هکر دض رم هدننز و باغ (ماوقلا)
 | هنغایارب كنعسف راوط (ةماقلا) ردینابث و دوج و رادم كن هنسنرب هکر دهنسانعم مالا ماوق ج دوب هلیعض كفاق

 | رول وا قالطا هنسهضبق كحلف یک ماق فیسلاذماةو رونلوا قالطا هبهقرو رب ندباتکو ردماوق یعج روند
 | ادا دم اقنيع لا هل وا اس و جګ یسهقدح نکل بول وا لئاز یسمروک هکرونل وا قالطا هزوکل وش هُناق نبع و
 | ندئودح و لّواو أد هلبراددشت كرااب و ىح كزافاق (مایقلا )و (موبقلال هک ةقدحا و اهرصب بهذدق ناک
 مايقلا ىلا هنع هللا یضر رج اد و ردندنسانسح هاعما كالاعتم بر ترضح نالوا مدف و لزا اّربمو ام

 عادلا یواضسلا لاق ید اما ويقوم ووبقیرللصا ردهدنن ز ولاعیفمایق ول وعیفموبق هروکه ناب كحراش » ةغل وهو

 4 ینامز تعاسر هدننزو هنیهج (فع وقلا هریغل مّوقلا هتاذب عاقلا لایک نبا. لاقو هظفحو قلطتا رییدتت مايقلا
 قالطا هراغاط هنر هدندرو یسهلمبق لیذه (معاوقلا)ل ةعاس یا راهن نم ةعوق تضم لاق رونلوا قالطا

 دج|نبهللادبع رفعج وبا ندهیسابع هللا مابعاق و ردیدآترامعرب هدهبصق مان یأرنم سس هدفلس (اقلا)ل رونل وا

 تفچ هکر ون د هنیلوق نابصهدننزوربنم (موقلا)ل رده رقرب هد همام هدننز و یرابح (یماقم ردسقل كنهفیلخ مان
 نورب هدننزو لاعتفا (ماسنقالا) رددآ كنق یدارلا حوشکمنن سبق هدننزو مظعم (مولا ) روشپاب اکا نروس
 ۱ یلکوک هکر دهنسانعم قلوا زساهتشا هماعط هلنیتعف (مهقلا) هعدج اذا هفناماتقا لاق ردهنسانعم كسك
 (ماهقالا) ردهبانک ندمدع تلق هدارو ماعطال هوهش لقاذا با رلا بابل | نم ات لجرا ےھق لاق ردقل وا زسا

 كعرکيا ندهنسنر و ضغا اذا *یشلای مهقا لاق ردهنسانعم كلتا هحاسمو ضامنا هلیسک كنهزمه

 هتشيول اذا ماعظلا نع مهقا لاقب ردهنسانعم قلوا زسامتشا هماعط و ههرک اذا هنع مهقا لاش ردهنسانعم
 | هلا یلا و نع هکر دىبک یسهدام بغرو و هاهتشا اذا ماعطلا ىلا مهقا لا ردهنسسانعم قلوا یهتشم هماعط و

 (مهق) اهنعمغلا عشقنا اذا ءاعما تم#ا لاقي ردهنسانعم قلوا زایآ اوه و رول وا لاد هانعم لباقم هدقدنل هلص
 ردقوب نطب ام هلا مهق ادعام ندنوب ہد صو ردیردب نطبرب ندنسهلببق نادمه هکرد راج نا هدننزو مف

 قرهلوا هامورف هدننزو جرب ز (مطهقلا) رد راثدحم مهق نب سام و ساهنلا نب لاله نب مهقو ردهلاف یسادعام
 ردیلع لجر رو بها وذ ےئل یا مطهف لجر لا رونل وا ریبعت قاتلش هکروند همدآ ناغرغاج یهطاعم
 "یش لک علت یذلایا متهفلج ر لاق روند همدآ نالوا رادو یکبادرک ی هنسن نریک هنلاهدننز و بدرا(یقهقلا)

 | كل کی رخ ویزوسرر لىرىك ك فاک(ناتکلاو هلی وكس كنان و یصف كفاك( تكلا ) هنگ[ فاکلا لصف یو
 ردا هدعت هدهلوعفم یکیاو هافخاو هرس اذا لّوالا بابلانم اناقک و اک ثیدحلا مک لاقت ردهنسانعم قلفص و

 متک هدننزو لاعتفا (مانتک الا هقک یتعم هقک لاق رد هنسانعمینک دنلز و لیعفت (متکتلا) هرس اذا ها هقک لاق

 مكه دنن زو هلعافم (ةماکلا) رفصا اذا "یشلا متتک | لاق رد هنسانعمقمرارص ونک ینعم هقنک | لاقب رد هنسانعم

 | (تکلالومدنن زوروبص(موتکلا)ر ون د هغلقاص یربخ ردم ا هل سسک فک تقکلأ)هقک ینعم همناک لا رد هنسانعم

 هلغع ردلاق یتغیرب وق نکیشلوا هبک هکر ونل وا قالطا هب هقان لوشموتک و  رون ددمدآ ندا ےتکك ب یس هدننز و هزمه
 هل وا تسرد بويل وای را قالتچالصاهدنجاغا هکر وند ه ابلوش و هدننز وبتکر د تکی عج وانمردلب یتکل هبک

 س لاق رونلفص و هلا متاکة غلابم هکر ونل وا لامعتسا هنسانعمم وتکمو رد هنسانعم ی دیا ےتک ردلعاف سا (عاکلا)

 | رونید4 هقان هبکن ایم ردلب نکل هبکی خد وب هدنن ز و با رح ( ماتم ال هنسانعمزراخ روند هب یجکیدو موتنکمیامتاک

 | ونک قلا تفك لاقب رد هنسانعم قل وا نمردلب نکل هک لغم ردلاق غیر وق هقن هبکهدننزو دوعق (موتکلا)
 | کم وتکو ماتکو ام وتکت راصاذا سوقلا تفک لاش رد هنسانعم قمل وا م ونکی ای وام وتکت ناک اذا ل والا بابلا نم
 1 ام وتکو ام اتکهاقسل کل اش رد هنسانعمقل وا نمزص یکه دن االصا هلغل وا رک وقیص یشکیدكمولوطهدنز و

 [ تسرد بویلوا قالتچ هدنجاغا هدرانوب ( ةعاکلا )و (عاکلا )و هدننز وریما(صتکلا) بارمشلا ونیللا كسما ادا |

 | قیص متکو اھعب ف عدصال تناکاذاةماکو ماکو مونکو ےتک سوق لاق یک موتکر ول وا فص و هبابن الوا

 ۱ |[ نالوا زمر وو ضتیالیا میتکءافسلا زرخ لاقب هیمیچ بوریص هنسن ر الصا هکرون دهنشکید مولوط مک و

 (تکرا )



e بس | 0 

 هکه دنن ز وباتک (مابقلا) وهدننز وهلاحا( هماقلا) و هدننز و همون (ةموقلا) و هدنن وم ول تال ذک( م وقل ا رایدلیا رابتعا |

 بصتا اذا امایقو ةماقوةموقو اموفم وق لجرلا ماقلاش ردهنسانعم قمروط بوقلاق هرز واقایا یدا ماوف یلصا ۱
 لدتعمو تسار شیارب و تقفط یا حوتت ةأزملا تماق لاش ردلمعتسم هنسانعم كليا ترشابم هشیار و
 دنسانعم كطا اندرد رول وا یدعتم هکءاضعا مایق هلبفرح ءاب و لدتعا اذا رعالا ماق لاق ردهنسانعم قلوا
 ید هداضعا راس یدردلاق یب بویمهرووا ندنعج و ینعب ینعج وا یا یرهظ ین ماق لوقت رول وا لمعتسم

 ردلمعتس هنسنانعمقل وا یوتم و تبا ورظان هن رز وا هدنروما هاج تور وکی رال زود

 دجج اذا ءاملا ماق لاق ردلمعتسم هنسانعم قكوطوصو اهناشب ماقو اهنأم اذا اهيلعو ةأرملا لجرلا ماق لاق |
 هنسانعمقل وا ار را ازا وتفق واذا هب" ادلا تماق لاق ردلمتس هنسانعم قمروط بویمهدیک ندقلنغر وی بادو و

 مایق نانلوا رکذ فلم هدارو تش اذا قوسلا ثبلق لات" رونلوا ریبعت قعثزقو قمروط رازاب هکر دلرعتسم

 هکر دلمتسم هنسانعم قلوا هداد رارق همولعم تهق هرزوا یزشم هنسن قلتاص و ردشللا رارکت ییلاثم رهظ |

 مایق هدارو فلوم + امتی ت تغلب اذا را "تماق لاق رونلوا ریبعت یدروط هام وش هدنرزوا كنالف |

 رولک مو موق یعج روند همدآ ناروط هدقایا ردلعاف مسا الا ردشلبا رار > ییسانعم ةأر ناشب |
 هنسنرب قو رونل وا قالطا هدست كاف فرخ شرب رو ار رک اتو مات و دا
 لسو هيلع هللا یلص هلال وسر تعبابلاق مآ زح نب ےکح لوق هنم و رونلوا قالطاهمدآ نالوا 99 تبا هرزوا |

 رد ردصم ند هلعافم هدنزو لاق ( ماوقلا ژ مالسالا ىلع اسان الا توما ال نا یا اجاق الا روا ال نا

 ردصم لصالاق رول وا ےس | ماوقو هعم تق اذا اماوق داة لر ردهنسانعم قمل وا مق هج هلي هلا دا |

 دوج و ٽروص دلکنآ هنس لواو شبا لوا هکروند هنداع و تابث رادم و یان كنةتسنر و كیا ی ۱

 (فموقلا) کالمو هداع و هماظن یا همابق ومالا تالذ ما وقوه لاقت روند ځد مایق هللادا هاب یوا و رولوت تاشوا

 كحراش» دحاو مابق یا ةموق نیتعکر لا نییام هنمو ردهنسانعم قمروط بوقلاق ه" کر رد رم ءان هدننز و هموت ۱

 یعیدروط كغاىا يکياهدمابق ردناکمیساهدنزو ماع( ماعلا ردد وج“ و ع وکر دا رم ندنیتکر هداروب هروک ننایب | ۱

 یا هل ماقمال لاق رول وا یه ردصم هنسانعم هماقا و هیمدق عضوم یا هماقم نع كش۸ لاق روند هر
 رارکت ین و فلوم » لدتعا اذا مالا ماقتسا لاق ردهنسانعم قلوا لدتعمو تسار (ةماقت الا كل ةماقاال |
 رک ذن هدارو هتنم اذا ةعلسلا نمعنسا لوقت ردهنسانعم كطا نیبعت و رب دقت تعق و اب هب هنسار و ردشلیا |

 لقت هنلبقام یسهکرح كوا و یدبا ماوقا یلصا هکهسسک كنءهزمه (ةماقالا]) رد هر وصت “یش دوخاب عیبم ریت |
 لا شفخالا دنعو هينا قلا لیلمنادنع ندنفیدل وا عقا و نینک اس ءاقتلا هلغغل وا بلق هفلا وا و هرکصتدقدنل وا | ۱

 تفاصا اضعب و رد هلی وب ځد هدنسهلک هماقتسا یدنلق هدایز ءاه هن رتا لد هف وذحم بونل وا فذح لوا |

 قمروط یاد هدر ر ردلزم هنعقوم ردصم ردردصم مس هکهدننزو هلاح (قماقلا) و رونل وا فذح ییاه هدنلاح |

 كلتا تباث و ماد نهنستر و ه ماد اذا م اف و ةماقأ یا ماقا لاش رونا وا ریبعت قلوا مع م ۳

 هسلجا دض انالف ماقا لا ردهنسانعم قمردلاق هغابا ندنرب یمدآرب و همادا اذا "یشلا ما لاق 2

 ییرک | دو هدننزو لیعفت (ع وقتلا) هج وع لازا اذا هءرد ماقا لاق ردهنسانعم قتل رغوط ی هنسن یرکاوا
 ته ه هنسنرب عوفت و ردشلنا رارکتیوب فلم + هلتعو هجوع لازا اذاههرد موق لاقب رد هنسانعم ققل ضوط |
 نالف ةماقماذه لاق رد هنسانعم سلحم هلیصف كيم (ةماقملاإ) هتنمن اذا ةعلسلا تم وق لوقت رد هنسانعم كعا نییعت |
 رد ردصم ندهماقا ىكم اقم هلرعص كم ( ةماعلا ةعاج یا ةماقم هيف لاق رد هنسانعم تعاج و موق و هسلح یا

 متماقمو "یا ماقم اذه لاقب رارول وا ناکم مسا هدیسیکیاو هلةماقاال یا هلةماقمالو ماقمال لاق هنسانعم هماقآ
 (ماوفلا )و هلیعض كفاق (ةيموقلا]) و هلبصقءل رفق (دموشا )وه ةا و هدنز وهلاح (ةماقلاإ) مھتماقا عض توما

 ةموقلاو ةعلا و ةماقلا لیوطوهلاَس هدننز و بنع رولک مق و تاماق یعجج كن هماق روند هنن و كناسنا هلي كفاق

 رولکم ق یعجج هلینا ودا و بابسا عیجج روند" ههرکب كجهکجوص ندوبق هماقو طاطشلا یا ماوقلاو ةيموقلاو

 نوزومو بوخ یتماق هدنن زودادش (ما وغلا )و هدننز و ریما (عوقلا )رد دآ ك خاطر هدنس هکلوادجنو هدننز وپنع
 روند ه هنسن یرغوط عوق و ةماقلا نسح یا ماوقو عوق وه لاق یک لابج ردماوق یعج كع وق روند همدآ
 ۳ ارز زدواو یبصا روند هنسامو هن رکد كنهن را هب رسک كفاق لا مقتسم یا موف "ی د لاق

 و هنم و ردهنسانعم ماود و تاب دیک و هدننز و بنع ا دنماقم كعاتم



 f هو لس
 | (ماققالا) ردزناج هدهلیف كم هدانعمو و نوچ رلکدتا لکا بولآ كرهروپس هلبرلقادود ییهنس ندرپ
 | ناونا یلعام فا لاق :ردةنسانعم كع بوروبس نعومچ كماعط نالوا هدورفس جد و هدننز و لاعتفا

 | یهنسنر قرهییاص بوشاشو هلام اذا “ىلا مقا لاقي ردهنسانعم قعشاچ بوشرود هشنار و هلکا اذا

 بونا هر زونه یکند لو و هطخح لف هدقكا اذا *یشلا مقا لاقب ردهنسانعم مناط بونکیوس هج ضوط

 هل رک كی ( قلا ) ضرالا ىف رقتسپنا لبق هغستنا اذا لدعلا متقا لاقب رد هنسانعم لیکلس نیزسقعشارارق

 ناولنا لعام لک اب ناک اذا "مقهلج ر لاق روند همدا لوک |نالوارروک هروخ بورویسیماعطنال وا هدهرفس
 لعما ما لاق ردهنسانعم قموق هلود بوشآ هنعومجم كراهقان روغوب دوب هلیرسک كنهزمه ( ماقالا )

 رلیدن روت هدننزو لعفت ار روند هرباچو هنوا یروق هدننزو ریما (حملا) اهلک اھت اذا ةقانلا ۱

 تك لاقت ردهنسانعم قمتیچ هن رز وا كن هنسفرب و تاسانکلا عبتناذا لجرلا مت لاق رد هتسانعم قمردشا را |

 رغسن اذا فلا مقمت لاق ردهنسانعم قمکیچ هنرزوا هنسنرپ ید وب هدننزو لزازت ( تار چست اذا

 قغ یتح رنو ءاملا ق بهذ اذا لجرلا مقمقت لاقب ردهنسانعم كمك ردق هل وا قرغ بولاط هرچما وص و
 (ماتما ) امرضيل ةكراب اهالع اذا ةقانلا لحفلا مقمقت لاق ردهنسانعم قعآ هرزوا هقا شکوچ روغو و

 لاق ردهنتسانعم مظع رماو دیس یا ماقق لجر لاق روند همدا ناشیلاعو دیس هلی و یصف كفاق
 هدر هس ارز ردرا وریخات و عدقتهدارورونید هن رب نیکنا لوق ىلع روند هاب رد و عظع یا رعالانم ماقخ ف عفو

 مات ددع لاقب روند هریثک ددعو ردات لق نایغط هکردموسیم هدشناونع همظعم و اریثکلا ددعلا و رصلاو
 روشیاپ هنمراب د كلرللبف هکر وند ه هلهک عونرب و روشیاب هراوط هکر وند هب هغرقص و ۵ هنک هدرخ و رثک یا

 | هدرخ رب یک هلهک قوج یرلفایا هکردرسغم هلا كجوب یراکدد قایا قرق ماقق هد هبط بتک هکر د جزم |

 ۱ (نامتمقا ) ردح ورشم هد هروب زم بتک ی الع و یبس روشپاب هنرلبد كل رالبق بوشوا هلاقص هچاص ردکچو
 | ی هنسنرب هدننزو هلزاز (ةمقعلا) روند هنرب نیکنا كنایرد هدرلنوو هدننز و طبالع ما و هلیض كزافاق
 ۱ هبصع هللا نق لاق هنم ورد هنسانعم كا طلسم رل هنک هدرخ ه هسکرب د وخای ردهنسانعكمروتک ها رارب بوردکترب

 | نوسزو بورویق یتراریکس یلاعتقح هکرداعددب ید لوا یانعم راغصلا نادرقلا هيلع طلس وا هضبق و هعجیا

 ۱ هب یتسد هدننزز و دهده ( مهار هتففجاذا هتم لوقت ردهنسانعم قمت روق ین هنسنرب هدنز ولیعفت (ےمھتا) ردکعد
۱ 
۱ 

 | 5 نا ایم وک دارم ردیسف کرد رم مک رد كاق قورعمو هتسانعم هرج روند
۱ 

 ردراعتسم ندنوب راروق یسهلوقم بالک هکهشيش نانلوا ریبعت همت هکر د حراش + ردینشادنرق لو ترا |
 هنفیروق امرخ یروقو روند هنکلی شوق هلل رسک ك رافاق ( مةلا ) هنسانعم موقلح رونلوا قالطا هزاغوب مققو

 | لاق روند همدآ شیکک یکیلد كنزاغ و هدننزو ردیح (مقیقلا) ردیدآ كیوصرب هلیس هیلب رغصم (مقیق) رونید

 | هنس هحار قزوب و د كنسهلوقم یاب نوت ز شمل وا ریغتم هلی كنونو كفاق ( ةف" ) قلا عساو یا مقیق لجر
 هلا ناق وق انف هلفعشالب هنسن هګار دب نانلوا رکذ هدننز و هحرف (ننما) حر ثببخ یا ةغق تیزال لوقت روند

 ردهنسانعم ققوق دب یسهلوقم مولوط و هبرف هلنیتعف (منتلا) ةغق ام تناک اذا تمد لاقب رول وا فصو
 | قج رقاق هدنسیکر ت هرشط هکر دهنسسانعم یقلوا دساف یجما زوجو همت اذا عبارلا بابلانم افق ءاقسلا منق لاق

 ۱ ردهنسانعم كفلریک ب وکو چزوت هئسد وکه لغم الصا هنسن یاس و تآ و هود و دسف اذا زوطا منق لاق رونلوارییعت

 | ردهنسانعم لصا هدننز و بولسا (مونقالا) حتا رابغلا هبکرف یدنلا هاصا اذا هوحن و سرفلا و لبالا مق لاق |

 | ردندانعمو ردکعد هالثلوصا هکیراریبعتهنالث ےناقا كنار اصن هکر د ح راش «ردیم ور روب نم ظفل و ردمناقا یعجچ

 | لاجر لوق ىلع رونلوا قالطا هنتعاج ءاسن و لاجر ةيعلاب ردعج مسا هلینوکس كواوو یصق كفاق (موقلا)

 1 ا عجب و ماوقا یعجج رول وا ٹن وم ورک ذه یظفلموق و رول وا لخ اد هبعناب نا وفد وغاب ردص وصخم هنتعاج

 . | یرمایقهام#*یالطا هتعاجردردصملصالاف موق هکر دحراش * ردلدبم های واو هکرولکاقاو معواقا و م واقا
رازو روز ردیعج كنظفل عاق ضعبلادنع وردینیم هن رّوصت

 یکرفن و طهر هروک هفل قمنکل »یک اصو موصو

 1 هسرول وا نوجما ناسنا عوج ءاعمانایل وا یدحاو اربز رد راج ینینأت وریک ذن و ردآرما و لج ر یدرفم ردعجب مسا
 ۳و روت وا قاحل هدلعف نامه ینبنأت تمالعو یک ط یهو روند ع وق هدلاح ره هدنرغصم و ردا یقینا وریکذن

 ۱ 6 اا وام وق نب دک وبشا هکر د جرتمرونل واقاطا ءاههدنرفصهسرول وان وچ ا یریغ كناسنا عوج ءاعما

 | یتسانعم تعاجج ارهاظ هل رظا تبث هلترابع ةع وق اهريغصتو ةثنؤم موقلا ىضاقو فاشك ب حاص هدنسهع رك



 > هو زقوح 0

 هدرلکنر ولرد ولرد ردیدآ كشاغ دیشچرب ندنراشاق مور ( نولتوبا ) ردعضومرب هدنارت مویف دل
 لاق روند همدا نکرا هد زو ماظ ( ماقلا J ردیف رحم ا زفناح هک رد راکد ید سفناح الا ردا شاف

 كنهرم۵ ( ایهلقا رددآ هکلوار هدن راد مور هدنز و 0 (هلط) هلناصف ردلق یعج تبع یا ق وه

 کیت هکر وند هنککو ج نکوح هند كشموکو كنوتلا لقا و ردمالسلا هيلع مدآ تن مسا ورک
 هکردم وسره هن وکو هدنادرفم روند هنناخد ناقیچ نکر ونلوا بوذ لوق یلع راقیج هن زو هدقدنلوا | 7

 | كوکچو كوپک هدقدنل وا بوذ هق ّرطتم داسجا یسهلوقم رقابو شموکو  نوتلا هکر د هنس لوش هدینانوو ایيلقا

 | هلا هرقن هکرول وا ید یسیلعو ردندنعون لوک جد نالوا هدنتګ رول وا دقعنمو عقج هدنتح و هدنفوف یک

 هدفدل وا قرتفم ندرچ مسج و روهظ زونه ندندعم یسنج شموکو نوتلا اییلقا دوخاب رولیزود ندنشاطزوک

 هدنسهکلواسراف و ردیدآ هدلب رب هدنراید هیش رفا هلا هحوتفم هزم (مالقا) ردکو یک نالوالصاح ندن رارهوچ
 یا موق لجر لاق روند همدآ هللا مظع هدنزو روبنز هلا هل« یاح (مومعا») ردیعما كعاط رب

 روند همدآ هدرولناسو رپو روند دمدآ غم دم و مظعتم هسف یف هدنزو"بدرا (هعا ر قلا مظع

 لاقب روند هب ینف ریپ واشاپ كب هدننزو هساطرق (ةماحلقلا) "سم اذكو هسفن ىف مظعتم ىا "لق وه لاقت

 مره اذا لجرلا معلقا لاق ردهنسانعم قلوا ینافریپ ك هدنزو رارعشقا (مامحقالا) مره یا ةماحق حش
 لا م لاذ  مذلعلا ) روند ههود كکرا نامزیدو یرا هدشزو لحدرج لا هجم یاخ اقا

 هدننژو عديم (مذيلقلا را ءاملا رشک عسا و یا مذلقّرح لاش روند هجرف ول وص و لو هدنزو رفعج

 مۇلو هعلتا اذا همزلق لاش ردهنسانعم قمتوب هدشزو هجرحد ( ةمزلقلا ) روند ه ویق قوج وص ۱

 بضصلا یا ةمزلقلا هذهام لاش ردهنسسانعم دایرفو وغو مؤل یا ةمزلق ه لاق ردهنسانعم تساسخو

 ندنتسخو تئاندو لڪ هسکر و هعلتا اذا همزلقت لا ردهنسانعم قو دود هدننزو حرحدن (مزاقتلا را

 ذفنق (مزلتلا) الخ تام اذا لجرلا مزلقت لاق ردترابع ندقلوا لاله هنکو ا یلخ هک ردهنسانعم كلوا

 رددآ هدلبر بیرق هروط لبج هدتنبب هکم هلا رصمو ردیعا یحق كرک یدعم ن ورع هدشزو
 ردعقا و هدنجوا ر كروفسم رع رویم رهش ارز ردفاضم اکآ ردراک دد یزکد سیوس هک زاقلا رع |

 رایدلیا قالطا مزلق هرو زم رع نوچکیدلیا مالتا ی ژکا كرانلوا بکارو لخاد هنسیدنک دوخای |
 یدنل وا قرغ هدونج عم نوعرف هدم وق ره رګ و یدنل وا انب سیوس یو ردهارخ الاح مزاق رهش هکر بد حراش |

 |( مزهلقلا ) روند ههظع رح و فیفخ یا مذهلق لجر لاش روند همدآ ایکبسو تسج هدنزو لجرفس |
 هو حک و ۰ ا 1
 | یرعوب و یربا یراکیک یرویس یک هدننلا یرلقالوقو یشاب لوق یلع روند همدا ولیو هتروا هدنزو لجرفس |

 ریصق اذک و  نیتم زهللا و سأرلا مضعلاوا عوبرم یا مزهلق لجر لاق روند ههسک رودو و روند همدآ
 هدیسراف روند هنسه كشاب هلددشت كه و یرسیک كفاق (تها) روند هنآ یلمادنا لزوک یلقشش یروفو

 روند 4 یتاسنا تعاجو رونلوا قالطا هنسلرف و و هنسهب كئیشرهو هالعا یاهسأر ةف برص لاش رارد كرات

 دما هتذخا لاق ر وند هکلزوع وامصیا ةا ولك ا ةعاج یاسانلا نمّدَع لاقت رد هنسانعم یش روندەنغاي چاو

 (ةمامحلاا) ةماقلا ىا ةمتلأ نسحوه لا روند هنو و هندب یا هته هيلع قلا لاقت روند هندب و مسج و نعسلا یا
Êهتسانک یا تبلا ةماو عج لاق ردا يج روډ 4 یدنروپس و روو 4 یتاسنا تعاج یدو هدننزو هما  

| 
 أ

 هماق نن صاقوو یدل وا اعس هلیعما و بودا ان اسیلکر هدشرش سدق هکر دیعا نوناخ هینارصنر هماغو |

 | روند ه هنسن یکیدلیا ذخا هلضا كنالسرا هلبط كفاق (ذما) رددح دمع ن ةلبج هماقواو رد عاشرب

 | نالۆا فر ناویحوب ةن ]الزوال بابلایم تيبلا  لاقب ردهنسانعم كمروپس هلیخق كفاق (قلا)
 : نالوا هدنیس و هدهرفس ناسناو ضرالا یلعامتلک | اذا ةاشلاتق لاق ردلمعتسم هنسانعمقلتو ا یتعومجم كن وا

 دراهفان هود روغو و ناونا یلعام لکا اذا لجرلا مړ لا ردلعتسم هنسانعم كم بوروپسینس هلج كماعط
 ردهنسانعم قعروقو اهلك اهعق اذا ةقانلا لصفلا" لاق ردلمتسم هنسانعم قموق هلود بوشآ هنعومج

 رونل واقالطا هنغاد ود كناوبح یلقنرط لاتجو روند ه هکروپس هل رسک كی (ةغما) فج اذا "یفلا ع لاق



€ of زی 

 ۳ ردهنسانعم تللا ابتشا هن هب هنسن رب هلنیتف ( مطقلا) هعطق اذا ررطق لاس رد تمام كیسک و هقاذف هنانسا
 ردفص و هدننزو فتک (ملطقلا)۰ هاب | اذا عبارلا بابلانم امطق هريغوإ نوا حاکتلا لج را و بارضلا لصفا
 (ماطقلا)و هللددشت كناب و یعض و یصق كفاق (یماطقلا روند هصخصش نال وا دنموزرآ و یهتشم 4 هنسنرپ

 فتک یلوق هنم ملا وا كفلّوم» روند هنشعاداد بوشلآ هلا لوق ىلع روند هنسنج رقاچ هدننز و باح

 ناغط هراکشو دیصو رصبلا دیدخایا ۍعاطق لجر لاقب روند همدا نکهروک كب یزوک "یماطقو ردهدننزو
 باکو اد دش اذینن یا ایماطق هاقس لاق روند هبارشو ذي نیکسک ك و روند هضم ندا سأر عفر یک

 ل عاشرب ندنس هل بق بلغتو ی دآ یقرشلا وا یس هدنک و لاج ن نیصخ ىم ردثبقل یاشرپ ندنس هلسف

 ماطقلا هذخا لاق روند هنسهچپ كشوق یجر هدننزو رم ( طقلا ) یدیا عیش نریم یعما هکر دیبقل ید

 باح” (ماطق ما نبا ردیعسا كغاطرب هلاوح هرزوا هفارق هدرصم هدننز و مظعم (یطقلا) هبلخم یا ریطعع

 هکروند هب هود تکرا یحصلاص همدآ ەدننزۆ بدرا ( عطقلا) یدا یراربما تانس هل هدنک هدفلس هدننزو

 نوتاخرب هلیسان هرزوا رسک كيم و یصق كفاق ( ماطق ل لوئص یا طق لغ لاق رونلوا ریبعت لحدا
 نالوا-هدننزو لاعف اقلطم زاج لها هکر د حراش * راردنا ارجا هنسارحم فرصنمریغ ینو دحن لها ردیمسا

 ۳۱۲ و ااا لاتما فوات نزال وا لودعب ندملعخ ردا ی دام هرزوا مک ىغا

 | فالتخا نانلوا رکذوبو عفراب ماطق اذه نول وق ېک یم هلک رع رار دا ارجا هنتسارجم فرصنم ںیغ دحج

 ءار هدنرخآ یک رافسو راعجو راضح رکاو یک شاقرو ماطق ردهدنروص یغیدلوا ۰ ار فرح هدنرخآ

 هدننزو هنیفس (ةيط# ال ردیدآ لجررپ هدننز و همام (هماطق) رد راتفتم هلا زاج لها دحت لها هسرول وا
 | ردیح (میقلال روند هبادفب یسولط جوآو روند هنسیدنرق هنسن راسو كعاو روند هدوس شلزو یمعط

  ردهنسانعم قلوامیدک هلرصتق كفاق (مقلاا) روند ه هود یرا ناجوقو هنسانعمرونس رونید هب یدک هدننزو

 | هکر وند هغلیرموب و هکلیرک| نالوا هدنراقانیق كمدآ ضعب هلنیتعق ( مقلا ) حاص اذا امق میقلا مق لاش

 ۳ رب هک ر ر عافترا و لم یا مخ هیتبلا قلاب ردنرایغ ندقل وا یرک !:هفرطزپ قرهلوا ققیچ هرم

 | شنوک هلی رسک كنهزمه (ماعفالا) آد هباصا اذا عبارا بابلا نم احق لجراا مق لاق رد هنسانعم قمارضوا
 | ردهنسانعمكم يا كاله تعاسرد بوقوص نالي یدآرب و تعفترا اذا سعشلا تمقا لاقب ردهنسانعم كلسک و
 لوهحا ىلع لجراا مقا لاقب رد هنتسانعم ییارخوا تلعر ه هسکرب و هتلتتف هتععسل اذا ةیطا هتمقا لاق

 هرابخ یا لالا ةمعق لا روند هنس هدنزک كنم ه ود یتعی كلام هدننزو هف غ (ةمعقلا إل ء1. اد هاصا دا

 شا ود یراشید لوق یلعروتید همدآ نوزو فیعض هدننزو جریزو هدننزو رفعج هلبا هم داض (یضعتا)
 قالطا لق هلت قجهزاب وزای ام روند هثنال وا شلو لوق ىلع روند هشماق هلنیتصف قلا ) روند 4 هجوق

 قالطا هقوازسکلب و رد ذوخأم ندنسانعم عطق ویو هلل رسک كفاق رد مالقو رد مالفا یعج ردینبم کو
 هد روند ید ناق هل رامتعا فرط یکیا هکر بد حراش + دنسانعم اج روند هضارقمو هنسانعم مز رونلوا

 را ا وز هکرونید هنسمازوآ كننامز یغلاوط كنوناخ لوط لف و یک یراکدد ناضارقمو نالج
 قالطا هنوتاخ لوط هدننزو همظعم ( ةلقلا 2 روند هنقوا راقو اهلوط يا اھا اف ایبلم لاش نولوا
 یر سا و تالآ ینعی حالسلا ةك اش ةبيتكى ا له فلا برعلا لوقتو ما یا ةلم ةأرما لاقیرونلوا

 قرط هدننزو مرص (لقلا ) ردشم وا ددح بولبنوب یک ینالت قارزع یعومجب هکایوک رد رکسعرب ریت
 هعطق اذا ىتاشلا بابلا نم الق هریغو رفظلا لق لاقب رد هنسانعم كمك یبهنسسن دم یس هلوفم شماق و
 ل لوقت روند هب یتنسک هدننزو همام ( ةمالقلا) هلق نعم هلق لاقب ردهنسانعم لق هدننزو لبعفت ( میلقتلا)
 | روند هر كجه دک هکر دعج ندنظفل قم هدننزو ملاظم ( ماقما ) هنم طقسام یه و رفظ ةمالق نع نغب

 | هومکیا ةریثک هجر هلاقم لاق ردرهاظ كب هدیغراق هکرونلوا قالطا ملاقم هنراموغو كغارزم هلتهجوب
 | هنل نم تلآ روند هاد نوفل نک ( لعمل ا ) روند هنفالغ یرکذ كن هود هدننزو رتم (لقلا إل

 هود ندنعوت ضج هکر ديما یلقاق هدننزو راز ( مالفلا ) هن مو یهو ةلغمل اب قلا عضو لاش نت شی

 | رده یلفا ید هک ردیدرفم كن عبس ملاقا هدننزو لیدنق ( ملقالا ) ردناب یرلکدید یتوا كسمو توا

 (هییلا) ر دیدآ عضوم و هد صمو روند رونشک هدیسراف زد هعوطقم هصح را ندضرا رک ناتتلوا
 ( نولقا رید) ردیدآ عضوم رب هدنارت قید هلنیتصف (نولف) ردهدلب رب هدنراید مور هلبا هففح یاب
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 هنسهناب نایدرت هل خف كفاق ریصق و ردل وقنم ندا اشک مات رهاب كسدع نا نقوش نانا یو یک

 زا اوکتو جم هب هنس نالوارولب رف ربت هدنن ز و فتک ( مصقلا)) ةاق مىا ةمصة نوئلژ هح ردل اهذهلاش روند

 نالوا رداف وا بوریق ینهنسن یغیدنقوط و یغیدارغ وا هدننزو رفز (عصقلا) راسکنالا عیرسیا مصق "یش لاقت

 | روند هلاسموف نرو یراجاغا هشیمیرب | هدنزو نیت ن7: یلام ی هقلجر لاق رود اشاد

 ردعاصف و هلبعص كفاق ر رد مصق یا عجو رد مصف ییج روند هنغلجاغا هشيم قرص قیناح هنر یرب لوقىلغ

 نطب هکر دیدآ عضومر هقشب و رددآ و ر هرصبلاو ةماعلا ن نیب هدنن ز وربما (یصق) ردندآ عضومر ریصق و

 یکسا لوقیلع روند هغو یکسا هلق كفاق (مصقلا) رد کا کچ ندنسهتروا كنآ لوب ندیک ندلحم مان ےلف

 ردماصقا یعج روند هنکو ک نالق هدر كن وا شع الت وا لق دوخاب یرسهک كفاق (عصقا) روند هنجاغاقوع

 ۱ تیاغب ردنابیاودرارد هنطهونآ هدیکر ترول وای راع ون یشید و تالکرا هکر دندآ تابار هدنز و روفیط (موصیقلا)

 یروخو عفاد یر رعشق تدش قوا هلکنآ یتند كمدآ نانوط هقصبا رد هدنکچج هل راج وا تعفنم رول واولتراره |

 تابناتعسم و عفان هنن راتلع ان یاو ضیح و لوا رسعو سفن رع برش نق وح ^ كنسهزان و دراطیما وها ۱

 هکروند هلا ويح راسو هود كکرا لوش هدننز و ساط رق (مالصقلا) ردعفانلا رهاب هدنص وصخ نادید لتق ورعش |
 كم هنسن هل راج وا كشید هلی وکس كنم داض و یضكنت (مضقلا هلوا ردا عطقو رسکبورصا ییشره |

 ایضق لحرا مضف لا یک لر و دیعیروف رول وا یلیدرتاب یلیدرتاح هکر دهنسانعم كم هنس یروق لوقیلع |

 فارطاب لک الاب غلبت ةعبشلا یا * مضقل امضا غلب * لثلاهنمو اسباب لک اوا هنانسافارطاب لک ا اذا عبارلا بابلا نم |

 هحاب هاب هدصعم نالوادبعب یعولب و لوص و رول والصاح عبس كرد هج زا هحزآ دل راج وا هل راشید ییعب مفلا ۱

 و (ےضطقلا )و هدننز و باصم (ماضقلا ز رونل وا دارب 1 هدلح كج هدرولیشب را ها لب و میک رد |

 لاق رونل واریبعت یی هکر وند ه هنن كحب تورخا ههننازو من نشو دن دن( مش وا

 كج هي هنس هلرج وا شید هدننزو دعتم (مضتمو) هبلع مضَمام وه و هعصف و ایضقم و ایصف و اماضق تقذام

 هدقدل وا نام هنسهدا زع تولک هن هکمیفارعارب رود هلع كح ەم هنس قر ەر دل وط أ مضخم کەس روا هلع

 | باصصا كنهکم لها دوخاب یتتلق كنسهربخد و داز كن هکمیدا میدید مضخم دالب تسیل و مضقم دالب هذه نا |

 وزا یک دغاک هنن رزوا se مضق و روند هم هلنیتحف (عضقلا) رد ه انک( E ییراقدل وا تضابر |

 ENE هلکم ارق AF e ی و e د هب هشرا قا نا 0

 هاب را در زیر بترو فک ما دنزورحا متن تو

 یزغا هدننزو فتک (مضقو) رول وا فصو جد هشیدو ردمءاعضت یوم روند همدآ شلوا هدوسرف یرلج وا
 یا ےضق و ےضطق فیس لاق روند هلق هنهک قنص یزغا یخدو هدننز وریما (ےضقلا) روند هلق هد نیک ق نض |

 هسرول وا ند رد هل وکه ن لوق عود خاض «داف و قو هام لع وت ده ةیکخ و ا رک

 دلطا نم ییعب ء اضیبلا ةفيجكلا یا عضقلا ىلع هغر لا یدبا رارازاب ه رانا هدفلس ر ولی زاب وزان کن واتس ۲

 راوطو روند هریصح نالوا همصت یراطیخو روند ید هیطق روند هب هرفس نیشبم و ناک مدا یا وا رکذاک|

 هنسانعم هضف رونل وا قالطا هشموکو اهربعشیا اهیضف ز ةه ”ادلا تعصف لاق د رونل وا ریبعت ع هکروند هتشن# زا ۱

 یو كنو رد راکدند ءامحط دوخاب ردیعا كعونر ندقلتوا روش نالوا یماعرم هود هدننزو ر انز (ماضقلا])

 (ماضقالا) رد ےضاضق یجب ررب و هنوب ینت وق رون د هنجاغا امرخ نال وا لیلقو فیفخ یشع هلغمازوا بور وس |
 طقن هنامژو یخ تفعض ادا ریعبلا ےہ فا لاش ردهنسانعم قمتان وا بودهرد ید , رلهکج هود هل رسک كن هزم |

 ظا یف اللق اثیش ا وراشا اذا مونا فا لا رد هنسانعم كمروتک هجزا ییهربخذ ناشکیلج هلغل وا | ۱

 هدنز و هلعافم (دصاملا) ا ومّصقا یعع موقلا مضعتسا لاش ر ردفدا ره هدا "وا یانعم هاب | ماضقا اوا

 كو یهنس یرنشم و “یش دعب اربسپ هدخا اذا ؛یثلا ضاق لاقت ردهنسانعم قلا هجزا هجزا هلګ ردن یدک ۱

 امزرامزرهارتشا اذا ىرشملا هعصاق لا ردهنسانعم قلا یزا شل یاب ر وتوك وال و و هتسدهتسد بوما لو |

 هو هدنزو حرز (عضلا) روند همدآ هج وقواشاب كن هدننز و رفعج هلا هل م6*نیع (عضقلا  لاجالا نود |

 | كراشید نوجا كليب ییلیفیک دوخاب ن ہعط لوق ىلع قمرصا ی هنس ر هدننز و مطف ( م طقلا روند هب هقان

 فا طب هلوات وا هضع اذایناسشلا بالا نم ابطق ریطق لاقب ردهنسانعم قاد بوتوط هج هتسهآ هب چو ا



e~ها  

  شنوکهدنقول وا هکروندهنتق و یعولط كشن وک دوخاب هنل وا تانکلیسا ران فصن هدنران وکزای لوق ىلع هکلیسا
 ۱ - شعلا دادش ن دوس هدننز و ماطق (ماسف) ردیدآ سرف رب صوصحت ههدعج ونو رول وا را وخ تیاغب

 | تعقو یزور نالوا موسقم ندنرالیک انتسق نخ دابعلا نیب ردیعجب كتهموسقا (مساقالا) ردیعما كنغامصق
 7 ردندیماسا هدنزو هاڪ ( هماسق) دابعلا نب هموسقلا ظ وظطحا یهو ان ساقا انیضر لوقت روند هرابیصت و

 زد راما هیاحص رفن شب و ردندیماسا هدننزو بحاص (مساق) رد راهباعص هلظنح نب ةما ق وریهز نب ةماسق

 هکر دیعفا وز كنوتاخ ماهر رب هدننزورینم (ےسقم ) رده هد رانو هدننز وریبز(عسق لو هدننزوریما (یسق)

 ی نجف لاف و و ردفدصلا نب ماذح نبا هدننزو ذفنَ هليا هلم یاح ( يه ردف ورعم هلکع د تیم

 ماعطلا مشق لا ردهنسانعم كم قوچ لوق یلع كم ماعط هلینوکس كن ەم نیش و ىح كفاق (ئقلا) رداکد
 زدهنسانعم كتا لکا یتنالوا فیطل و شوخ بویلتروکو ا یماعط و هلکا رثکاوا هلک | اذا لوالا بابلانم اعشف

 كفروا هنس یسهلوقم تپسوریصح و لیبنز یتغارپب امرخو هبیط لکاو "یدرااهنمقن ذا ماعطلا مشق لاقت
 كل واو روند هنسارح وص یراح هب هجا مثف و هفسیل هعش اذا صومنا مشق لا ردهنسانعم قمرات نوجما

 تشرس هل رک كفاق مثلا ) ردلوقنم ندیوفل عارک انعم ویو تاماذا اعشق لحرلا مشق لاق رد هنسانعم

 هنسیدنفآ وص قجهراط نالوا هدهجماب دوخای هدهردو ةعببطلا یا مشتلا مرک لاقب ردهنسانعم تعیبطو
 مثلا ریغص لاق ردهنسانعم ندو مسجو رولک موشف یعج روند هنسدنفا وص اقلطم دوخاب روند

 هنداش و لصا كن هنس ر و روند هنغاب جاو روند هنا شلد رازق بوشیو روند هه و لکشو سجا یا

 هلغل وا ذذل هکر وند هنغیر وق امرخقآ لوش هلن وکسكنيش و هلنیتعف (ےشقلا) لصالایاےشقلا یوق لاق روند

 هکا ردا لبق لک ب یذلا ضب الا رمیبلا وه و اعشق تلک ا لوقت هلوارونلوا لکا مڌقم ندزلو ینلاک بوشیربا زونه
 | ردشلوب هدنناونع رب افعى رسب هدنس هست ارهاظ هلکلبا هجرت هلا یادغب قآ یو یججرم حاصص ولحوه و
 | امرخ هدننز و بارغ (ماشقلا) روند ه ىغا و هکو نالوا ح ورطم هلغلوا نمارب هشیا هدننزو باصم (ماشقلا)
 | لبق ضفتا اذا ماش للا باصا لاقب روند هکلک ود مدقم ندزل وا بطر یغیروق هلکلا تباصا تفآ هنجانا

 ا هماشق هبل وا تبحالص هلکا هکروند هنس هی ماعط یدنک و د نالق هدنسهلوقم هرفس و یست و هرس ءاوتسا

 ۱ ۱ دعقم (یشقلا ) هلیعص كفاق رد مشف عجب روند 4 هرس یروق هدننزوریمآ (صشنلا) ردیدیدآ لجررپ وروند ید

 یت م هنم بضت ی | اعم هنم لبالا تباص ام لاق هنمو هنسانعم لکا عض وم ردناکم مسا ندنسهک مشق هدنزو

 | یرباو روند هنشوف سکر که جوقو روند ه یثک هجوق هدننزو رفعج ((عشقلا) رولوا سا هکروند همولوا و
 ۱ ثالاتقو كنج( مشق مار ردهدننزو بدراو دوخابردسقل رد هلسق و ا کلا زانفمی وز سندهتالسراو رونی دته

 ۱۶ مشقما اهلحر تقلا ثيح ىلا + هکربد مجرم » ةبنلا ىا مشق ما ه بلجلاش ردیسهبنک كمولوا و ردیسهمنک

 | رول واقالطا هنسا وب هجنرف و ردیسهسنکت اکحروا وكنالترص و ردیسهبنک كن هیهاد و رددا رعتومهدنعارصم

 روند هنشوق سکرک تاکرا و وی هدننزو ساطرق (ماعشقلا) و هاب راهعف و هعط كنیعو كفاق (نامشقلا)

 2 ىا ةماعشقلاب روفصعلا بشن لاق روند هغازود نانل وا ريبعت قفو نابق هدننزو هساطرق (ةماعشقلا]ل

 نانل واریبعت هنکو ےس اریغصلا یا مود خر لاقنووند همدآ هروج ولهثج هدرخ هدنزوروبز (موعشتلا و

 | رد هنسانعم قمریف اقلطم لوق ىلع قمرا بوریق یبهنسنرب هلنوکس كداص و یصق كفاق (صقلال روند هکجوب

 | هتدصقم و دارهمدارب ون مل ناو هرسک وا هناباو هرسک اذا یتاثلا بابلا نم اعصق هعصق لاق هدهسزلرآ ردقنره

 ناف صف لاقب ردا تعزع عطق هکر دلبعتسم هنسسانعم كنود وریک ندلوب ینعب ندر یکیدلک نزسقمراو
 | هنسنرب هدننزو لعفت ( عصقتلا)لو هدننزو لاعفنا (ماصقن الا لدصقثبح ىلا می لو ینعی ءاح ثیحنم عجراذا

 | روند هغلربق ندنسسیراب راشید لوا هلنیتصف (ےصقلا)) ےصقتو مصقنف هعصق لاقب رد هنسانعم قلربآ بولیریق

 | بولبریف ندنسراب یرلشید كلوا هدننزو رجا (یصقالا) رددصق یدرفم روند هنرلهط روم هکرکچ مصقو

 ]] رشط هدننزو ءارج (یاعصقلا ) مصقلا نيب وهف اه سسکنم یا ةينثلا مصقا وه لاشه روند همدآ شک

 | هلیعص كفاق رواک م صق یعجج روند هننالوا قبربفیزونو چا ءابضعهکهت روند ه یکنالواقیربقیزون و

 46 كاوسلاةعصف نع ولو ونغتس ۱6 تيدا هنمور ون د هب یتنفوا وه ترقه الت تاکرح تا (نعصقل الو (یصقل)
 | لاوسم ةن زککجەدا لاؤسو بلط ردقن ره زسهدنا انغتسا ندسان ییعی هب كيتسا اذا هنم رکنا ام نعي

 | كفاقەدنرەلک هعصق و ےصق وہشاو زس هيل وا هدنسهیعادلاوس و "رج دینا هد هس رول وا یخدرالت نالیرآ ندنشاب |

| 



fl ora لوس 
 بوخ و لزوکر ول وا فص و ردهنسانعم نسح هک ند هماسق و هرطش یا هیسق وه لاق رد ےسق تبسم رخآ اھ دحا
 رد دوسف ىن وم هلبعص كفاق رد مسق یعج ردشل وا موسقم لاج و نسح ءازجا هنمادنآره هکایوکرونید ه وبحمرلد و

 هلعافم (ذعساقلال مسقناق هعسق لاقب ردهنسانعم كغلوب هدننز و لاعفنا (ماسقنالا) ليج یا مسق مالغ لاقب
 هب هقدص لام هدنن ز و هماسم (فماسقلا) هم "لک ذخا اذا *یثلا هعماق لاق رد هنسانعم كعش و هدنن ز و
 یکیدلیا زارفا ندلام سأر نوچما یدنک كمدآ ندبا لام مسقتو نوچ یدل وا موسقم ءارقفلانیب رونل وا قالطا |
 هتشب ندنیعم رجاو و هسفنل ماسقلا هلزعیام یهو هک ةماسقلا و ك ابا 96 تیداهنم و حراشلا لاق روند هب هنس
 لوا هتشباراردا سالتخا یرلهنسن سیفن صعب یراکدلیا فداصت هدر رحت لالخ یرابناک تعسقالاح هکردنال وا

 مت یبلق هکایوکر وند همدآ ول هسات هدننز و مظعم (یعقلا) یهتنا ردحرمصم هد هان هکدت ردمارح و ردهماسق

 لاج ءازجا هک ایوکر وند ه وب بلد یحاصلاج و نسح و موم#*یامقم لجر لاهرول واهراب هراپ ندهسات و |
 كنسح ءازجا ردهنسانعم قل وا لزوک هدننزو همالس (فماستل) لیچ یا سقم وه لاق ردموسقم هنمادناره |

 الج ناک اذا سمامنا بابلانم ةماسق مالغلا مق لاق ردفرصتم ندم هل ر وصت یسلوا موسقم هنساضعاره

 تاماسقیعج رول وا بای هصحندلا فرط ره هکر وند هحالص و مص نالوا عقاو نیلسما و هدعلانیب رول واریسا و |

 ذخا ین آ بودن انیم هدنقح هنسنرب هکر وند هتعاجلوش هماسق وةندهیاةماسق نیلسملا و ودعلا نیب عق و لاق رولک |

 نودهشیوا هن وذخًأیو *یثلا ىلع نوعی ةعاج یهو ةماسق مه لاقت رها تداهش هدنفح كن | د وخاب راهدا ۱
 نیم قلطم قرهلوا سا ندماسقا نالوا هنسانعم فلح هماسق ارز یدلیا زاحما ك هدنوب فلقم هکرد جرم |

 یکلم كنهسکرب هدنبارت هبرقرب الثم رونلوا ےسقت هرزوا لشق ءایل وا هکیدنل وا قالطا هنیع لوش هدعب ردهنسانعم ۱

 لوتقم یو هدکدلیا امدا ند هرق "یلاها یسهثرو هلغل وا مولعمان یلتاق بونلو لدتفرب اع رج هدلحم یلاخ نايل وا |

 نیم هنا نیم یللهراهسک نالی و نیب هسا زفلو مدآ یللا رکاو بوریو نیم همدا یللا یکیدلبا راشخا
 لا ءابل وازدسلبا اوغد هلالدلاب هرز زا ورع نالوا رهاط ی رادع هد الش یر ەدىل وا دن هنوز رد 8
 ف هد هتعاچ ندا نيم هدنروص یکیا و هتشيا راردا نیم كد هنمامت یلل ود یدلیا نش ئوز وزه رشا |

 هکدنن زک مزال تید هسراردا نیم نوټ رکاو رارول وا قعسم هتد هسراردبا نیم رایعدمرکا یدنل وا قالطا ۱

 رولوا مسا هنسانعم لاججو نسح هماسق و »یهتنا ةماسقلاب یضاقلا مکح هنمو ردح ورشم هد هیهقف بتک

 هر وک هنناب كحراش + رد هنسانعم هللاب نیم هدننز و مرکم (عسقم ال و هلنیتصف (عقلا) نسح ىا ةماسق ه لا |

 نیم عضوم رول وا ناکم عسا مسقمو انیع یا اسمو ام ہللاب ممقا لا ردردصم یک رخت عسقمو مسا ےیقا|
 (ماسقتسالال فلح اذا لجرلا عسقا لاق ردهنسانعم كلعا نیم هلیرسسک كنهزمه (ماسقالا) ردهنسمانعم |

 هئط یس هخه و هلا وا و حراش + ممقلا هنع بلط اذا هب همهقتسا لاقت رد هنسنانعم كلا بلط نیم ند هسک رب
 ردهنسانعم قعشلدن آهلیرب یرب هدنز و لعافت ( ساقتلا ) ردشل وا تک اس ندنسانعم كعشلو فلومو ردشلیا ۱
 كفاق (دجشا) ایی ایا ادا لالا اعماقت لات رد هتسانعم كعشوب ییهنتسنر و افلاحت اذا ایاقت لاق |
 روند هزوو نسح یا ةععقو ةماسق هبلاقب ردهنسانعم لاج و نسح ید و هیت و یرنک كبو 8

 یکیا كنور اب هورب دوخاب هربلبق ناب هدنرزوا دوخاب هنرب نالک لباقم هنرظن رظان لوق ىلع هنسانعم هجو

 دوخاب هنرارب نالوا نابع كراقاکپ دوخاب هنفرط:تسوا كشاق دوخاب هنس هتروا كنورب دوخای هنتمس ولفرط |
 د وخاب هر یقیدقآیشای زوکد وخای هنفرط یرقوب كغاکی د وخاب هنفرط یرقوب كزو دوخاب هنغلارا لزوک یکیا
 هتن وج یا راطعلا ةبسق هناک لاخر ود دنسوت وق و هنسهلبط *لرراطع دمسق و روند هنراقلاراكن ورب هلا قاکی یکیا ۱
 بیط هنچګا هکرونید هنسوتوق و هنسهلبط كل راطع هدرانوب هدنزو هنیفس (نهسقل او هدننزو فتک (ےمقلا)ا

 ییاصم (یماسقلا) ردعض و مرب هلیصف كفاق (تایموسقلا هنسانعم قوس روند هوشراچ هیسقو راردبا عضو ۱
 هلوارولاتبول وار رقم هن رز وا كن آیحرویق هکانهکو بورود هلیسورود ادتبا یرازب هکر وند همدآ لوش هدننزو |

 رسک یتح اهبط لّوا اهیوطب نموهو هبابث یماسقلایوط لاق رولوا هدرایج ز و هدرایجشاق وب ارهاظ |
 هدقدلاق بولیکو  هرزوا یسورود یکل واز ارز رد وسنمهب هماسق نال وا هنسانعم نسح هکر د ح راش + اهیطیلع

 زونه نشيد هیعابرندفرطرب و بورا و هنشابشب ندفرطرب هکروند هنآ لوش ۍعاسقو رول وا لزوک ب ويش روب

 یکیاو ردیتما فورعم سرفر و عابر بناجنموهو بناجنم حرقا یا یماسق سرف لاق هلوا عابر هلغقارب
 ولتد شو لاج یا ماسق ه لاق روند هکللزوک هدننزو باصم (ماسقلا) روند هثیش نالوا هدننبب هنسن



 چک OFA زقس

 هنشاب لرکد هدنزو حرز ( قرقلا) 2م ةمان دم یا ةمامرق ةرص و ةلخ لاق روند هجاغا راسووامرخ شو
 | رولوا نمو و ا ا يا دوس تب زو زف رم( قتلا ) هتان هفشخ روند

 | بوی ماقها هنسس حط كغج وچ هدننزو هجرحد (ذغرقلا) ردکعد ینوغروا دوس هکر ارد هدزریش هدیس را ا

 كنه یازو كفاق مرقلا» 4 اذغءاسا اذا" یبصلا غرق لاش ردهنسانعم كليا ادغ د هلکمرد هنسن زل وا رول وا

 لوق یلع ردنرابع ندقل وا عماج ی هنطاب و هرهاظ تئاند هکردهنسانعم قلوا دوجولاریقحو “ید هسک رب هلی
 هلفاص وا یسهلوقم باکترا و تئاند و لک قالخا هدناسنا وقل وا میا یخ و هدرخ مزق ورزق یثاومو باود

 ملا رغص وهوا ةءامقلاو ةءاندلا وهو عبارلا بابلانم امزق لجرلا مزق لاش ردنرابع ندقلوا تکو ريقح

 یعج و درفم هلغل وا ردصم لصالایف روند هسا لاذرو هلفسو هامورف مزف و سانلاىف قالخالا رغص و لاملا ف

 ةأرماو لجر لا هل رامتعا تیفص و رولک ید یعجو ثنومو هلن ضعبلادنعو رد واسم یئنۇمو رک ذ مو
 تامزق ءاسنو نيتمضإ مزفو ىعازقو مازقا لاحرو ةمزق ةًأرماو نامزق نالجر لاق و مزق ءاسنو لاحرو
 رکو ونوکماو هشیا مزقو + مارق ادسبعماغط ةافج» ماشلا لها مذ ق ههج و هلام رک یلعثیدح هنم و ح راشل |لاق

 ناک اذا عبارلا بابلانم امزق لجرلا مزق لاقب ردهنسانعم قلوا رهوک دب و سک انو لیذر هسک رب و روند هلام
 | (مزقلا)لو هدنزو فتک «مرقلا لو هلصف كفاق (مزقلا) صقیا م زق هب لاقت ردعسا هکر وند هغلرودو و امزق

 ینوم رونل واریبعت یزولوم ناسنا هکر وند هصخ کو هام وس ک ان هدننزو لبج (مزقلارو هدننزو قنع

 هدننزو بارغ (مازقلا) مال یا مازق موق لاقب روند هرلهسک سک انو ےئل هدننزو باتک (مازقلا) رد هیاه |
 فتک مزتلالرونل وا قالطا همول وا و یکیصلد مرم روند ه هسک نالوا زلواصالخ بولیتروف هسکرب ندنلا |
 روند ه هسکنال وا مار هشیارب اولا قو زوج وددرخ یه هدنز ولی مزتالودنزو

 رولل وا قالطا هث ژمو رک ذمو روند همدا رودوب هلناصف (ةمزقلا) رولک مازفا و هدنزو قنع رولک مرق یجب

 بابلانم امزق همزق لاق ردهنسانعم لب هدننز و منع((یمزعلا ةربصقو ريصقىا ةمزق ةأ ما و لجر لاق

 ۱ یرترضح لسو هیلع هللا لص ماعرف هکر دقفانم مان یسبعلا ثراطانا هدننز و نابعث (نامزق) هام اذا لوألا

 | كلوب لینوکس كنيس و یعتق كفاق (مستنا) ريدروپ  رجافلا لجراب نیا اذه دی هللا "نا هدنفح كنآ
 | هدنک ارپ كولب ولب یتبعج و موقر نامز ةثداح و هآزح اذا یناثلا بابلا ن م اعف لالا مق لاق ردهنسانعم

 ءاطع رونلوا قالطا ه وکر و مسقو مھ رف اذا مولا نوبل لاق هدا هنسانعم قلق ناشیرپ و

  هلیسهقاللعتیبیسدوخ اب همزالمرولل واقالطا 4 هشیدنا ورکف ویأآرو ردقوپیچ هلغل وا ردصملصالا یقه ساعه
 مف دیف ام لاق رولوا ےسقنم هشیدنا دام هنرسانعم ناک و تشو یأرا یا یسقلا دیدس وه لاق |

 | همزالم ردلعتس هن اتسم كلا نو ناقو لا موسقم رونلوا a و كش یا

 اسو هصا ےس لاق ردلتسم هنسانعم كعشود هددرت هدادنلب كمالشلا توبلشیا یشیازرب ر لوق ىلع هژلبس هق راع

 عضومرب حق و هلوا لوم هتیعما یر رکم ردشلنا رارکت یتسانعمردق وبشا فآؤم + هیفمنصیام ردب مل وا هردق ادا
 عال هبلق و ردتغل هدولبا رسک هدانعم یکیا ون ردهنیسانعم تداف و پادو دهن سانه یاو یوجو رددآ

 اذک هتلق لوقت روند هغل واب راقم هتقیقح و نیش بول وب ت وق هلا لئالد وتا راما ضعب نکیا نونظم هرطاخ ر نالوا

 باقرب هکر وند هرالقچ هدرخ لوش مسقلا ةاصحو نظلا ت اذ یوم مث هنظتف " یفلا كيلقیف عقب ناوه و ی میش

 یلعو وراردا عیزوتوص هسکر ه هرز وا عض ولوابو وق وص ردق كج هنر وا یرن آهن :رارزوا بودا عض و هرجا
 هيف بصي انا قلت ةاصحىهو سل ةاصح ءاملا | وع لاق رار دبا ارجا هدلحم نال وا لیلقوص بوشل وب هنر
 نامز بئاونو هأّرج اذا لالا مسق لاقت هیات كلو ید وب هدننزو لیعفت (عسفتلا) هرمغب ام ءاملا ن
 ا فارق ادا موقلارھد بق لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلف ناشیر و هدنک ار همز رب

 _ ق ردهنسانعم بيصنو هصح هدننزو هکوهضا ( ةموسقالا) و هدننزو دعقم (مشلا) و هدنن زوربنم (مسقلا) و

 : | هبیصت یا هتموسقا و همس و هستم و ریش هشطعا لوقت رولکمساقا یم ا عجیو ماقا چ كنظفل میف

 | ا بیصنو هصح و بولوا هلبخف كفاق هس زونلوا هدارا ردصم هدن رلل وق نیم“ میشن اذه و

 ۱ ۱ | هرم خدو هدننزو ریما (ےسقلا)) رول وا هلرسکح كفاق رول وا مسا هکهسرولوا دارم ئزج ندموستم
۱ 

۱ 

۱) 

 | یساقم روند همدآ نردشلو ی هنسارپ مسفو یک ءابصنا و بیصن رولک اعا یعچچ ردهنسانعم بيصن و

 | کروند هنکو لب رب كننسن نان وا یسقتهب کیاو هدننزو هام رڪ رولک ء اچو و هام یعچب ردهنسانعم

 (اهدحا)



Beو ۵۳۷  

 ر رقلردیعمآ ید كعضومر نیمرظ نیب وز دعضوم ر هدند رو ىغا چا زا سیل« ییهددماع هلا دو |

 رددآ لجر رب هدننزو بحاص (مراق) ردتعاجرب هدنز و رپ زا رددآ تلایا رب هدب رغم هلیف كفاق
asاو یاب ما رکی مارفتسا لاق ردهنسانعم قلوا هدرورب هلبا ذاا نوجا لود ةصت اخهود تکرا  

 لاق یکم رق هلواهدرورپ و طفح نوجا لود نامش بويلناللوق هکر وند هبهودكکرا لوشهدننز و مر کم (م رقم اا
 اردندا رعش یضلا م ورقم نب هعبر ردن دیمانس | (م ورقم ةلعما وهامناو لل د د ب ال و هيلع لمګال ناک ادا مرقم ل

 PS مرف هدنلحاس هايس رحم دار ردیدآ فورعم "هدلب رب هد زوریز دو هدنز و لبا ( مرق

 هدنن زو رفعج هلا هل« لاد (مدرتلالاملع یلوتسا نم دب نعیلاعت هللا اهصلخ یدبا یهاکتموکح ناخ رانا اقاس

 هکر دنا اب ور < تف كفلا ویصفكفاق (ینامدرملا» "یبعیامدرف لج ر لاق روند همدآ لیقث و زجام وچن زوس

 ینویکكيکر ولوا یس وقف ربت هکر وند هنع ول یاب لوق ىلع ر ونلوا ربعت توا هج ولتط و ین ویکنامرقر ولو هیبش هوس |
 ناتفخ رد وسنم هکه لد دشت كنا و یعض كفاق ( ینامدرقلا) ردهیمور هرو نمتغل و رونل وا ریبعت یسەرص كيكو

 كنبرع فاکر وند رک هدیس راف رربک ندننلآ هرز رانا ول هد راکنج هکر وند ه هماح نيلاق یلقوع نانلوا ریبعت |

 عضو هنن هنزخ ېڅ "هرسساک | هدفلس هکر دیعا حالس هن وکر لوق یلع رارید ځد دنک ارق هلن وکس كناب و یف |
 4 هفلغ وت دوخاب روند ههرز نبلاق هدنزرط ینا ودرک ب ول دوخاب ىدا را ردبا لامعتسا هدتج اح نحو راخداو

 دنامد رک دنا زک | هکر د د حراش + رد زعم رو نم ظفلو رونل وا ریبعت قیشا هکر ونبد هنهالک هرز یلهغلغوت دوش ا |

 هنسانعم یدلاق ردیضام تالذک دنام و هنسانعم یدلشبا ردیضام درک ردهلبصف كفا هکر ایدد رد رعم ندیسراف |

 بیرعت هدعب رایدلیا قالطا صوصخ هن رهن زخ جم هرسساک | دللامتسا هن سانعم كورم لوم بیک دعب |

 یرسسک ك فاق (ةجدرتلا) ردص وصخ مدارک | رول وا نلف کر دسابل ےک ر یاو ورک رایدیدنامدرق هایت
 هجدفهجدرف واوق رفت یاهجدرقا وبهذ واهجدرها وپه ذ لاق رد هنسانعم رام راتوهدنک | ر هلا هح وتفم لا دو یو

 ةجذرق و هچد ره تحرص لاق رد هتسانعم هج دق یکه جد رق هلا چ لاذ (ةجنرقلا)یدنل وارکذ هکر د هنسانعم

 هدننز و ساطرق (مازرفلا روند هنکو تکی حش واب هکر د هنسانعم م وزرف هدننز و روفصع (م وز رةلا و ذجدق یتعع

 | ه هام ورف و ےئل وریقح هدننز و رفع نه( م زرقملا را ن ود ی اما زرق عاش لاق یکی رعاشمردلاقروند»ماشتکو نود
 رد هتسانعم كلخا م وفن رعش نایاشان هل وبق وناشیرب هدننز وهج رح د( همز زرقلا ) ےئلریقح یا مزرقم لج ر لاق روند

 هدنبز و ساطرف د ماشا و و یوصم هلا هم نیش (موش رقلا ]ل ائیدر هب "یح یا هرعش مزرقب وه لاق

 هدنا یھ نوچ” هکر دیدآ رش رب موشرف و هنسانعم مظع دارف روند هب هنک كوي هدننز و طب الع (يئارقنا)وا

 عو رب ندنعو توا یراکدد ثمر هکر وند هرلهنک لوش هدننزو یشابخ مشارق هکیدید راضعب و اردن اوا

 ردمشارقیدرفم رول وا هنک ل رهدیک ب وداروهظكجو قار هدنا و رول وا هدن زرطقبطتاقیکیا کردا

 ددش بلص یا مشرف" یش لاق روند ه هنسن ددشو بلص هدننزو بدرا (ےئرقلار هلق و یعص كاق |

 قنغابلا یا ةماشرفلاب داص لا روند هنش وق دم 1 هدنن زو هس اطر( ةماش رقلا) روند هرات

 ردهتسانعم قمرف بوسک ه دن زو هج رحه (ةمص رقلا) ردبعما كنوا رب هلبص كفاق (ءاعشارقلا) رددآ كجو ر و
 كن ردب هلسقرب ندنسهلسف نادیح نب ةرهم هدننز و جرب ز هلا هم داض (ضرق) هعلمق و هرسک اذا هجص رق لاش
 ول وه یت درک نیز کو یدل هلآ هسک رب دنزو هجرحد ةع رقلال هب رد مضرف دوخاپ ردیدآ

 طب الع ( عضا رق هعطق اذا هع رف لاق را كجو ناخ ان یا "ی د لک مط ره وه لا ردهنس انعم

 لهسم یا غلب و عفان هنتلع وق روند ۳۳ 2 رسا و حر کر رم هدندم هدننزو |

 هدندب و ی هلهک لسغ هعفد وایثد و یشاب هللا ی تسمو د یدوس كک ود هدوس ن اا عزات ییوص یّساو

 (نمط رقلا) ردلهسم یمفلب ناقتحا هلن یبلحتسم كلذک ی وقم یعاجج یلو نسح ییهرهچ و عفاد یتنوشخ نالوا
 ةمط رقم فافخ لاق هل وا یر ويس ین ور هلغلر وا همای هدنزرط راقنم هنن ران روب هکر ون ده رل همزج ل وش هدنن ز و هج رحدم

 ثیل ماما کرد د حراش+* ردوهس ینا مسز هل اف ینو كن رھ وج رد مط رقم یدر م امنا وج یف كلم ةعق مىا |

 هدنلزو هجن رز (همط رف) هعطق اذا همط رق لاقت ردهن انعم كەكە دننز زو هچرحد (تطرتلا) ردلبا تبث هلا اف
 هدنلکش كيلد هکر وند هن ر كن هطقن یکیا نال وا هدن راند د یران ور كانش وق نج رک وک همط رق و ردندآ هدلب دا زا

 رد هلغ یرلکدد هلروه و هطاتج هکردیعا نامط ره هدننژ و نا وفنع ( نامطرقلا روند ناتمط رق هنسیکیا رول وا
 یتیرادقم و لاک بونلب را یک کرک هل رسک كفاق (هماعرقلا ) ردهلغ یراکدد قچرو هکر دیسا نابلج دوخاب
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 ۱ رام د لعا كنف ترک یدنلو) رک دادن ددا ددج کە ترار د قد ناذص و
 میرم هدننزو فج هلبصق كن هجم لاذو ۍرمدکك فاق ( ملال ردهنسسانعم هدنک ارپ و رامرات یعضو لصا
 | < مذقلا) ءاطعم دیس یا مذق لجر لاش روند هناشیذ و دیس نالوا ءاطعمو داوج و روند همدا دیدش و

 ] مزج (مذقلا) روند هرویق شلوا زسرولبو شهاب هلذیتعف ( مذقلا) ردهنسانعم مذق دوب هدننزو رفز
 (دمذقلا) هل مق نعم ل والا بابلانمامذق لاملا نم هل مذقلاقب رد هنسانعم كمرب و سیفن لام ةعفد همدآرب هدننز و

 لاق ردهنسانعم كما مدوب مدو یی وص هلنیتصف  مذقلا) هنسانعم هعرج روند ه وص مدوب رب هدننز و هفظ

 ردهنسانعم قلوا نت قو ار یلاهت ما كب هنا هانرتصف ( مرهلا) هعرح عرجاذا عبا را ابلانم امذق ةمذق مذق

aلامعتسا ید هدوزرآو قوش نالوا ه وب و قوشع» یتح بول وا ریثک و عیاش یلامعتسا یو و  ] 
 تفتشا اذإ امرق كناقل ىلا بمرف لوقت و هيلا هاوهش تدتشا اذا عبارلا بابلا نم امرق ملا ىلا مرق لا یدنل وا
 زونه لوق ىلع روند ههود كکرا نانل وا رامتخا و ظفح نوجما لود هلن وکس كنار و ىح كفاق (مرشلا هيلا

 مرقوه لا رونل وا قالطا همدآ ناشیذ و دیس و رولک م ورق یعجج روند هه ود كکرا شمالروگ رالو و يما
 هل ثیدط این مرقالا كننرهوج و ردفدارم هدل وا یانعم هلا مرق هدننزو رجا ( مرقالا) دیس یا م ورقلانم
 نام اد ور نا رع مالسلا هیلع ینلا مما لاق دیعسنب نیکد نعردش دح وبشا دا هکر دح راش« رداطخ یلوقةلوهحم
 | رداکد م ولعم ےنپهدانعموب یس هلک مرقاهکیدنددنبعوا دڳ م رقالا معبلاکرمت امف هل ةف غ حق هباصصا و "یتزلانرقم ن

 ۱ لیلح ماما هسا دبع وا ردشلنا انتعاو رظن هنمالک دبع وا ىرهوخج سد ردقملوا مرقمرعب نالوا مم ولعم من

 ا و وج هکر ددا ر جش رب ليم كفاق ( مرةلا)) ردندباعصا مرقا نللادببع دوخان هللادبع ردندیماسا مرقاو ردناشلا

 | بوی یهود تلکرا هل رك كنهزمش  مارقالا) رول وا هببش هرا چی هدقلضاب و تظلغ رول وا تبان هدرحم

 | هدننزو مرص (مرفلاو ام رق هلعجاذا لا مرقا لاق رد هنسانعم كلتا هس . رو ظفح نوا لود نامه توشلوق و

 | الفمرق لاقى ردهنسانعم كک وس و هرشقاذا ل والا تابلا نمامرق همرق لا رد هنسانعم كم ردیکی یغ وبق كنهنسذرپ

 |نامرقو هدننز ودعقم مرتمو هدننزو دوعق م ورق و مرق و هلک اذا ماعطلا مرق لاق ردهنسانعم كطا لک ا و هبساذا
 هاب كم فیعض فیعض زسرف لوق ىلع كم توا ناویح نایلشاب هکع توا ادا تولیسک ن دەم هلناصف

 اتش عاوه زا هلکا لّوایفتلذو شيشا ل وانت اذایناثلا تالا سانام هوای وان ورفو امرقریعبلامرق لاقت

 نر بوسک یرد زارب قرهیمربآ ندننورب كنءهودو هسبحاذا انالف مرق لاقب ردهنسانعم كلا سبح مرق و ۱
 مار بولکهن رزوا كنآرالو هلکمش ود هربكجهروک رال و کات كيسک ندرب هڪ رون ندننور دوخاب قمردشبای
 عطق اذا یعبلا مرق لاقب ورد مرق هدهناشن لواو راردا قوتا تمالع و نامآین کید د راضفپ هی نو زو

 نوک امنا وا لذيل ماطلنا عضولا ىلع عقبل رطخ قوفنم هدلخن عطقوا هيلع اهججو نيبال ةدلج هفنان

 روک ذم هحو هدنزو هفغ ( ةمرقلار) روند هناشن نالوا هرزوا یرلف وا را مرة و اضیا تالش یمن

 ۱ هغا ودو 4 هدرپلآ و رد هنسانعم همرق هدننز و باتک ( مارقلا) روند هنن رب كن رد نالیسک ن دنور كنه ودهرزوا

 | هراز هحنآ تیاغب دونی راردیا هدر هرلوبق هکر وند هب یلاهن هنا شفلشیآ شقنمو هجالا ندک و لوقیلع روند

 | ندننوربكتءود هرزوا روک ذم هج و هد زان و هلیعض ك رفاق 6 ةمارقلا)ل و هدننزو هرمت ( ةمرقلا) روند هبشراچ و

 هنفشراچ كشودو روند هناشن نانل واعض و هرز وا یراق وا راق هدننزو هرم همرق و روند هن رب كن رد نالیسک

 | زسرف دوخاب كم توا ناویح نایلشاب هکع توا زونه بولیسکن د هم دوب هدننز و لعفت ( مرفتلا)ل روند |

 | امرقلا) افیعض لک اوا هلک | لّوایق تلذو شيشا لوانتاذا ریعبلا مرقت لاق ردهنسانعم كم های هاب
 هدننزو لیعف ( م رقتلا) مرق اهبناک اذا ءامرف ةقان لاقت روند ههقان نالوا نوک اسر هدنن ورب 5و0

iمار ا و ةسنکم ( ةمرقلا) و مد ز ورینم (مرقلا) لعالا عادا ق لا ردهنسانعم كلتا لکا ےہ  

 کرد چم * رولی راص كشود هنچلا هکرونید هنفشراچ كشودو ردراز دوخای هدرب نانلوا رکذ هکر ا

 اغ( ةمارقلاإ) رددلومو و ردل وادتم هژرصف تعهدات نايل رد هل رسک كي” یریبعت همرقم هلیدنم كج هلیدزو

 بیعو رونتلب بنام قتلام یهو ةمارف یتمطاام لاق روندهنسهچراپ كما شعثپاب هنورف و هروتت هدننزو
 |( ةيمرقلال رود هندهرهم یم ر د یک قبط نال را ندرت او تیعیا ةمارق املا ردهنسانعم هصقش و

 رول وا حوتنمیا راضعب وهدننز ونالس « نامرف) روند هموک ود نالوا هدد كنغل هدب وزب كنءود هلت رسک ڭ فاق

 هدنز و یزج  یمرق)ل ردهدزاابز هلناحصف هکر دقح لو یتلایا نامرف هديل وطاناالاح رددآ ملقار کد واود



J~یک هم  
 هکدنن ردلهعتسم زد همدقتم هدن ز و هئدحم (ةمدقمل اإ هب هاص وا و صا یا ا هيلا مدقن لاش : رولوا شما |

 رونلوا قالطا شیلا ةمدقم رونلوازیبعت یق_رچهکهنکو لبن دک ی ریا لر هکر دندانعموب یدنلوا ا مصت
 ۱ رد هل راشعا تعاج و هشاط أت رول وا شفلوا مدقتندنف رط غوبشاب هکیدلیا ثیا ور هلیصق ثالاد بلعتماما و

 ندا جات و بوتونلودمتقند اقا شا ةمدقمومومدقنم یا بلع لوق ىلع هتمدقم و شیلا ةمقم مه لاقب

 قالطاهجرب کەدنلآو یکباتکلا ةمدقم رونل وا قالطاهنل وا كن هنسنلوا ̂ یشلا ةمدقم ورونل واقالطا هراهقان
 مدة أارملا تطشتما لاش ووش دچا وک و یحاص و هنسانعم ههبج رول وا قالطا هنلآ و هنسانعم هیصان ر ونل وا

 | ةمداق مه لاق رد هنسانعم شيا ةمدقب هد ران و هدننز و یراصق ( یمادقلا) و( ةمداقلا) طاشتمالا نم بربط یهو
 نع ملا متارو ر د ید 6

 هجولامدقف ورونل وا ریبعتیراکی لزوک هکر وند هنجوا هفرط ندنور كز وکه دننز و یظع» (نیعلا مدقم زل و هدننز و |

 ردهدنرانزو مظعمو نسح هکللح را مدقمو لحرلا مدقمو رواک داقم یعجج ردنرابع ندنرب نالکه هرظنم ك زود |
 كن هقان وثاکنا ورد مدا وقیعج ردیمدقم كناضعا هکر ونل واقالطا هنشابكناسنا ( مداقلا) روند هنشاقل وا كرس |

 هننط و ندرفس ردلعاف ےسا ندی :۲مودق مداقو رونل وا قالسطا نامداق هن راهم وا یکیا نالوا هفرط ندکب وک |

 وا لرم لحرا مداقو هدننزو راتز رولک ما دقو هدننز وقنعرولک مدق یعج روند دن اب ۱

 ل وا كن دانق شوقهدننز ویرابح (یعادقلا) و ( مداوقلا )لرد دآ كغاط كج وکر و ردیع«!لجررب و روند هنشاق |
 رشک هدننز و بارح ( مادقلا ردهمداق یدرفمردیلباقمیفاوخ روند هراکلیددع ن وا لوق یلع ترد عقاو هدنف رط ۱

 هدننز وم وج (مودقلا) ردن داع أ ب رکی دعم نب مادقمو ردداقلامرخرب و یدنل وا رکذ هکروند همدآمادقالا | ۱

 مد و مود هرفس نمف لاقت ردهنسانعم كلک هنط و بودا تدوع ندرفس هدننزو نامرح ( نامدقلا)ل و

 اکدتنا ریبعت مک هلرارکل ود هدننزو روبص ( مودقلا) بآ اذا عبارلا بابلانم
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| 

 نانتخا ملسللا هیلع و انس ىلع مهار را ترصحب هدار وا هکر دیدآ عص ومر و رددآلالی برصرپ هدنرابداسم و |

 هدعاط رب هدندالب سودمودق ور دود راد ماش زوب نممنهوممرزک هنا چاش * رونلقددشمیاداضعب و رایدلیا |

 كن هتسارب هدننزو رادیو (مادیقلاو وهدنز و موصف € مودیقلا) رددآ راصحرب ه دم رددآ شقو پو |

 ناق. چه ورلي د یکن ور كعاطلبط ا م ودبق وه ردص وهمدقمیا همادیف و" ی لام ودیق لاق روند هنل وا و هن رد |

 هنتهج كوا ند همس تاهح هدننز و رات ز (مادق) هنسان انعم مادق روند هکوا مادیق و مودیف و روندهنجوا یروبس |

 | ی وا هی هکر عدجناش# یاهو هلباه ردعدندق و هع د دق یرغصمر ول وا رک ذماضعب ردش ومو وردیلباقمءاروروند ر أ

 | مادقو» یهتنایدنل وا ریغصت هرز وا لب عیعف لغم وا ن نعت ید مفرح وزلوا قحالءاههن رغصم كنيعابرا رب زردذاش ۱

 مادقوردقالطا ثعاب یسلوارروئاب مدنک وا نکردا ع ذیتابرق ارهاظ ردهسکندامذ ناب رَ هکردهنسانعم را زج | |

 | رفسلا نم نززتب "الایامادقلاو نومداقلاءال وهلا روند هرادسکند ادوروو دوعند رفسهکر واوا عجندنظفل مداق |

 | هنس (ةمدقمل اإل رونل وا قالطا همدآ نال وا ناشیل اعندرب اس ثلذکه نابعا ودسكموقرب ورولل واقالطا ههاشدان و |
1 

 هز یزمرق هل وکر هلی كفاق ( مدقل لر ون دهنشاق كل وا كرم“ یکم دقمو مدقم هدننز و همظعم(ةمدقم الو هدننزو |
 | رد وسنماک | هیمدق بایت راقیچ راز الغا ندنا ردیع«عضومرب ورددآ هلسق كچ وکر هدنع هدننز ورفز( مدق)ل روند ۱ ۱
 | رددآ كباک جاق رپ و ردیعما كنب راسرف "یدهنلا نالحل ان هللادبع و یدبعلا نانسنةوعهدننز و ماطق ( مادق)) |

 .دادش (مادقلا لو هدننزوتیکس ( م دل رددآ عض ومر هدننا رت لبابد وخاب هدهرب زجهدننز ویلویه (یودق) |

  نالوامدقتم و یمن شو فرشندسانو روند هنسهدزک سودیم كموفرب ورونل واقالطا ههاشداب یک ما * قم

 ۱ *یماساهدن ژ و هما ( همادق) هدنن زوحابصم (مادقم) هدننز و یظعم ( مدقم) هدننز و بحاص (مداق)لرونید همدآ

 : هنالسرا (مدقالاو ردراهب اه ناجم ناو نوعظم ناو كلام ناو هللادبع نا و هژلظنح ن ةمادق و ردندساف | ۱

 | لا روند هغفلاص هلبع ثالاد و كفاق (تدقلا) روند هناشح+ هن وکر هدنزوهیع((ةیمدقا)رونلوا ۹ ۱

 ردغاطر هلا هحوتفم هز ۵ (مادقاوذ) رددآ كشفو برصررهدنن زوهروبص (دمودقر) زضنییا ةیمدقلا ی

 | جىقلا روند هنن رب نالوا ظیلغ و تشرد كن هب قلشاطهرق هدننزو هحرف تا و دزو فک (مدقاا |

 نعل ردهنسانعم ناتا دعب ةصقلا ته و ردعقاو هدنرالوق هجده تس دن ؤو ه رطق هلن سک ك فاق |

 "دح و ءادح و ادج شم هدانعمود O راردا لامعتسا هنسانعم هعقا وو هصق نالوا هبنشمو سبتلم



 یک هوس
 ۱ ری كانا اس و قبسیرارناس هدص وصخ رب هکر دهنسانعم مالا ی هقناسهدننز و بنع 0

 | یبحاص هبنرم و هج ردهدننهج هنسح و "ر وربخ هلنیتحف مدق و قاس یا ةمدنا هذه ىف مدقو ةمدقو مدق هللاش

 رد ؤم یظفل مدق و هنسانعم لجر روند هغابا و هيف ةر هلیاریطن اف مدق وه لاق ردهمدق یثنّوم روند ۷1

 رواکم ادقا عج هاه ردقملوا مادقالاةدحاو نالواباوص ردوهس یریبعت مادقالادحاو هلباریک ذ كن رهوج

 | هیرابع مدقلا ىلاذنفلا لصانموا مدقلا یلجر هدناب مال فلؤم + رد اج یریکذت هلیلب دا وک ج اک

 | یراپضعباو ردقهنابطندنشاب هچلاق لج ر تغل لهازنک | ردس ض ین رعت هلبناونع لج لا یمدقهدا روب ب ودنا فیرعت
 هدن رغم هکهتن رد راشلثا فیرعت هلا. نابط یژک او هلا یغاشا ندقوپط زکلاب یعدقو بودا لاخدا ید ینابط

 نابط یخدو سپ ردکعد یسهنآ قایا هکیدلیاریدسفت هللا یاب فک هد همقم یرمشخز و ردحرصم هدحابصمو
 هرداهب و ردیعماعضومر و رددآ هلسقرب مدق و* یهتنا رول وازاحم لامتساهدرخا ییامهدحا هروک هرلنو رول وا

 اذامدق ءاسن و لاحرنم مدقةأ را و مدق لج ر لاق ردب واسمیربک دن و شنا ویعج ودرفهرونل واقالطا |
 مالسلا هيلع هلا رانلا ةفص یف یذلا ثیدا ىف ءاجام ًاماو ةعاصسا ىف مدقتلا و ةقلاسلا ىا مدقلا و وذ مه لاقب و
 | مدق مهف رارشالا ن م اهل مهمدق نیذلا هللا لعح یتح یا ال همدق اهیف ةزعلا بر عضب ی یتح نهج نکال لاق

 | دیزلا بلط نع اهفکب ما اهینأی یا عملا و عدل لثم مدقلا عض ووا ةنجا ىلا هللا مدق رایخالا نا اک راننل هللا
 هرزوا یدارم قف و یرات رضح هزعلا "تراتعم هلغلوا هنسن نانل وا دقت دا رم ندمدق هدارو نعي

 | عدقت هغهج

 | نکاس یتروسو تروف كرد دم نم له كمعج هکیدلنا لاخدا و عضو ماقلاب یرارشا یکج هیلیا لاخدا و

 دیزم یفهج بودیا دوروفرمش یهلارما هلغلوا هبانکن دکل عنو علق یی هنسنرب مدق عضو هکیدند راضعب و زلوا

 | هدنوب كقيقحم لها هلغل وا ندناهباشتم ثیدح هکر د ح راش + ردکع د زل وا نک اس ردق هحندبا یهو عنم ندنبلط

 | تار والد و كلربلدرولوا مماو یدنلوا رکذ هکرد هنسانعم مالا یف هقباسهدنن زو هف (مدقلا) ردعفاویسهریثک لب واقا

۱ 
| 

۱ 

۱ 
۱ 
 هدننز و همالس همادق و زر یدو هدنز و بنع (مدعلا ًأرحیاةمدق هب لاقت هتسانعم ۱

 | بابلا نم امدقو ةمادق "یشلا مدق لاقت ردیلباقم قلوا ثداح هکهنسانعم قلوا نیرید و عدق هنسن رب واز اد
 1 (مادقاوهدنز و وریما (معدتل ال ثودح دض یا م دقه لاقبر ون دهکلعدقرولو |عماهدانعموب مدقو مداقتاذ| سماملا

 | ءامدق یعچ ردیلباقم دا هناا نادر وتا نیجدق نوک هتهجناهز ردرافص وهدنزو بارغ

  هرداهب وریلد دو هلنیت و هلیعص كفاق (مدقلا) رولکادف و هدننز و یراصقرولک ی ماد و هدننزوءامرک رولک
 ۱ روند هكا مدقت ورايا ورايا هلنیتمط مدق امت یا ومدقلج لا ردامدقنهرکسع هدکنج هکرونل واقالطا

 ۱ ۱ مدقنمدننزودوعق(مودقلا)ومدننز ومده (مدقلا) هرباسمدقناذا ییعب برط این یضماذا مدقلا ی ع وهلاه هنمو

 ۱ مهمدقت اذا لوالا بابلانم ام ودق و امدق موقلا مدق لاق ردنرابع ندکمک هنک و ا كنهسک رب نکردم كلتا

 هکر د ح راش + مهمذقت یا موقلا مدق لاق رولو! شع |عدقتییسفت هکر دهنسانعم تم هکوا ید وب هدننزو لیعفت

 | هکوا بوروس یرلیا یمدآ رب عدقنو ردندنود یراربسفت هلیسانعم همدقتم لراضعب یتیراریبعت همدم كنيفنصم
 هرزوا مکح ینیع هکردنرابع ندکلیا نيم هنیعب نیم عدقتو امذقم هتلعج اذا هتمذق لوقت ردهنسانعم كهروک

 موقلا مدقتسا لاقي رد هنسانعم مدقت ید و (مادقتسالا)ل تفلح یا انیع تمدق لوقت رولوا شا مدفت
 تنهزمه (مادقالا ) امودق ناک اذا لجرلا مدقتسا لاق ردهنسانعم قلوا مادقالا رثک و ريلد و مهمدقت یا

 یرلیا یمدآر و مص اذا مالا ىلع مدقا لاق ردیمزال ر یرایا ییسفن هکرد هنسانعم كلتا ٹال ریلد هللرسک

  Peانبم تمدقا لوتر دن رابع ندکلیا نيم هنیعب یک عدقت نیم مادقا و هتمدق نعم هتمدقا لوقت |

 ةیمدقنلا لو هلبعض كلا د و ی كن هبتحت یاب (ةیمدقبلا)) و هلراهد دشم یاب ( یمدقل )لو هلنیتعض ( مدقلا))تفلحاذا |

 همدعتلا و ةيمدقتلاو ةيمدقبلاو ةيمدقلاو مدقلا یشع وه لا یدنلوا لامعتسا هدكللا مادقا و هلج مدقم

 هل رمسک ر (ةمادقملا) و (مادقلا  ردرسفن هد هلبر انعم رهت وفرمشلا ىف مدت ران وهده اهن برا یف یضماذا

 (دقتلا) روند همدا یحاص مادقا كب ر بول واریلد اقلطمهدننز و فتک (مدقلا)و هدنزو روبص (مودقلا)و

 ۱ لاق ردهنسانعم كم هکواو ام ودق ناکاذا لعنرا مدقت لاق ردهنسانعم قلوا مادقموریلد هدننزو لعفت

 | عدقن روا تطصم,کردلمتسم هنسانعم كلتا تبص و و صا هلا هنسنرب همدآر و امدقمناک اذا لج را مدت

 | (عدقتلا ) مدقا یتعع عبارلا و لوألا بابلانم امدق مدق و نالف مدق لاق ردهنسانعم كما تاب ثالربلد مدق و

 | ندراس هن رکسع نشد هدکنج هدعب بولوا هنسانعم كل ورايا هلیعط كلاد (تمدقتلا لو هلنا هحوتفم ةبقوف یا



af or e~ 
 | | رار د ماثقان ا لیذروس ونا قالطا هه راحو روت دهب :التمصیشید هدنن ز و ماطق (مانف) روند

 | هلصأتسا اذا هختقا لاش ردهنسانعم لاصیتسا هدننز و لاعتفا (مانتقالا) روند ههرشک تینغو یک راغذاب
 ردهنسانعمقلا بو روس بولیس یس هلج كن هنسن رب وهذا اذا ریثک الام ےہ هوا لاق رد هنسانعم قلآ لام قوح و

 ندناولا هدننز وهف ( علاج هعج اذا ها لاق ردهنسانعم ی رب و فرجا اذا "یشلا مثتقا لاش

 راد هلفعنالس ق ادلقح هلنبتصف من و هدف و ری هکروند هول رادمو ةربع یا هب لاق رشد هنلزو

 مح (عقلار رعلاب زیطلت 8 سمالناو عبا را تابلا نم م اف و ديف مقو "یشلا 0ّ لاق رد هنسانعم قلوا

 نمافنا بابلا نم ةمانقو اغق*یلا مثق لاقب زد دنا قوا 4 ر زو هدنز ا (ةماثقلا لو هدنن و
 قمردلاص هشبار رەي ٤ز وکب ودنا لما ورکف ین دا ینک و ا هسک ر هدنن زود وعق هلا ه٨ یاح( م وحل او یغا اذا

 لّوالا بابلا نمام وخ مالا یف محق لا ی کی رلکد ربک هکنج اور لراروالدر تم جنت

 | دتمقن ل وشد دند انعف كمردتا موق هشیارب ییدآ ر هدننز و لیعفت (عتا) دن ورالب ة ًافهف هس یراذا

  ۱هام راذا سرفلا هم لاق ردهنسانعمقلاج هر بوتا هرز وا یزو بکار تآوةی ورریغ نم مالا دتلخدا اذا
  | ۱ىع هتمشا لوقت ردهتسانعم ىع ردلانص هشیار هشیدنای یمدآر دو هل رک ك هزم (ماخالا) دهج و لع

  ۱لوه |یع ةيدابلا لها مخا لاق ردهنسانعم قمرا وهلح ناداباول وص ولت واهلغماغ وا هغلقاروق سان و هتمش

 | | كنف | قمهکرب ۵ مجرم ین هلخدااذارهل هسرفمق لاق ردهنسانعم قف وص هره ین هب :ادو فیرلااولقا ودجااذا

 هدننزو لاعنفا (ماځقالا)و هدننزو لاعفنا ( ماسقالا  ردذوخأم ندنوب یراریبعت حس هب هلک دناز یکو شح

 | ربتح یهنسار ماحصفا و مصقاو سنا دتمشا لاق ردهنسانعم كمربک بوریدلاص بار هظحالم یب هدرلنو

 تا لاق ردهنسانعم قعاب زدلیو هرقتحا اذا همصتا لا رونل وا ریبعت قفسراوخ هکر دهن سانعم كا دک

 كما دصق هب هقان ندنکلیدنکر وغو و همجه اذا لا م ما لاق زدن تیبا لا موه و باغ اذا ملا

 هدنم هدننزو هرم (ةمحا] اهیف لسر ناریغ نم اهمجه ۳ لاوشلا للا م ها لا ردلمتسم ا

 ةمصقلا بکر وه لاق روند هشردلاص هشیا رب هظحالم ی ردعا و دف : (ةمحقلا ل ردهدلب رب
 غ یرلعج روند هلی اتق یاواوفو ةكلهم یا ةمق ىف وه لاق روند هکانرطخو هکلهم و ماحقالا یا

 هند ولت وعص و برص ثالو قیرطلا مش وا طق و ةددش ةنس یا ةمق یف اوعقو لا هدنزو درص رولک
 مق قب لاق ردنرابع نانی جوا رخ كنا رهشلا غو هبعاصم یا قی رطلا مق اوبکر لاق روند

 | زد هنشسانعم قلایسوت بوت | هرزوا یزو ینبک ار تآیجدو هدننزو لعفت ( ا هرخا لایل ثالث یا رهشلا

 | محق لجر لاق روند هلاحت یی و فیعض هدننز و مرکم ما ههج و ىلع ا اذا هبک ارب سرلا ےھت لاق
 هن وک ی کیا هدهنسرب هکهل وا شم هشید شیراشید ش اب یدن طرف یلا ره ددو هکر وند هود لوك و اقشا ا

  3ناتا هده داب و سهام رخ تام ق میت یا 2 لاق رولوا شعا موقنو لوک

| 

 لحر لاش ن ردەمڭىنۇم روندە هح و د واشابكهدننز ور وبص (موعه اوو هدننز ورخ )رو

 لاق روند ههراقمو هخرچ ندا لوزن بونلارکت بت موق و ادج نسلاریکلا یا هم ةأرماو موق و غا
 ردرلعما ندل "وا یانعم هلعص كفاق E یو كفاق دما ) و ها رم یا م

 رایدنلوا لامعتسا هدنعض وم ےسا یدفل وا فر

 لاق ردهنسانعم كقک بوردشا ه هزودرب كلاس هلیخف تفات معتلا) ادج نس رک نادرا دما هب لاش ۱
 (جاقلانداذا دیلا ق لاق ردهنسانعم قمتاچ بوراو هب هتسن رب واهاوط اذا ٹلاثلا بابلا ن نمامخ زوال مق |

 یجردلاص هب هقان ن ناک لدن ناھ هدنزومادتم (ماسقلا) مجاف یا جا دوسا لاق روند هب هنس هایس لب 1 ٠

 هسلا قا ودع دعا ردموس ر قرەلواسىغمهلا ها هل كناح وكن ەزەھ هد هیس (تمغال) روندهروعوب

 تارورد ردیعج كنه هکهل وا هدننزو 4 وج | هکرکم ردشمالنا ضرعت جد حراش+ ردلکد تباث هدنلحم و

 لج رر هدنز و مق) یدوابارفظ ها تالاقحا هوا ب ولقمندنا یظفا دما و روی هنس هلوقم تافوفس و
 هج رحد((فم رار ددا لج رب هللا د یاز (مزغإ) ردیعمالج رر هدننز و رفعج هلا هم لاذ (مذغا) ردیدآ 0 ۱

 علیا | هدننز و جرج دن (مزسقتلا)) هفرصاذا * یشلا نع همزق لاق دات كلا لي وو فرا ۱

 نالوا عفت مو كسک وب ندنفارطا هدننز وردیح هلا هم یاخ (رضقلا )بشن اذا هرم یف مزح 7 لاق ردهنسانعم ۱

 هدنزو هفرط (ةمدقلاو هیت (مدننا) یدنلوارکذ هکردیفدارعو هدنزو نامضف (ناضقلا) زند د



 عفترا لاق روند ءزوتهدننزو باح لا دق وف یاب ماتقلا) هه فاقلا لصف زج یاد نايف انس هک فاقلا لصف عح

f ۷۲ رب 

 هت زو فتک ( شنا ءرزوا ساق زون د ئی هدنتببن EY : ردیسا خد كتعاجر ندنس هلسق مداد متفو

 1 el AEE E روند همدآ درمرتش نالوا بلاغ هن راصخ ام اد

 بف لجر لا یک لبف روند همدآ لکیهل یظع هدننزو ردیح < یا )ورد ید مهل م هکهتن ردنوحا

 | ويف عساوو روند همدا روکو قوچ یچاص و نابج یا لف لجر لاش روند همدا ققروفو مظع یا

 نفلریشو تیز روند ه هصو و ه وط روط قوچو روند هب هرفس نیشیم و هنسانعم طشم روند هعارطو روند
 (لیقلا هعدج اذا هفنا قا لاق ردهنسانعم كسک نور هدننزو لاعتفا (مالتفالا) یک یسوط روط

 ہدننزو رفعج (یقلهلا) حک و نع اذا مالغلا لیفت لا رد هثتتسانعمب .كفلیرا بوروع# نالغوا هدننز و جرح دت
 روند 4 ویق عساوو روند هنجرف نا وسن هدننزو رفعج (مهلفل از عسا و یا مقلف " یش لاش روند ه هنس عساو

 ها هلال تاکرح كناف ( ملال یدلیا توکس ندانعمو فلؤم × روند هدهنکوکم هالج مهلف هکر د ح راش

 0 هدامهوف هک رولوا ددشم ةثلثم یعع اضعب و یدا هوف هدلصا و مو را رد نهد هدیس راف روند

 هکروند هکلیا تغابد ه ّرکرب ینیرد غ و ردصوصخم هترورض یتعی هراعشاریم د دشت هکر دحراش + ردح ورمشم

 هدنیهک 2 هلیهف كنهددشم مع و یھ كناف ( غرا هنم رم یا غابدلا نم مغ لاق رونل وا رببعت تعاد نغآرب

 | لوقت روند هغسرص هلبعص كناف ( موفلا ۸ ورع یا ورع غ دز ءاح لاش ردفطع فرح هکر دف
 | نالیاب كما نددنک اقلطمو هنسانعم ربخ روند کاور وو ول ابو ا یا اموف تلك

  نوسلوا ند دتل كوي رک و ندعقىھرەضاۋ ناتاداوص كرک روند ه هنسن دقعنم اقلطمو روند هناب وبح

 هدننزو ا (عویملا) موم عیابیا یه لاق رد رغم ندنس هلک "یعوف روند همدآ یحاصموف ("یمافلا)

 | هن رقرب هدقارع (هیماف# رددآ هدنلج رپ هدنسهکل وا ماش هدنزو هيا” (هیمافا ر ردیدآ هدلب رب هدن راد رصم

 | قمرپ یکیاو روند هنسهلبنس نیک هلیعص كناف ( ةموقلا ) رد هبرق رب هدنساضق اراخ .( نیماغ) ردیمسا |
 ا (موفلا ا كيعبصا نب هلمکامیه و 2 ةموف ردقىلع وه لاق روند هئيش نالیراوک تولیردصق هنغلارا

 ۱ هدننزو مهو (مهفلا) اموف یا اموف هعطق لاقت ردکعد هراب هراب هکرد هنسانعم مؤف نالوا زوم هدننزو

 رد هنسانعم قاکا هلیفیف ك ناب و هلی ك ناف (ةیماهفل و هدنرانزو هنانکو همالس (ةماهفلا )لو هلنیتف (مهفلالو
 | هلع اذا عاوز بابل نم ةيماهفو ةماهفو ةماهفو امقفو اف مالکلا مهف لاق ردیف دارم نتخانش هدیسر ۳

 | مهلا میرم یا مهف لجر لا روند همدآ ولتناطف نالوا مهف یت هدننزو فتک (مهقا) ب بلقلاب دنا

 | هدنزو لیعفت (یهفتلاو و هلی ریسک كنءزمه 6 ماهفالاز ردهنسانعم كعساا قلکا یهنسر (ماهنتسالا)

 | رداطخ و نط یناونع مهفن ندناب لاعفناو هالا هتمهف و هتمهفاف *یثلا ىنمهفتسا لوقت ردهنسانعم ققلکا
 هدنزو مهس (مهف» "یث 2 دعب اش هیهف اذا میهفت لاق رد هنسانعم قلکا هلح ردت هدننزو لعف (یهفتلا)

 | روند همدآ اناوتو دیدش هدننزو سیک هلبددشن كنا مر رد نالیعن سین ری نیا هکردیردب لقب

 لاقت ردي رعم یسراف نا ردهنسانعم دهع هلی كناف (ناعا) ددش یا ےف لجر لا رد موبف یعج

 | ردداتاب ها رلا ه رکر هقق وربغا نول یا غف هب لاق روندهغلزو ندناولاهدننزو هف رغ ( قلا رابغلا یاماتقلا

 مت ین 2لاه روند هب هنس هايس (ماقلا )و( مقالا )ةر كة عار یا قق هب لاق روت ده همر ک فا ر هزناصف (نعلا»

 | هدننزو دوعف (موتلا) "دوسا اذا * یشلا مقا لاش رد هنسانعم قمرارق هدننز و رارجا (ماققالا) دوسا یا متاقو

 | ذو رییز (مینق ضایح) عشرا اذا لوالا تابلانم اموتق رابغلا عف لا ردهنسانعم قنآ هاوه بوقلاق زون

 ضایحهدروا لاق ردندنسانعم قارطزوتو و یبک ممتغ ضایح ردە :انکندمول وا
 | ىح تا منقلا )تو یا ےنق

 لا ردهنسانعم ثمر و لام خوش عقد دمدارپ هاناوکس نیو ام یاب و
 | مع ادا لوالا بابلانم امت لالا نم هلق

لقچو عج اذا یانلابابلان ماغتلاملا مق لاق ردهنسانعم كن عجلام و
 ۱ رد هنسانعم كللارادرم بوردشالب قاد

  ندنخف تو ردی اعص هکر د بلطملادبع نب سابع نا هدننزو رفز )ق ) ھه هر طلا اذا افق رعخاب هت لاق

 مو فرص هربخو ر قیرط اضحم و ءاطعلا رثکلا یا مق وه لاق رونبد همدآ ااا کیدا

 ارش قیرطو لابعلا و رمل عوج یا مک وه لاش روند همدآ ندا لام مجبو بسک نوجا قانا

 قو مشلل عوجچ یا مق نالف لا رولوا دض هلکشید هده هسک ندا لام عجج ن نوجا فرص * یضرمان و

 ]مد نام ی نوجمالایم ورخ دوب هدننز ور وبص 6موثتلا)ردندنسانسقآ راد رم ردیعما كن راترمص ثاکرا

 (روتد] ِِ
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 4 مبا)اهقاس ظلغو اهقلخ یوتسا اذا ة ارلا تمعف لاق ردلمعتسم دننسانعم قوا نوفلوط یرازدلاب و یراکلب
 بیام و ءایا لا رول وا غلبا هکهلسهدانز مال روند ید لمف روند هب هنس ولط ردفص و هدننزو سکش

 ۳ هود ىق یراردلابو یراکلپ بول ابو بوت ر

 لاق ردهنیسانعم قمردل وط هدننزو لیعفت (ےعفتلا)) و هلبرسک كنهزمش (ماعفالا) روند هه وبح نوغلوط

 لاق ردلمعتسم هنسانعم قمالپاق هلا هبیط هحار یهناخ نورد بیطو كم ماعفا و ه الم اذا همف و ءاب الا منا

 رد هنسانعم كلا زب ربل هلبا همیط هار یتغامد دوخاب ردهنسانعم كما بضغ ر یدآر و هسطاذا تيبلا كسلا مفا

 ءاب الا مف لاق ردهنسانعم قمردلوط جدو هلصف كناف قارب ةحار هفنا "الموا هبضغااذا ای الف منا لاق

 هنسانعم درو ردیعما كخپ نانل وا ریبعت لک لوق یلع رجشرب عفو ء الم اذا ثلاثلا و عبارلا تابلانم اعف همعف و

 بولط یکی کرک باق هدننز و باشیشعا (ماعیعفالا ) ردندآ عضومرب هدننز و لجرفس ( عمق دوخاب (معوعف)

 هلنوکس كند عم نیغو یه كناف (مغفلا)) ضافو ءالتما اذا ضوا و ءانالا موعفا لاق زد هبساتعم یا

 اموضفو افق بیا همن لا ردهنسانعم قتوط بودا هدولآ یعامد دار شوخ هدننز و دومق (موغفلا )و
 لاش رولوا دض هلغل وا هنسانعم قجا یرلهیندب "هد هبط دحار تلذک هعشسارخ ر دس ادا ثلاثلا بابل| نم

 لاش ردهنسانعم كما هعو اهلبق اذا ةأرملا غف لاقي ردهنسانعم كم وا مففو و اهتصف اذا ةّدسلا دارا هتف ق
 لاق روند هنس هی ماعط نالیراقیح ندنراقلارا شید هلا لالخ و ها ناسل مث و اهعضر اذا هما دلا مفا

 كنانسا للخ نم هج رخت غفلا و ماعطلا نم طقاسنام مولا لا اوحرطاو مغول اولک ثیدا هنم و حراشلا

 هلص رح کب ه هنسن رب هلنیتعف اهلبقاذا ةأرملا معاف لاش ردهنسانغم كم وا | دو هدننز و هلعافم (ةعاغملا]

 ےقم هدوب رب یمادو صرحو جل اذا عبارلا باسبلا نم اف “یشلاب نف لا دهان تاتو آ
 لاق ردهنسانعم قمردل وط هلن رسک كن رم (ماغفالا) همزل و هما اذا ناکللاب مف لاق ردهنسانعم قملوا

 ردهنسانعم قلچآ ماکز نام زک رم هدننز و لاعفنا (ماغفن الا هک رب ه الم اذا هناکم مفا لاشواذ الم اذا الا ما |

 رد واح یدروآ و یناسلو یراشید هکر وند هنعومڅ لا هلنیتعص و هلیعص كناف (غفلا ) ج رقنا اذا ماکز لا غفنالاش

 هتفشم و چر كب ییعبهیلع یتشیا لوهحا ىلع همغغب نالفذخا لاشهنمو روند هککا هحهلس . ها راهکچ لوق یلع

 هب غفموهلاق روند همدآنالوانوکشوداک ا هلغفل وا قی وشت و ءا غآ ه هئسن رب ,هدننزو مرکم (نفلا) یدلوا راتفرک

 عار بابام اف هان الا ےقق لاق ردهنسانعم قل وط هلق كفاق و ناف( فلا زا هیلع صبرح ییعی هب یرقم یا

 یروشآ بو اق تسار هراقیدتلا ا واه ورا یراشید تسوا تكمدآ ر هلن وکم كف متفو مقف و الما اذا |

 | ۳ ىلع عقالف ةمدقتمایلعلا هایش تناک اذا رو زلا تابلا نم اهتف و بتف لحرلا ف لاق رد هنسانعم قلوا

 نا فک و :یلام كمدآ ر ورطب ورشا اذا لج را مقف لقب رد هنسانعم قفل روطوپ هلطاشن و رورس نشاط هیت

 دوعف موقفو هلی و تم كف متفو متف و رنکوا دفن اذا هلام متف لاق رولوا دض هلغلوا هنسانعم قلاغوح

 زلک تسردو تسار یماحناو هجن هکر د هنسانعم قلوا خو مک بویلوا هرزوا تماقتسا هدام رب .دنزوآ
 لاقب رد هنسانعم قلوا راوشدو حظع شیارب و ءاوتسا ىلع رج مل اذا هو امن وام الا 8
 هدننزو رجلا ( قالا شب یا مف ىح لکا لاق رد هنسانعم قم هيب هلت مقفو مظع اذا مالا ےتف

 تسارو رددآ لجر رب متفاو روند دمدآ نالوا یروشآ ندن راشید تلآ ظلوا هج ورلبا یراشید تس وا

 دوب دنزو دما انا جوعا یا مر لقب رونلو یاللا هبا نالوا ےک بویل وا تسردو
 رجل اذا سمامنا بابلا نم ةماقف مالا مقف لاقي ردهنسانعم قلوا جو ےک بویلوا تسرد و تسار هدامرپ |

 یدو هدننزو لعافت ( عافتلا را مظع ا لا هف لاق ردهنسانعم قلوا ے ہظع هدامر و ءاوتسا یع

 روند ه هکچ هلیعض و هلی كناف ( مت مع دا مال عافت لاق رد هنسانعم FI راوشد بو وی هدامرپ
 رولوا ردصمو روند هنجوا كنتور كنم بلکو روند ناسف زی را رود دو

 كلا عاجو همفب ذخا اذا لّوالا بابلا نم ام همقف لاقت هنتسانعم قمتوط بوب هرواق ندنسهکج كندآرب

 قوم بوب هرواق ندنسهکچ كمدآرب ځدوب هدننزو لعفت (مثا) اهسکناذا ةأرملا مقق لاق ردهنیسانعم
 لاق رد هنسانعم كلا عاج ید و هدننزو هلعافم ( ةقاغمل ا  دنقفب زخا ادا دقت لاق ودهننتماتعم

 ندنسم هلیبق هنانک هدنزو ریز ( مبقق) هنسانعم مغ روند ها هلنیتض ( مقفلا ) اهسا اذا ةأرلا ماف

 ردهشاط ند ارغب یرح رهشا هدهیلهاح هروب نم تعاسچ یک رع روند “يهتف هداف ردتعاج رب
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 ۳ عضومرب یرهوج هچرکه دنلزو ءارعص (ءامرفآل ةمارفلا تلج اذا الا تمتفالاقب ردهنسانعم قرن وط
 | فیت ىج د هدنب یکیدلیا داشنا نوجا داهشتشا تذکر دقل وا هلفاق نالوا باوص ردومس نکل شل ریسفت
 ] لا رد هنسانعم قمردل وط هل رک كن هزمه ( مارفالا) ر دشا صیصتت هلباف بیبح نا هکر د ح راش » ردشلنا
  نانسالا مطصتا یا مرفا لجر لاقب روند همدآ كدک یراشید هدننزو رجا (مرفالا) ء الماذا ضوما مرفا
 زونه یزوا بوشپ یزو كنم فتا هدننز و ماحنرحا (ماجنرفالالردشلیا ان عماجرب هدرصم هکردیعما لج ررب و

 | موزرفلا) وشن مو هالعانم طیشت اذا محلا مجنرفا لا رونل وا ریبعت كعب یرانات هکردهنسانعم یتلاق كيچ
 ۱ لوق ىلع راردا ریبعت ونک رارسک شيا هدنرزوا رايش واب هکروند هبشخ یهرکد لوش هدننزو روفصع
 | هعطق و هرسک اذا هعصرف لاق ردهنسانع» لمس بورف ی هنسر هدننز و هجرحد (فعص رفلاژ رد هلبا فاق

 هلو يق هج وق ولشاب هدنزو حرز هلبا ھه داض (یضرفا ردٌشلوا دراو هدنرعش عاش مان هور تغلو و
 نطبرب ندنسهلبق نادیح ن ةرهمو روند هد هلو يق شعافوا یراشیدو روند هولزونو قیریف لوق یلع روند
 لکیهلا ےظع هد دو "رز (یعحصرفلا) ردع یردب كندباعص مان نیهذ و ردفعع# مطرق هللا فاق ردیعسا

 (ةمطرفلا) رون دهن ور یرویس كنهمزج هدننز و روفصع (موطرفلا) روند 4 هود ناصب كب كب هرب بول وا
 هجرحد(ةمط رفلا)ل م وطرف تاذیا ةمط رفم فافخ لاق روند هراتسمو هراهمزج یرویسینورب هدننزو هجرحدم

 رايش وباب فلس ارهاظ م وطرفلاب ابهعقر اذا فافحلا مطرف لاش ردهنسانعم قماع نورب 4 همزج هدشزو

 با وص نکل یدلیایسر هلا فیبهدام وب هچرک یرهوج هکرید فلوم + هل وا راراع ندهرکص بویلب یکتسکولنورب
 جک یلاقص هدننزورفع نم (قرفلال روند هنشاب یرک ذ كمدآ هدننزو رفعج هلفاق 6 قفل ) ردقل وا هللا فاق نالوا
 شیکک ی کن اقلف یسهنیس هدننز و ذفنق (مصق) هلوا راوضشرد و ادغدبهدنناذ هکر وند دمدآ هج وق هراق ناراغا

 ۱ تفب مش و يان هللادبع تن صف و روند هنشاب لک دو ردصلا عماولایا جن لجر لاق روند همدآ نالوا

 ۱ داصو یھ ك ناف (ےصفلا) ردیسهدلاو كنو ھر دند اعا حن ثراا ن دزو ردرلهباڪص یلوخ نسوا

 عصف لاقب ردهنسانعم قمل ءان و هرسک اذا یتاتلا بابلا نم امصف هعصف لاق رد هنسانعم قمریق هلی وکس كن هل *
 | ەرىك یا مصفناف هعصف لاق ردهنسانعم قلربق هدننزو لاعفنا (ماصفت الا مدنا اذا لوهحلا ىلع تببلا

 | رد هنسانعم قلریق دوب هدننزو لعفت (مصفتلا) عطقنا اذا “یشلا مصفنا لاق ر دهنسانعم نلسک و رسکناف

 | قلچا روب دوخای كمرویلاص یعوجت یج هل رسک كنهزمه ( ماصفالا) سسکت اذا *یشلا صفت لاق

 | ه هتلاب یربا هدننزو ریما (ےصفلا) علقا اذا رطلا مصفاوا یا تعصقا لاق ردندنسانعم عطق هکردهنسانعم

 | صفا لالخ لاقب روند هن هنسف قیربق (ےصفالا) ةمص یا ےصف سأف لاقب ردهنسانعم لعاف رونل وا قالطا

 | دوسینجوچو هعطق اذا یناثلا بابلانم امطف همطف لاق ردهنسانعم كمك هدننزو متخ (مطفلال مصفم یا
 ۱ (موطفلال عاضرلا نع هلصف اذا "یصلا مطف لاقب رونلوا ریبعت كمک نددوس هک ردهنمانعم قمرا ندکعا
 | ردعما هدننز و باتکماطفلا ) هدننزو بتکر ولکم طف یعچچ روند ه یبص شلسک ندوم هدننزوریما (عطفلا) و

 ةقان لاق روند ۵ هقان شمراو هنشایرب یسیرواب هدننزو بحاص یطافلا روند هنسلسک :نددوس كغجوچ
 | لاقب ردهنسانعمقعاچ بواکتق و كج هلسکن د هم كنبزوقهلیرسسک كنءزمه (ماطفالا) ةنساه راوح غلباذا مطاف
 روند هبیزوق شلسک ند هم هدننزو ریما (ےطفلا)و (فعوطفلا )و (مطافلا) طفت نا ناح اذا ةلسلا تیطفا

 اهََفسلاق و ءاربس ةلحابلع مالسلا هيلع ىنلا یطعا$ ییعب هد دح هکمطاوف لوش و زدی هاڪ ی رکی (همطاف)

 | دسا تن ةمطاف نالوا یضترم ترضح “دلا و و هارهزاا ةمف دا رع ردشلوا دراو هدننیدح مطا وغلا نوب ارچخ
 هلتمدخ یوفطصم ترضح دیلوت هک طاوف لوشو ردهعب ر ن ةبتع تش همطاف دوخاب ردهزج تن همطاف و

 | ردهیعازخ یرب و هبدزا یربو هناع یسیکیاو هیسیق یسیکیا هیشرقیرب ردرلهمطاف رفن یدب رلیدل وا بایفش
 | ندهنسن یغیدل وا یبنم مدآرب و عطقناف هعطق اذا مطفناف همطف لاقب:ردهنسانعم تلسک هدننزو لاعفنا (ماطفنالا)
 | دزو لعافت (یطافتلا ) هنعیهتنا اذا هنع طفلا لا ردلمعتسم هنسانعم قمل وا غراف ندنآ هلکلتا لوبق یعنمو یهن

 موقلا مطاف لام ردهنسانعم قعششوا بوششوق هنرنا هن ۍراقالغواو یرلپ زوق شلسک نده كمدآرپ
 | ناتسادرب هکر ديما هیارعارب و ردیدآ عضومر هدننزو هنیهج (هیطف) ماطفلا دعب اهتاهما مهم ےک اذا

 | لاقب ردهنسانعم قملوا ولطبط هدننزو هم وع (ةموعفلا) و هدننزو هم الس ( ةماعفلا)) ر دیس هبحاص
 | بولوب یتلاک دحمامتیمادنا و لابو لای لریقو التما اذا سمالنا بابلانم ةموعفو ةماعف هانالاو دعاسلا مف



e ۵۲۹ e~ 

 ءیشلاق روند ههنسن هاینكن هدننزوربما (منسملالو (جافلا) دوسا اذا سمانا بابلانم ةموقو امو |
 ۱ وند هاوص نالوا 4 نکاس بویل وا یراح و رک ذیس اک یک مش روند هح و ناغرغاب جافودوسا یا مش و جاف

 | لاش روند همدآ نالوا شوخ بولوا زجاع ندزوس هدننزو ۷ ( سن او یرحال نکاسیا ماف ءام لاقب

 ار رعشلوشنا ردقنال ناک اذا فوه لاق روند دمدآ نایلوا ردنقم هکلتوس راعشاو یبع یا مح لجر
 3 لاق رد هنسانعم كالس 77 ندقمالغا قجوج هلیعط كرا (موصملا لو (ماسفلا و هلبصق کناف ( فاو
 لوهحلا م یبصلا مش ل لاو هسفن عطقنا یحیی اذا عبارلاو ثلاثلاتابلا مام وغو اماق وامق مغو ص

 اوا وفروش بویلوا یراح وص كنيوق موق و حاص اذا شیکلا مغ لاق ردنا ون 8 جوقو

 | یک جاف هدننزو فتک ( مح شا اھؤام نکس اذا لّوالا بابلا نم اموف بیلقلا تم لاق ردهنسانعم

 كما بارش یتقو ماشخا هدننزو لاعتفا (ماصفالا) حایصیا مفو جاف شیک لات روند هجوق ناغرغاب

 ردهنسانعءقل وا نامزیدو یربا هدننز و هما رک هلا هم یاخ (تمانا) قنتخا اذا لجرا م ىا لاقت رد هنسانعم

 | روند هئیش نامزیدو یربا ردفص و هدننزو خط (مر خالا سمانا بالا رب ناف نا مف لاق

 تحاصفو ردقلا مظعیا م تفلحر لاه وا قالطا همدآ مظع یناشو ردقو رھ یا من "ی د لاق

 | لیت و ےظعت e (یضفتا» لز ئا مف مالک لاقت رولوا فصو همالک ناشیذو زاغ هلتغالب و |

 ۳ ۶ لا ردکلیا ظفلت ; نلاق و ابق تویطا هلاما یرلفرح فورطا ےخفتو ریظع اذا همخف لاق ردا

 شدن ام لرد رلادا 8 ERIE هروک هنناب كحراش » اہف ةلامالا لر اذا فورا | ۱

 لاق ردهنسانعم ءالعتساو رہکتو ملفعت ا هدننزو هنهج (ةيمخفلا ردح ورشم هرزوا قلوا ىلباقم قفا

 قتفو قتر هکروند دمدآ ناشلا مظع لوش هدنز و نارفعز (نامضقلا), العتسالاو a ةبمخملا هذهام | ۱

 الصا زسیدنک بول و تروص هلدقعو لح كنآ خاصم عيج هلفلوا ض وفم هنری دو یار تساد زوهج روا

 یصقكنا(مدهلا) هن ود مما عطقنال و هأر نع ردصپ مظعم یا نامڪف لج ر لاقب هیفل وا تیشمتو عطق تحصهر |

 بور وط یک د اج ندنکیدطا زوس هکر ون د همدآ قلاصو هېل وچ و لیقث ونادان ونهذدنک ودیلبلوشهلن وکسكلاد و | 7
 قلص دوخ ولا ظ.لغ و × مف ةلقو ةواخرو لث ىف مالكلا نع ىع یا مدفوه لاق هیلمب هنس یربغ ندتلقت ۱
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 : قجا فاح ظیلغیا مدف وه لاه ردهمدف شنؤم هل رسک كنافرواک مادف یرلعج روند همدآ قجا مادنادب و

 اهدنا اونع مدقم هد رحم ضعت روند هو نایلوا ددش یغلینمرق لوق ىلع نالوا شعایو یزمرف و وق كبو

 | مدفمو مدف بوت لاقیف ردتبثم ید ی یکی هدب رعلا ناسل و رد هحیوا جد هد ها نو هدننزو مرکم ردموسر |

 قلاب یکزوس ندزب هنا كنو وا یا نوا ردصم مدف و ةدیدش ريغ هترج ام وا ةرج عبشم یا |

 هدنن ز و هما رک ةمادفلا هیلع مادفلا عض واذا یثاثلا بابلانم مادفلاب هيلع مدف و امدق e مدف لاق هنسانعم

 ناک اذا ماما بابلا نم ةمودفو ةمادف لج رلا مدف لاق رد هنسانعم قل وا مدف دک ر هابط كنا (ةمودفلا)و |

 هدننزو روت (مودفلا) و هدنزو دادش(مادفلا) و هدنزو باح” (مادفلاوو هدننزو باتک (مادفلا) امدق |

 دن رازغا ین آ یکی سوکز وس قیر | هدنق و یراکدجماوص یس هفن اط سوح و جت هکر وند هنسهرابزب عيه هنسثلوش |
 (مدفلاژو هدنزو مظعم مدفلا) روند رک و یرلقدلغاب هننغا كنسهلوقم قیّراو قادر و راردا دنن ۱

 لیعفت (عدفتلا وةافصم هیلعناک اذا مدفمو مدفم قبرا لاقب روند هاق نالوا وکزوس هدنزغا هدننزو مک
 ةافصم هيلع تلعج اذا قیرالاتمدف لوقت ردهنسانعم كلتا هوا ندز هنا كنسهلوقم قی ربا هدنزو
 ما دفلا ) هيلع مادفلا عض واذاهافی ہوجا مدف لاق رد هنسانعم قم وط هنس ی کوک و هنا نکر چا وص یس وجو |

 (غدفلا )روند هنس هل وقم هب روط یراکد رو هن خا نوچګا عنم ندغاع یرا ول هکرد هنسانعم ماغزو |

 هنبوص و روند هزوب نوفلوطریلدو بوخو روند همدآ.دنمونن لزوک ن وغی وا یاب ره هد رفع هبا هم نیغ

 مغدف لاق ردهنسانعم قلوا ولزو لزوک نوغل وط مدار هدننزو هجرحد (فعدفلا 7 روند هن هربس تم شفق

 نیراجرف كناوسن هدننز و باتک (مارفلا) و هلبعق 2 اف (مرفل الو (مرفلا) ههجو ء نم اذا لوهمما ىلع لجراا |
 | ندا قیبضت هلجالع یتجرف (ةمرفتسلا و و هدننز و ءارج (یامرفلا ) ىب کب اش روند هب وراد ی راکدلیا قییت

 ح رفلا هب , قیصت یذلا ء اودلا یا مرفلاب اهجرف قیضن د تناک ادا ةمرفتسم و ءامرف ةا لاق روند هب یراق |

 ریبعتیزب هدر هکر وند هنسهراب زب یرلقدنت وط هنج رف كنا وس هدننزوباثک (مارفلا لو هدنز و هباتک (تمارفلا)
 همارف نوتاخ هدننز و لاعتفا (مازفالا) روند هنسهر وا ضیح لوق ىلع رارونتوط نوجا عنم ین الیس رول وا |
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 مچ ءافلا لصف زب

 هک

 ۱ نر ردن ردب نا ی بلعت نا هل صف كبغ و و تب ریز رضایی را

 ۲ نب اس نا هدنزو منم (منی) رددآ كنوتاخ رب هدننزو هناصم (همانغ)) ردیعبات هکر دسیق نبا هدننز و ریبز |

 1 «(ناهنغ) یدنل وا فالتخا هدنتبڪص ردهدنن ز و دعقم هک نفم ن ةللادبع و رد ردح ترمضح مالغ رق و ردربق

 | یک بهیغ هدننز و ردیح (یهیغلا ر ردهللا ےت ن ةبلع نا هلنا صف (دغغ»د ردعض وم رب هلیص كننغ

 مع لالهلا نود لاش هنسانعم تای" روند هد ولب هلق كنبغ (ےغلار ردهنسانعم

 ضرر کنی ر ا نیستم نسق ءودو نخ یا مغ هبلق یف نال لاق ردلهتسم هنسانعم هيا

 رد هنسانعم قعاب روب بواص وص كي ےغو رول وا قرنحم یکرو ندقلاق زس وص كب زاغ كاله مع نکل ردیدآ
 تراضص اذا ءاعسلا تما لاق و اا قلوا ولدولب اوهو هفوج رح و شطع اذا ایع ےغی لجرلا ماغ لاق

 شهاب کرو ندقلزس وص هدننز و ناشطع (ناهغلا) روند ههود شماغوا هنتلع ےغ (موبغلا) ةباصم 8

 ريبعت ءاوذا (ناعغوذ) رد دج كن راتضح ثالام ماما لشخ ن ناغغو روند ع مداوم روند همدآ

 لعنت ( بقا )و هززوا یصا (مايغالا) و هدنزو هماقا < ةماخالا) ردیبقل تاله رب ندرج كولم نانل وا

 تماغ عم تعغلو تیعزتعغا و ءاعسلا تماغا لاق ردهنسانعم قفل دولباوههدنز و لعفتمع متغتلال وهدننزو

 قلزسوص همدآ رب و مغلاک ین عج اوماقا اذا مولا مح دعا لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا ےہ ھم مایغا و

 توصاب یک دولب ولب هایس لغ نوک مینو شط یا مع مهباصا اذا موقلا ےغا لام E قماغوا

 ۱ در دن کلا سلاف .هلتصف 72 (همافمرز ےغلاک ءاج اذا لیلا ےغا لاق ریل تقم دن اصمم كک وج
 ءا | نم مأف لاق ردهنسانعم قعاق ه وص هليو کس كنهزمه و یصف كناف (مانلا) چ ءافلا لصف = رددآ

 ۱ الماذارعلمفلقب رد دسلاصخ هنسانعم تا ولطپط ها ترا ووفقا نا ویحو یو زذا ثلاثلا بابلایم امأف
 ! ماف نعم عبالا بابلا نم امف رعلامف لاقب ردفدا رم هديناث یانعم هليا مأف هلیتق <ا) بشملا نم ها
 1 |لعفت )م لا امت الا اذا یعبلا راح ف لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلاب عابندهل ول واط یسنرغب كنهود و

 ] مارکا (مأفالا) مأف یعع ريعبلا ما لا ردهنسانعم كلا ولطبط لب توا یتیزغا ناوبح یدو هدننزو

 ۱ | (متفلا هیفداز و هعس و اذا بتقلا مأفا لاقب ردهن :مانعم قق الوب هزکلبا داب زا ی ید رادقمر هنن رج تند وج هدناز و |

 | عطف یااموفءوعطق لاقبرد هنسانعم هزبو هزار هراب هزاب هدننزو درص (مۇفلا) روند هرس شیلا موا
 [ یعج روند هنیردتم هفجمو ردقو یدحاو ندنظفل روند هیاسنا تعاج هدنزو باتک (ماثفلا) اغطق

 |[ نالوا ولطپط هللا مت یسینرغب هدننزو بارح (مافلا) و هدننزو رب 6 ) بتلف بتکر ولک مّوف |

 ] ظلخ هقدش یفیا مخا لجر لاش روند همدآ نیلاق یدرزوآهینزو زجا ۱6۵ ی

 دل ور هروکهدنزو رم میس )و ءدنزو جم (مقا)و یھ كناحو كناف ( مسفلا)

 | بورغ دوخاب یغلهراق كى دوخاب یلّوا كندمک لیلا ةمش و رولک موف و هل رسک کناف رولک ماش عج

 هجا لوقت ردصوصخم هنردصک زایویو رونلوا قالطا هام كف و یفیدراو هوش وا فلان هبا سمت

 | ندتفو حص قفش رصلا فو سانلا مون ىل ا ا ورق نام وا مدا ییا هل ول یا لیللا ةمخ دنع |

 ۱ el ةمغ رول واردصم مف و رونل وا قالطا هللا فصن ريج نب ةمغ و رولوا یداوس زونه کرد رابع ح

 | بويل واردت هاوجو الا ةف ىق برش اذا ثلاثا بابلا نما لجر م ا هنسانعم كمکا بارش

 ا نا تن بقای یا لیلا نم مکع وبا لاق رد هتسانښم e وام

 ۳ یعاشلا مهلا مغا لاق ردهنسانعم قم ول ندا دابتشنا نخ ای ماش هض رام یسهل وقم ردک و عو ردن وجما |

 2 هفداص یا همغفهاجاه لا ردهتسانعم قلو هتسبمدو شوج یرعاشو رعشلا لوق نم هعنم اذا |

 جج کب اذا لوهمما ىلع یصلا مخا لاقبردهنسانعم قمالغا ردق ,هنلسک یفلوص قج وچو رم ثلا لوقنال |

 (ميستا) ردذوخأم ندنوپ لداح مالا هسفن عطقنا
 ١ ۳ هدنتف ولبل همق دو هدننز ولیعفت

 ] هایسیب هنسن رب و هتمصف ینا وربسنالیا لیللانم مکنعا ومف لوقت ردن وا هلا زا یبهدکنو ردهنسانعم قمردش واص

 ۱ .یشلا سن لاق رد هنسانعم قوا هايس كب هر ك راف (قم وعشا) و (م وعفا هد وس اذإ همحف لاقب ردهنسانعم كل

 ] هدنزو مظعم (مأفلا) و هدننزو مرکم (مأغم اإل همافا عع بتقلا مأف لاق ردهنسانعم م افا هدننز و لیعفت



tf ۵۲۷ Re 

 دوادیاو ردعاغو ما یعج روند هد واب ضاب لوق ىلع ردیفدا مو هدننزو هر ام (ذمامخ

 )4 “لإ 3 ودا لق + هلرام ط رفعج ماغو ردنعتا ی سرو كلرذنم J1 كولم صعب دوخاب كندسک مان یدابالا | |

 ۳ كفاک (یمشلا عارک ) ءاملا ریثک یا ممخم رحم و ےغ لاق روند هزکد و هدولب قوچ یب وص هدننزو ثدح
 نالوا هدننزو ریز هلم كنیغ رددآ یداورب هدهفاسم قانوق ییا هک هد ناب س ا

 EE re بص كنیغ غو رددآ یداو هقشب رب هدهلظنح راید هدننزوریب ز ارپ ز ردمه و تیاور |

 | ریس و "دسی هماش رونل وا یا ماکز هدننزو تاغ (ماما) رددآ كوص رب هدندرو دعس یب هل میک |

 0 هلال تاسلا ةرشک یاب ةه ضرا لا رونل واقالطاهرب نآ وارفیت وا هلیس هی لعاف مسا( ةغلا) نو مکی دليا

 | شع رو یسافو هح و و هبح بولنا چا 07 روتید هکع رو بونا ۷ یافقو ههبج هلنیتصف |

 یا عا ب نا لاش هیلوا ی دج رو رلصا هکروتید هبا" ییالباقو افقلاو هجولا متا وه لاقب روند همدآ |

 رد هنسانعم كعش ر وکو .دتویرتدقروت بوكا ندا ارو وکرا بت وز ( دم ا

 | لاطبالا لاق ردهنسانعم كمەدلر وک بورقبح هدکنج رارداهب و عذلا دنع اوتاص اذا نا رثلا تمغ لاقب
 لاقت ردهنتسانعم كوس شّوشمو مهم بویلطوس هراکشآو عطا و یزوسو لانقلا دنع اوتاص اذا م
 ردهنسسانعم كل لير لير بویمهدیا ناب یزوس یخدو هدننزو لزازت (نمتلا نیب ملاذا مالكلا مغ
 | روند هدوس شلدصبا هد شتا نوجا قلو وق هدنزو ریما (میشلا) همالک نب ماذا لحرلا غم لاق

 تفآ هدننزویتر (یّمغلا) روند هتوا هزات تبان هدنتلآ كتوا یروقو ظلفب یتح نس دقانبل یا اغ اناقس لاق ر

 روتسو لکشم یتمالس تهجو یثبثتو ك ولس تم کروند هدیدش ما لوشو ردبدآ هبرقر و روند ههیهادو|

 هلام ود و هزوت ندا هطاحا بوصاب یرکسع هدکنج هلبا مصق و یص# كنیغ (یملا) ردتغل هد هلي كنيغ هل وا
 ردیدرفم ٌماغ رونلوا قالطا هرازدلپ نالوا نخ و هدرخ هلیعص كابغ (موما) رونلوا قالطا هتنشو تدش 7 ۱

 | هاتک (فماما) ییغو هتمگ یا هتعاغ لاق ردهنسانعم كلتا كانغ یني د رب یرب مدآ یکیا هدننزو هلعافم (فماغ)

 كنهقا و راررو یی :رازغآ كراوط راس و كند ود هلکنآ نوچا عنم ندفلع هکرونید هنسهلوقم هبروط لوش هدننزو

 مدل نخ هدنوپ روند هنسردكبرناتخ كغجوچ و روند هب ین راصو هغاب قجدیلغا ین ورب ییرازوک

 ا ردعسا عوضوم هنسلح نوق هلنیتصم (ینغلا) ردندح هکر دیاطلا ةهباوت نا هدنزو دفن (ینع) ردتغل

 | قالطا هنعوجم هدنراقدل وا طلتح و هنن رب ره ندئاناو روک ذ ردیدرفم ةاش ردقو یدرفم ندنظفل ردشۇمو |

 نالف ىلع حار لاش هلیسهدارا یروس هکروند ناغ بونلق هشت و رواک مافا و مونغو مانغا یعچج رونلوا
 بویلوا یدحاو ندنظفا هکعوجب امسا لوش ریز رد هم یرفصم كنظفل منغ هکربد حراش + ناعیطق یا ناف
 | لهسهدنناد و بویل وایافدتلآ ردذوخ امندنینغمنغ و ردمزال ثبنات اک امرجال هلوا نوجا یریغندناسناو

۱ 

 | تلا ردروهشم فالخ یذخا ندردصم هلغل وانیعیساوب و رول وا تیغه هلج هک بوک هلغل وا نا ويح مارو
 | هدننزو ریما (منفلا) رک فو منغ لاقب روند هویت نا وا رف هدننزو همظعم (ةغغأا) و هدننزو همرکم

 روند هنلام قلم وط نانلآ ندنمشد هدننزو لفق (متفلا) و هدننزو هنیفسس (نینا) و هدننزودقعم ( غم الو
 کردم | قرف همرو هلتا ور ندهدیبع وا یتیرب لفنو تم و "یفهد رغم یزرطم هکربد چ تم » هتسانعم "یفا

 یبیقاب سیما دعب ی ړکح كنوب روند هلام نانلوا ذخا ةونع هدلاح یغیدلوا مئاق برح ندکر ش لها توت
 ارولوا ین ك نیلم فا بویفلوا سیم هکودلام نانلاوا تایرفظ ترا دعب یو رونلوا نسخ 9
 هليا صبخرت ود ردکلتاق یلام كلکب یشابرکسعرسالثم هکر وند هلامنانل وا اطعا ناز ندنرابهس هنا زغ فتو |
 یه رولوا ندهیعرش تاقالطا و سی زلوا دودعم هنمټ“ بول وا كندنک یلام لرفاک یکیدلیا لتف كن " زاغ |

 | ندنشد هلیعط كنیغ (ناغغلا و هدننزو هثیفس (نهنها) و هلنیتصف (منفلا) و هلیصق و یعض كنيغ (منفلا)
 ككنیغمنغو ايف باصا اذا عبارلا بابلانم اناغغو ةنغو اغغو افغ یزاغلا منغ لاقت ردهنسانعمقلآ قلع وط |
 | لوق ىلعو ةقشم الب هب زافا اذا افغ * هلا مغ لقب ردلمتسم هنسنعم قوا لئان زسنقشمو ر ه هنن رپ هلی

 (یانا ردردصم هان كفو روند هغلع وط رکهنسانعم هعنغ ردعما یک یظفل ف مع هدلوا یانعم

 كامانغ لاش ردا تلالد دنت اهن كنسهدام لەك نال وا هدرانز وول ردهنسانعم هدافتسا تیاف هدنز و راسا

 كمما ماعنا و شم تونغ مد هدننزو لعف مینا )هفت یذلاو لدهج غلبم عب كاراصقیا اذک لعفت نا
 تهلغ هدفا هدننزو لعفت ا و هدنزو لاعتا (مانتخالا) هایا هلغن اذا اذک هغغ لاق ردهنسانعم |

| 

 لطم



 ۱ یلغلا و هدننزو فتك (اغلا) لغ نغم ریعبلاو لجرااتغا لاقي ردهنسانعم لغ هدننزو لاعتفا (مالتغالا)
CEەلغ یینوم روند همدا بلاغ یسهیعاج توهش ردرللعاف مسا هد زو لیدنم (ےلغمل او هدننزو 

 ا رد

 | هنسنرب هلیرسک كنهزمش ( مالغالا ) هدنرانزو تیکسو هتیکس رد ملغ و هیلغو ےلغمو هیلخمو هملتغمو هدننزو
 هدننزو بارغ (مالغلا) هنلغ مج اذا *یشلا هلغا لاق یکی وقم نوحم رد هن انعم كمروتک هتوهش یدآرب |

 | مالغردق هج وا ناوج ندن وکیدلوت لوق یلع روند هنالغوا نالوا هرز وا قمراو هندح ورا راچ شلرت یی |
 | كرانيغ رولک ن الغو هلغو هلغا یعج رولوا "دض هلکغد همدا شمراو هنس هترک تلوهک و  رونلوا قالطا

 | زوکهدننز و ردیح(لیفلا )رون د هغلمالغ رد رام"( ةيمالغلا لو (ةیمولغلا و (ةمولفلا) رد همالغ یوم هل رسک
 [ 4 هفبروف و ةلتغم یا اطغ تراص ةبراج لاق روند هزریق نالوا هیهتشم هعاج و روند هنعنموص نالوا هدرلوبق

 | هنسفن روند 4 ولناق یلد قوج یجاصیصی یسهتروا كنشاب و روند ه هغب ولبق كکراو ردیدآ عض ومرب و روند

 ۱ نکل رایدلیا تد ود رولک هد هن راانعم یردم و طشم ليغ یوغل ثيل عب راضعبو روند ید "یطع هاتم
 ۱ (یلغالدحا یا یخ رادلابام لاقب رول وا لمعتسم هنسانعم هسکو سکیغو ردقلوا ليف هلباف نالوا باوص ردفم

 | عضومرپ قرهلوا هبت (نالغت) ردیع#ا كضرارب هدننز و عن ( لغت ) ردمالسلا هیلع حون نب ماس نبا هدننز وریبز
 | هلبعص هل رانیس راربدیتا نسکس هدیکر ت روند هلا نال وا هدننب نوی هللا شاب هلع كداص و كنیغ (ةصلغلا ا ردندآ

 روند هنشاب كنکيلد زاغوب دوخاب روند ه هج رمو نالواهدرب یعیدش واق كنکی وا لزق هلبا لد كچ وک لوق یلع

 وه و هتصلغ یکتثا لاق رون د هنکو ک كناسل دوخ ی رونل واریبعت یشاب لوکو ا هدیکرتهکهلیسسهدقرح و برا وش

 ۱ ناسللا لصا وا هتدفرح و ه را وشب موقلخا سآزوا "یرلاو تاهللا قلم ىلع ةرحلا وا قنعلاو سرا نيب مس
 | ییدعصلع نانل وا رکذ رول وا ردصم و ردهنتسانعم تعاچ و هورک و ردلهعتسم هنسانعم ءافرشو ةداس هعهلع و

 | هعصلغ لاقب رد هنتسانعم قمتوط ندنس دصلغ كمدآرب و هتعصلغ عطق اذا هیصلغ لاقب ردهنسانعم كمك
 | عب ددع و فرش ىف یا هموق نم ةعصلع یف وه لاق ردلمعتسم هن انعم نیعتو فرشو هتصلعب ذخا اذا

 | یمهعصلغ رد عاشو سرا هکر دسقل لا ترا دبع ن ةلمرح(ةمصلغلا وذإل ردناشیذ و فیش رولیاصهرچنا یموق
 ] رونل وا قالطا هنوتاخ ولغاب یوی هکردیعج كن هعصلغم هدننز و تاحرحدم 6(تاعصلغلا) یدا كل وی هدنزرطروا
 | نالوا ولغاب هلا هاري یسەلوقم دند درک و هروج یرلندرک ییعب قاشعالا تاد ودشمیا ناعصلعم "ره لاش

 | م رددنسانعودناو هصغ هلیعض كنيغ ( ةغلا)و هرددشتكراي*و ىح كرانيغ (ء املا إلو (مللار ودر هب و
 | گشت وین یسهدام م هکر د حراش » ترکلا یا ةمغلاو هال او غلا هذخا لاش رواک موع یعج كنظف)

 یمدآرب رولوا ردصم معو * یهتنا ردینب هنکیدناتس یلق رورس قالطاهه ودناو نزح ردعوض وم هنسانعم

 " كمروچچ هما هننوربو هن ضا كنهتاد و هنزحا اذا لوالابابلانم اغ همت لاش ردهنسانعم كلخا لات هصخ
 | لاش ردهنسانعم كعرو بوتروا یی هنسنرب و ةمامغلا هرو هغ مقلا اذا هربغو راما مغ لاقت رد هن سانعم

 | هوک یسا كب مغو ءرح "دتشااذاانمو مغ لوقت ردهنسانعم قلوا یسا هلیسهدایز نوکو  ه ًآطغاذا *یشلا رغ

 باح لاله قرهلوا ندنسانعمتسو رح وذ یا ع ةلبل و موب لاش ردردصلاب فصو هکرونلوا قالطا

 | یاب ربخر و قبقر مغ ود لاح ادا لوهحا ىلع كالهلا مع لاش ردلمعتسم هنسانعم قلوا روتسم هلنا قیقر

 | (ماتغالر مسا اذا لوهجلا ىلع هيلع ربطنا مغ لاش ردلمعتسم هنسانعم قلوا هتسبرسو مهبم ولی روا
 | ماقغا و ناو معاف هغ لاش ردهنسانعم قلوا كال هصغ هدننزو لاعفنا (مامتالا ) و هدننزو لاصتفا

 ۱ لاق ردهنسانعم كمنرو بونتروا مامتلا ونک و لاط اذا تبنلا عغا لاقب ردهنسانعم قليوب بولاغوج توا

 كععاامو ىب كا ام و ىل كنا ام لاش ردهنسانعم كليا كانغ هلیرسک كنءهزمه (ماغالا ]) مناف ه اطغیا هغ

 |قلوا ولدولب اوهو ةّرح دتشا اذا انمو متا لاشردهنس انعم قلوا ىسا كب اوهو كنزحا ام یا “يلع

 | یک م ردرالعافیسا هلیعض كم ( غلا )و( ماغلا ) ةماغ اذ ترابص اذا ءاعسا تا لاش ردهنسانعم

 ] دها) ةغو تک یو من ةلبل لاش و مغوذوا رح وذیا غمو مافو مع موب لاق روند هتقو یما كب

 ۱ | (موملا) روند هني دکن هنسن یمهلوقممول وط و مهبم یا ةت مما لاقب رونید هشیا مهب ولت روا یاب هلیعص كنبغ

 | روید هرخ هتسب رس و مهبمو قیفر مغ هنود لاح اذا موم وهف لالهلا مغ لاش روند هلاله روتسم هلاڪ”

 هلی كنیع فی لو هل كنيغ (یمنلا لو هلا "دمو هدننزو "یتح (یمغلا) روند همدآ شماضوا هماکزو
 | ريغ یلع انص یا بلاو یمغلا و ءامتلا و علل انص لاق روند هنغلروتسم ثالاله هلغمالوا قلقجا اوه

 أ

aRق تک  



f ovo e~ 
 نیم. ناه بویلا مشعلت و ددرت و بویلک ربا الصا هدنزو جرحدت ( مرذغتلا ) فازج یا مراذغ لیک

  ۱فرح یو ردیدآ عض ومرپ هدننز و یرکس(یمغ)) عتعنب مو اهب فلح اذا انیم لجرلا مرذغت لاق رد هنسانعم
 | دج و اما لا اکل ذج و یعغ لاق رونل وا لامعتسا هدنسانعم نیع هکردهلک رب هنسانعم اما نال وا حاتفتسا

 یرکس (یمرغلا) یدنلوا رک ذ هدنز هدام هکهتن رد لمتس هانعهوب ید یعرح هلا اح و یمرع هلا هل هک ق
 کلرک شود ی دڅو هلرصق ك نيغ( مارغلارف ةلبقث یا ىت ض ةأر ما لاقى روند هتر وع ناعنارکل وکیا كشا هدننز و

  ۱تاذع و ردهنسانعم لاله و رد هنسانعم ماد رتشو ع ول و یا ماض هب لاق ردهن :سانعم عولوو صرح روند

  1دقشعدردهدننز و مرکم (مرغلا ژاک الهوا اعاد یا چ اما غ ناک اهباذع نا یلاعتهلوق هنمو ح راشلالاق رد هنمانعم

 | مرغم وه لا روند همدآ نال وا. راتف رک هند تلقثو بارسا یا مرغم وه لاق روند ه هتفشآ نالوا راتفرک

 لاق حراش لا لاق * علوم یا هب مرغموه لاق روند همدآ نال وا صدرح نوکشود كت هبهنسنرب و نیدلاریسا یا

 قجالآ و نو دم یا هل مغ وه لاقت روند هننولج روپ هدننزوریما ( مرفلا ) مرفن وهف لوهمما نلف ىلع هم غا ق

 | (مرفلا 2 و هدننزو لفق (مرفلا )و هدننزو هباه* (فمارغلا) هناد یا هع ضوه لا رولوا دض هاکعد هنبحاص
 اهدا مزلبام وه و م رغم و مرغ وةفا لغ هیلع لاقن کت يد و ند روند هنهنسن نالوا مزال یمادا هدننزو مرکم

 كمدوا ی هنسنال وامزالیمادابول وار نشتمهدنتمذ هکر هدننز و لیعفن(ع رغتلا وه رسک ك نەز( ما الا

  | ۱هلت رابع * | رهتساوخ شدنکفا ناوتب * هدیدالاذهدقمیرمشخ زاید ۇم هتلعح اذا هتعرغ و هتم ضا لوقت ردهنسانعم

 نویدم ین آهلغل وا موس هلی رابع ام راغ هلعج اذا هما هدحابصمو رول وا كمد یدتد وا یلام اک | هلکلیا ریست

  ۱هنتمدهدنن ز و همالس (فمارفلا لو هلص ك نیغ (مرغلا) رول وا شلوادراو هدهنانعمیکیاون سپ رول وا كعد ید

 (ماشنرغالا اهادا اذا عبارلا بابلا نم ةما غو ام غ ةيدلام ضلاقب رد هنسانعم كمهدوا یی هنسن نالكم زال یسادا

 بول هجا ینرق بولوص یتا كنسهدوکن دلازه و فعض كمدآرب هدنز و ماج رحا هلا هه نیش 2۱

 بوخ هدنن زو ین وفنع هلا ل۸ یاط €( ینامطرفلا ) هنطب صجخو هم لبذاذا لجرلا شن ضا لاقن رد هنسسانعم م
 | هرکذ هفشح هدننزو رفعج هلفاق ( قرغلا ل هجولا نسخا یا ینامطرغ یتف لاش روند هبولناق یلدرلد هرهچ

 ضرام هزواوه هلرعف كنیسو كنيغ (صسغلا ) ردهبرقرب هدنساضق تاره رهش هدننز و مروکمزوغ)) روید
  ۱ةویهلا و ةلظلا طالتخا و دا وسلا یا مسغلا اذهام لوقت روند هغلنام ود و نصورو زو : ثلذک دغل وک ارق نالوا

 ِ ما اذا لوالا باب | نماموسغ لیللا بغ لاقب رد هنسانعم قلوا وکارق كب هک هدننز و موج (موسغلا )ةر غلا و

 ٠ ) (مضلا )و هلیصف كنءهزمه (ماسغالا ) مسغ نعم لیلامضال لاق رد هننمانعم موسغ هل رسک كه زمه (ماسغعالا

 نیش و ی كنيغ (یشغلا ) باح“ نم عطق یا مسع ۶ و ماسغا ءاعسا یف لاقب روند هن راهراب دولب هدننزو درص

 ن وار مشخ و ہل اذا لوالا بابلا نم اعشغ یلاولا هعشغ لاق ردهنسانعم كليا لظ هلبن وکس كنه
 یک لبالا ےئغ لاق ردهتسانعم كمروس نارطق ندرب هنس هلج بویعد لیلع و عاص هرلءهودو رددآ یداور

 قفتا مفیک لَأَتیب بوبقابهنسوتوکو هنس وبا یتقو دهک یحنوط وا و هعتسو دج ىلع بصی هه اذا ین بابل نم
  1هلزرتعف (متفلارکفو رظنالپ هيلع ردقام لک طقف ایل بطتح |اذ| بطال ا مثغلاقر ردلهعتسم هنس انعم كلبا نوط

 وفا لاجررت مهنزونربخ ( معرف یون داشت رطق ندرب قاسم اله بوک قم سو < یزامود
1 ١ 

 : ةيمشعشغو ةمشعشغو ذل هلا لاق ردهنسسانعم تعاجشو مادقا و تأرج هلناصف (ةيمشعتع )و (دییمتشلا»آ

 نادر کر وی هروالدو یاد لوش هدننز و لججرفس (مشع لا و هدننزورینم (معشغل ءاضمو ةأ و ا

 هد دسلا لات رطخ و لوهم ردقنره ند هن یکیدلیا دصق بوردلاص هنشاب یدنک نامه تویعا ا

  | ۱بکر ناک ادا متعشغ و مثغم وه لاق دل وا مردن ودزو الصا  E(مرضغلا ر “یش هدا رع نع هشالف

 لوث و هلوا ناقشپ یو 0 قوچ یعاربط کروند هرب ظیلغ لوش هدنرانزو جر زو رفعج هلا هت داض
 | بولوا قشمو یکج رکو یک ش اط یکفوک لوق یلع هلوا شمالتجاحاح هکروند هغچلاب ۍروق لزق ولزوا
 لجرفس (طمطخلا )و هدنز و بشرف ( خطا هدنزو "فو 7 طفلا روش ده نالا رولیموک ای نکررو

 ری رول وا قالطا دمدآ شیککی لق مر "مطغو روند هایرد مظع هدننز و

 (ةلغلا و هلنیتصف (لفلال روند هدوسوب وق هل د دشت كم ( طفل ا) رونلوا قالطاهریثک عج و قالخالا عساویا

 عبارلا تابلا ع نم ةلغ و الغ "فوصل رخ اچ زد هتاف قوا با یمیعاجب توهش كمدآرب هدننز و هف غ

 لا نم جاه اذاريعبلا لغ لاش رو هاست قل وا یراشح یمسق رفیآ و روغوب ةصاخ هلغو ةوهش بلغ اذا

۱ 



 چ ملا نیفلا لصف روس

 ترش اذا همذنغو هما عرض فام لیصفلا مذغا لاقت ردنمانس تاما نود وساته ناما شوک هود دون

e~سی 6۲6  

 | رد هنسانعم راهن هدنازو باصع (ماملا) ذیل ذخااذا لج رلاماتعا لاق رد هنسانعم قلآ یتسهدیزک كلام هدننز 7
 ۱ لاه و اار ت دشا راک وخ د ه هنسنوز وا هدننزو قم (علار)ر ابا یا هلک مایعل انس لوقت

 ۱1 ا دکلی تی كناوه هدننز ورک (منلا) نیو : وط یا معم ماع
 !هدنزو هج (نقفلا) سفلاب ذخ ید اکیرط اد یا متغانعق و لوقت هلوا هدنسهج رد كلتا كاله ب ودناکو
 OR هدننز و رجا (عغالا» قطنلاق ةچ یا ةع هيف لاق ردقلنقت وط نالوا ءدال هکر دیفدا ماو

 یکه اما و دبع ند اتفلا هللاناسلزونهرونید همدآ نابل وا ردتقم هادا باب و تحاصف یمالک رب الصا هلغل وا هچج

 ۱ | ندنفیدل وا وق كم "یقخ و متغایا "یقغللجر لاق روند یخ د یقغ هلتبسن ه هقغ و هلیع كنيغ رولک مع يج
 [(متف ضابحر) ذیل توصال نی یا "یقغ نل لاق رونل وا قالطا هد وس نایملوا یسیدرمشاخ هدک و د هبق

 هک ردناص وا یمدآرب هل رمسک كن هزم ۵ (ماتخالا) تام یا ےتخ ضایح یف عق و لاق ردندناقلا مول وا هدننزوریبز

 هک هدننزو لاعتفا (ماتتخالا) لع" یتح اهنمرثک | اذا ةرايزلا متخا لاق رد هنسانعم كلا تی زنان توان و و |

 ىلا هنداوس یضابب هدنزو رجا لبا هثلثم یا (مئغ الا ہا اذا لجرلامتعا لا ردهنسانعم قلوا التماو |

 هیبشاکا وهغلزو قتمارف نا لنز و دوس له بغداد دچاس نوا ۱

 رد هنسانعم كمر , ولامالعاو سیفنرفا ونندرب همدآر تا هنری و لات تحول

 رای ودب هکر ددآ ماعط ول ردرب هدننزو هنیفس (تهتقل)قدیج لالا نم ةعفد هلعفد اذال والا بابلانم ام هلرثغ لاق

 (موتغلا و ردند هنا ویح ءاشحا هکر وندهب هتسیرلکددر ابقرف ونادریشهدنز و هحرف فعلا ) رار اب ند کر کچ |

 یرلکدد یسهام ریش یابی كيف( تل طل ئا موثغم "یش لاق روند هب هنس شتات هنسن ضب هنسیدنک

 هکردشلیا ریست ت هلا ثغ هدو حراش نکل + روند د رییقنآ ردیعج كن هبق هکهنسانعم تا نون یک ام هکرد هنست |

 لاتو دقو شووش د وزا ( قبلا ) ودقفا وم حس راشیناب هلکتآ ی هقغكلومرد راکددنادریش وربابقرق ۱

 ردیعجب جت هکر دی ولقم ج وغ ليم كني (م وغلا ب تارطضالاو لاتقلا یا ةغيغلا هذهام لاقت و
 ۱ یصق كنیغ(مذغلا) ردشل وادرا و هدننا ونع موحخهدنرعش عاش مات منو ةلظنح روند هب وصنایل وا و ی

 | تاسبلانم امذغ هلام نم هلمذغ لاش ردکمر و سیفن لامة ةعقد دمدآرب کدو اهتمام مع هلن و ی كنم لاذو

 ۱ | كع هناخاتسک قرهچاص رکود ب ويم هلبادآ لوق یلع كم لزاه لراه هلصر رح و هرش ی هنن ر ومڅغ نعم لالا

 | لامتفا (ماذتغالا) ةدشو ءافح وا 2 دم هلك اذا لوالا و با رلا باسبلا نم م امذغ همذغ و همذغ لاق رد هنسانعم

 ۱ ردهنسانعم كما به یتدوس كنسانا یکشوک هود و همذغ عع همذتعا لا ردفدا نم هديا یانعم هلا مذغهدنزو

 ۱ لوک | هدننز و رفز (مذغلا و هژیس هی لع مسا (مذغتلا هعیج ترش اذا هما عرضیفام لیصالا مذتغا لاق

 ۱ هدشزو هجرحد (ةمذنغلا و هل رسنک کنم زمه (ماذغالا) ردنا لکا * یشره یکر غص هکروند همدآ نابنیا و

۱ 
۱ 

 هلنیتصف (مذغلال زساه رد ما ذغ یعج ردنابنرب ندنع ول ضجب ندنساعم هود هدننزو هنامر (فماذغلا) هعیج

 لاقروند هوب وق شیککو روندهضرا نروت یوا نانلوا رک ذ هدننزو هنیفس (ةمذغلا) ردیدآ توارب دو

 ییمب هننسانعم هردص و هعاب بحر ىف قلا رارید تثشام نالف ةعذغیف قلا هکر دندانعموب و ذعسا و یا ةم ذغ ب

 ردهنسانعم همذغ هعذغ و ردنا لمحو فطل نسردا زای و فیلکت هنره هلغل وا لدای رد و لکو عرک تیاغب

 هرس تیاغب رول وا ردصمو هک یا ةمذغ هنمتععمام لوقت ردهنسانعم هلک هدننز وه ر (فمذغلا)ل رک ذس اک

 ندناولا هدننزو هفرغ (ةمذغلا)اهوباصا اذإ ةمذغ ةمذغلاب اومذغ لا هنسانعم قماضوا هر قوچ یاب و
 | ةعطق ىالاملا نم ةمذغ هاطعا لاق روند هلام هرابرب و ةردک ةربغ یا ةمذغ هن ول ین لاق روند هغلزوب یار

 ةعقاو یا هعذغ و ضرالانم ةمذغین اوعق و لاق روند ید هعذغ روند هضرا نورب نددح یتچ و یرباچ

 یر یر : ندنیعج و تیک (عاذغلاورددآلبجرب دوخاب عض ومر هلنیتعص (مذغ وذ) بشعلا ولقبلا نم یعبقر ا

 | ودهنسانعم قعاد یماعط هدنزو لعفت (مذغتلا) رد هعذغ یدرفم روند ءلهنسن شعثنب تاق تاقهیرزوا

 | قاض هدرام بویلناروا زسنزو و لیک ییهنسنو هدننزو هجرحد (فمرذغلا) همعطت اذا *یشلام ذغت لاش

 8 مالکلا مرذغ لاق ردهنسانعم قعشراق زوسواف ازج هعاب یا مذغ یا "یشلامرذغ لاق ردهنسانعم

 | لا روید هو وا قمی رشک ی ا مراذغ هام لاقب روند هوص قوچ هدننزو ی ر

IS 

 e هدنزو ل یک نیو هنن درص ر واک م ذغ یعج رد راج هد هناصف هدنو رو 59 دوس یو و هجا
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 هند یف لاق زود .د غفیراب نالوا هدنعادود كناسنا هدنز و هر( )مع تعر اذا ةبش

 HE لوقت رون ده وب "هرهچ رظنعش وخ و بوخ و یزعرف :یک لآ لک هدننزو "ییغ ( ی یا

 ردعضومر هدننز و ردیح ( مبع) روند ه هغب ر وق كکرا هدننزو موصبف (مونیعلا ) رجا نسح یا یفع هج و

 كمزوب هدوص هدننزو مون مر بر یا منعم نان لاق روند هنج وا قمرپ یلانق هدننز و مظعم (متعلا)
 لاق ردلمعتسم هنسانعم كمك بوبرو هبهزودر یکو هودو حج اذا اموع مومبءالایف ماع لاق ردهنسانعم
 كجو و هدننزو درص ردموع یعجب رددآ كجوبرب هلی كنيع (ةموعلا)) تراساذا ةئيفسلاو لبالاتماع

 یعچرون دالاس هدیس راف روند هلی هدننزو لاح (ماعلا) رزک بوزو هدوص اعاد رول وا هیبش هنشاق لزو هانس

 مات سعث ردذ وخأم ندموع ماع کرد حراش + ادیکو ت م وع نونس لاقن و ةنسیا ماع هیلع مم لاو ردماوعا

 ردطلغو هکر د حراش + رونل وا قالطاهواهن مینو بتن دی هتنکی لب رسوا شوخ بر یانو ا
 لا ردهنس انعمقلاقیلاخ هنسرب ب ورب و شع هنس رب جاغا هدننزو هلعافم (ةم واعمل ا]) ردقل وا مایع نالوا باوص

 انالف مواع لاه ردهنسانعم قمت وط هللا قالب یراکتمدخ وریجاو هنس لمح ملو ةنس تلج اذا ةا تم وام
 لضام هدهنآ یاس یتیک تال هنسو دا رم ردشل وا درا و یعرش یهن هدنفح هکهم واعملوش و ماعلاب هلماماذا

 بودا هدايزغلبم زار هرز وا یتید رادقمهلقل وا ر رقتمندهدنتمذ كن و دم دوخای ردکلیا عیلباقهننیک | قج هل وا

 ةياپنلایف لاق ردشلبا تراشا هثدح وبشا هلکن و فلّوم» ردنرابع ندکلیاربخأت ه هرکص هنسرب یتسهدع و"
 مین نآ برعلا ناسا لاق و ادعاصف ائالث و نتتنس رعشا و لار مت عيب یهو هک ذم واعلا نع ین عسل ثیدحیف

 نیماعل ل رج وا كل رمن وا كماع عرز عييت نا یرهزالا لاقو ىرشملا ضرایف لباقنم ج رخ اع كماع عرز |

 جاغا دو هدننز و لیعفت (ع وعتلا) ۰ رخت و ائیش نیدلا ىلع دیزت نآ وا كماععرزعیبت نا فلؤملا لاق و 2 وا

 یک شلو ةنس لمك مو ةنس تلج اذا ةصلا تم ّوع لاق رد هنسانعم قملاق شوب هنسرپ تورزو ءو ا

 ةضبق ةضبق هعض و اذا دصطا مّوع لاق رد هنسانعم قموف هن رزو | كنرب یرب بودا مات وط ماتوط ینرایاص |

 هدنشاب لوق ىلع TAIT هنس هب لراوس ندا روهظ ندوشراقهدارصعهدنن ز و لا تماما

 هنرزوا هدرارهن هکردهنسانعم فوط و روند هنمالوط قراص شاراصو زغل وا قالطا هماع هقدل وا قراص
 رونلوا ریبعت كلکه دیکر ت رار دبادنب بوتاچ هن رب یرب یرامولوط هچ رب هکر ون د هب هنس یراکدا روبع یک ل اص بون
 شلو ا تمدهماعور ول وا ندرلم ول وط لک و ندراجاغالاصار ز یدیشلیا ناب لا لاص ینو هدنس هدام مع فلوم

 هدننزورببز (عوع)) ردعضومر هدننزو باغ (ماوع)) رددآ كترب (f) ردماع یعج روند هناص نیک |
 راومه یکرزو هدوص هدننزو داذش (ماّوعلا) ردرهباعص یراصنالا عوع و یلذهلا:دعاس نب مع وع : رذنداما |

 (ماعتس ۱۱) ردیعما یرد ریبز ترمضح ندناصصا ما وعو حاس یا ما وع سرف لاق رونل وا قالطا هنآ رکود

 دیدش هدنز و ردیح )ہلا ردلماش هنس هلوقم تالکو لاص و قیاق و یک روند هبکره نالوا ب وکرم هدایرد

 (ذماهعلا) رددآ عضومر و روند هنککرا كنا ویحیراکدند لیف و روند هقان هدنورو كاجو روند 4 هنسل

 بویع رو هلا دما هکروند همدا لوش هلی كناهو كنبع (نامعلا» روند ه هقان كاج دو هلق كنیع

 قیرطلارهظ یلع مان وځ د ال یا نام۶ وه لاق ردقج هل وا صحت هبل وچ یوق وا هلوارولاق بوي وا هدنرز والو

 روفیط (موهعلا) لیوط محط یا "ئم لجر لاق روند ههنسن نوزواو یربا هدننزو ۍردیح(ۍم لا

 هجر حد ها )ر دب دآ عضومرب و روند هلام" لقیصم زود ودو لزقو روند هنکو کك جاغ سذجر هدننزو
 (نهعلا) ردیلع لجرر هدنزو هزج ( همهع) عرسا اذا لجرلا مع لاق ردهنسانعم كلا تعرس هدننزو

 روضشد هغلزسوص و لا ىلا ةوهش یا یک ی لوقت زنیم وواو توزد ولو هدونةصاخ هلق كع |

 بابلانم ةع و اهع ماهی می لا لاسش رازولوا ردصم هدرلانعموب هچع و معو شطع یا ةي هبلاق ق
 لجر لاق و ردیهع یثنم روند همدآ نیکان هدوس هدننز وناشطع (نایعا) ةجع هب ناک ادا عبارلا و یناثلا
 | یسهجوز ناغاص دوس و بولاقم ورح ندد وس بول وا لالهیرله ود نعد هنآرما تتامو هللا تیهذ ادا ناماناهگ

 | هماقا (فماالا) ار دبا تيش یرلناوسن ینیراتمدخ یکامرونکو ص و قناص دوس كرایودب ارز هدکدلیا تافو

 قب یا وه ماعاف نیل رعغب هکرت یا هللا هماما لاق رول وا مزال هدانعمو و ردهنسسانعم قلق جاتح هدوس هدننز و

 كنم (نیعا) بنل لقاذا اوماعا لاق ردها ااا یی بول وا كاله یرایشاوم كموقر و نیلالب

 لاغتفا (مامتع الا لاسلا رایخ نم یا ا نم هاطعا لاق روند هن راالغا و هد زک كنه ود یتعی كلام هلک



¥ 

 كمدبا هجوع یعدآرب (ماعتسالا» ةماعلا سبل اذا لجرلا مت لاقب ردهنسانعم قمن راص قراص هشابو اع
 سبل اذا لجرلا متسسا لاقب ردهنسانعم قمن راص هماع هشابو اع هنذضنا ادا هتممعتسا لوقت ردهنسانعم
 | هناتک (ةماملا) ردلکدروکذم ع نالوا نیعلا ح وتفم ردیدآ هب رقرب هدنساضق باح هل رسک كنیع ( علما
 هنسانعم هضب رونل وا رببعت قشا هکروند هنهالکه رزو هنسانعم رفغم روند هب هغلغوت نالیک هشاب هدکنج هدننزو

 شیاسآ و هافرو نما نالف رلبرعو هل رسک كنيع رولک ماعو ماع یعچ روند هغراص نالیراص هشاب و
  نانل وارببعت لاصهماع و رول وا هدنماکنه طاسنا و افص هما ءاخرا ارز راربد هتماع یخ را هدر كج هد یدلو

 " ] لاش رردا روبع یرهنو رګ هلکنآ بوش هنتسوا یک قباق هرکصندفدلغاب بوتاچ یراجاغا هکروند هثیش
 | قغراص قراص خدو هدننزو لاعتفا (ماقعالا ) الع رعب ةدودشم نادیع یهو ةمامملا ىلع رهنلا ربع
 یغرا اذا نیلا متعا لاق ردلبعتسم هنسانعم كف یک د وسو ةماعلا سبل اذا لجراا هتعا لاقب ردهنسانعم
 (فع الا )لېنک |اذاتپنلا معا لاق تو طزوب هلویذدعبنم هکر دلمعتسمهنسانع:یلو یل اکو رارق بوازواتوا و

 | لوق رار هوا یرهن بون یکقباق هکروند هلاص یک هماع ردقلوا هلفیفحت نالوا با وص دوخاب هلو ددشت
 | ةص انا "دضسانلاةمام لاق ردیلباقم هصاخ هللا دیدشت همامو رولوا ذوخأم ندموع همام هروک هریخا
 ةمامعلا هيلع تفلیا لوهحا ىلع هسأر معلاق ردهنسانعم قمراص هماع هنشاب كمدآرب هدننزو لیعفت (یبم)
 لوهحا ىلع نالف می لاق :نزدهدنس لرم جات كن رع هماع ارز ردهنسانعم قفلق خش رو ديس هنموق هسکر و

 قم راص قراص ردع ون ءان هلیرسک كنیع 2 )یغرا اذا نبلامع لاقت رد هنسانعم كفلکو پک دوس و دوس اذا
 مقچ ورثک هدننزوریما (ےملا)) ماقعالا یا ةمملا نسحوه لاقب رونل وا ریبعت شنراص هکروند هنتلاح و تيه
 كدتوا یدکو ردیدآ عضومری و عقحجم ریثک یا مع “یش لاقب هدننزو بتک رد ےع یعجج روند هيس نالوا

 ھی یا مولا معوه لاق روند هنسهداز یثک نالوا صلاخ و مک كتعاج و موفر و روند هنسی روق

 | كناسنا و عاقجا و ةرنک یا م8 هيف لا روند هغلنا وارف و هفلقوچ ردعما ندنل وا یانعم كم هلنیتعف (مملا)

 | عما لاقت روند هب هنسن نالوا مامو مات اقلطم و رونیدهکلیرا و هکلکویب نالوا هدنراتقلخو هی راس
 | همدا عاق ولربخ نال وا لماش یتعفنموربخ هسک ره و رول وا عج مساند هماع نالوا یلباقم هصتاخ و مام "مان یا

 ۱۳ مسن ااا لو نوزوا تراب ااو هدننزو هنیف (ذهمملا) رک, نیس اک یک عم روند
 | هلیع كنيع رد مع یعجلیوط یا معا لخحن و لجرو ةلوطیا ءاعو دم ةلحن و ةيراج لا روند عا هدنرک ذم
 | (موما) ظیلغ یا عا یش لاقت روند هئبش نیلاقو ردبرک ذم كنظفل ءاع هرزوا روک ذم هجو (7۶الا)

 ماتو ماع ردعج ندنظفل مع هژزرتمص باز لیوط یا موم تن لاق روند هوا نوزوا هدننزو روفعب

 ه هلج هدننز و موجه ( موملا) ه ابشو هلام و هعسج مامت یا هم یلع یوتسا لا هنموروند هنایشانالوا لماکو

 لماش ردیدعتم هلی كنیع ملا ةعاما لوت اذا لوالابابلانم ام وع *یشلا مع لاق ردهنسانعم قلوا لماش

 ولریخ لماش یریخ و "رب هسکر ه یبک مع ہل رسک ی (يلا)مهلعتا اذا اع ةيطعلاب مهع لاقب ردهنسانعم قلق

 ۱ لاقب روند هکاکویپ هبسسکو هلیعض كنيع (ةبملا]) هلقعو هری مریخ یا هم و مه لاق روند همدآ افت
 | رد هنسانعم ماع هدننز و یق هلرعط كنيع < یمملا )روند هناماجب هدننک ارب هدننزو جاج ( امم ا)رېک یا ةيع

۱ 

 | هنآ لوش هدننزو مظعم (ممملا)ل صااخیا یرصق و ماعیا "ی لجر لاق رد هنسانعم صاخ یرصق هکهت
 ۱ واوا یب هجا مات دو دیلوا قلضاپ هدنن وب بول وا ضابب یشاب یک شع راص قراص هکرونل وا قالطا
 ۱ ضابسلاردحما مث اهلک هتیصات تضیا وا قنعلا نود ةماهلا ضیالا یا 2 سرف لاق هلوا شعا ردق هنشنم و

 لاقب رد هنسانعم قلغوج هنن هرکصندقدلا زآ یرکسع كريما رب هدننزو هلزلز ( ةمعمل) ةیصانلا تبنم ىلا

 ] رددا هدلب ر هدماش هدننز و ن ابق (ناجعل رددآ كنوناخ رب هدننزو تح (یع)) ةلفدعب هشیح رک اذا لجراا مع

 رد | مق لوق یلعر دیم او را د یراک د د تاق شا د رق یکیاهدننز و رفعج( م دنعلا )رد دآ لج ر رب هدنناز و م رکم ( منعم ال

 هیلشناک | ینیراج وا یراقمرپ یلهنق كن هب وبحر ول وای راشم لزق هکر ددا ر شرب ص وصخ هزاج هلنینصا (یععلا)

 | نالا تی ورک هدرلغاب هکروند هطویخ لوشو روند هن راج وا یرللاد كنجاغا یماش بونرخ لوق ىلع راردا

 ۱ ندرلک ی راکدید غزو هغو رددفع یدرفم روند هثنکی كنجاغا نالیفمو رولب راص اکا یرالوق لر دمصآ

 | ددهنسانعم قمالت وایرو نم رش یکیدد منع ناویح هلل رسک كنهزمش (مانعالا) ردیدآ لجررپ و روند هغو رپ

e(لاق )  
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 اه زدنراب ندنب کو نوا ادتنا كن هحعایذ هام ( تام ولعلا مای الا هولك یا يما هلاعت لاق ردونمانف توش | ۱
 مالعوروند هنش وق یو هناغط رقاح هدننز وراب ز (مالعلا) و هدننز وبا (مالعا) ردرکلا مونیرخآ |

 اش روند همدآ کدو دیسر و لالاح و تسح هدننز و "ییارض(یعالعلا) هنسانعم ءانحرونید هر هنو هدننز و راز ٠

 ۱ "هرکو روندهایرد هدننز و ردیح (لیعلا ) ردیعما لجرر هدنزو دادش (مالعا) "یکذ فیفخ یا"یمالع لجر
 ۱ رب ولناح ولئا و ردلیخت همی وا نکل ردلکد لماح هجرک رولوا ءام رک دارم هکروند بیمه نال وا لنت یضرا

 ردیماتالجرر و روند ه ویفقاروچیوصلوق ىلع قوچ وص و روند 4 هغبروقو روند هب وبح ندبکز ان و
 لاعتفا ( مالتعالا) هنسانعم عردروندههرز هدنن زو ءارج (ء العلا روند د مالبع هکروند هنالترصتکر او

 ریپز ( ےلع آل لاس اذا ءام ا تعا لاقب ردهنسانعم ققآ وصو هلع یا هلتعا لاق ردهنسانعم كل هدننزو

 هارد (دعشا اع {J ردیعسا كضرارب هدماش هلک كمال و كع هدل "وا ) العلا نلع) ردندآ لجرر هدننز و

 ییلامرخ هدنن زور وعصع (موشعلا ال ردندآ لج و رپ هدن ز ورفعج هلن ا هل یا (لع )رد دا كغاطرب هد رفەمود |

 یټ هه اط زا کدو زود ریرظ كندصکو روبه هب وص قوچكو وود هب هغب روق تاکرا ا ا هن امس قو

 روند دنچ وق نونقاو روند هوقو تکا ورو 97 یا و و نانلوا ریبعت هنکو رۆن |

 هره ودد دش وز واب ورد دآ شوق قا ساجر و روند هنکک راك نشوقزاقورونبدەزوک | هج وق وروندهنسیغاطو |
 مسا (م نا روند نیش نوز وا هو ور (میسار ردمجالع یرلعج روند هنسالعا و هدیزک لوق ىلع
 ۳0 قلعه دعم لاذ( یعذلعلا) ک ارنم یا لعن لمر لاق رون دهننفموق بوط رد هلیس هين لعاف |

 ردقاملک ای صدرحیا "یمذلع لج رلاس هل وا ردالکا مالاي ین هنسنیکیدک هنلا هکر وندهمدآ صیرح و لوکاا

 ددد هاب هنس ملت و یا اقلطم و هنسانعم لظنح روند هنن واق لهجو ا هد زو رفعح هلفاق (تلما) دیلع |

 راز هال دشا وهو املع برش لاق روند هبوص با كبو هنسانعم هرم ةقن روند هنشع ردس نالوا ناو

 بر و "یشلا مقلع لاقب ردهنسانعمقلوا یا هدنزو هجر حد (ةلعلا )|

 هل العن زهتلع و ليا ةدبع ن ہل "یصا قلع ردندیماسا هنقلع و ه رها اذا هماعط مقلع لاق ردا

 كنع (ءاملع) رددآ رهش رب هدننرف هل.رصف كنسع (تهالعلا و رددآ هدلب رب هنر ریقلع و و وا

 1 یکلملا) روند دن ونورک مردها ویح راسو نودد,دشوززایهدننزوزونسم(مرکلملا) ری ٩

 یعجب كنظفل ک الع و ردهنسانعم موکلع هدنزو رفعزم (مکلعلا) و هننزو طبالع (کالملا) و هدننزو ذفتق

 لوس یک روا كنهود هدننزو هجرحد (تیکلعلا» رددآلجررب هدنن ز و رفعح ( مکلع) هلك نع رواک الع

 (مهالعلا ) وهدنن زو لح درج ( مهلعلا )لو هدننزو بشرة( هلعلا ) همانسم عادل مکلع لات ردهنساتعمقلوا |

 مت ریسه کر دم زار و ین كنسء ملا روند مود و یر زو لااا |

 راهظارولک ن وما یم بام جو هلبعط كنیع و یصفكنهزمه ر ولک عا و هلیمط كنیع ر واکه م وع وماعایعج رول وا
 دتا الاخ انا لوتو لا القا اه لاق و یاوخا یا ی اذه لوقت ردهع ین هلفیعضت |

 تبسن هنلغ وا كني اد نکلرارولواراهدا زج هلتیسن هن رب یر یرالغ واو بول وا عهروک هنلغوا لرکیدکیردارب یکیا ۱
 هن رب یر یرالغ وا و بولوا هربت هنلغ واك رکیدکب شادن رق ريق یکیا تل ذکر ول واهدا ز ءربت ۍلغوا كنشادن رق ريق كند اد |
 ةعانناهدل وصا ضعب هکر د م زم *رول واهداز یاد ولغ وا یشادنرق كن هع هنلغ وا كنه ن نکل رارولوا هداز هیت

 دال وا ندنربره بودنا ج وز دز یتشادنرف ريق لورعو ج وزن ورع ینشادنرق ريق دز الثم راشطنا ت 1
 هع انا رایدنکو رول وا هع هنلغوا ورع یشادنرف رق لورعو هنلغوا دز یشادنرف ريق لدز هسل وا لصاح

 لوت مگ هروکه نایب كحراشو * راب دلیا لیوأت ود ردهدزاوج عنم هکلب ردلکد هدیقالطا عنم مالکه دعب رارولوآ

 كنسهلوتم راجو كغلتواو روند هریک تعاج عو * یهتناردقجەلوا توال وعش ۳ ندنسانعم |
 ردندا روا عاش مای "ملا ةشاكع ردیدآ هب رق رب هدنشاب دیک اطنا هم 1 تلحو رددآ عضوم رب و روند هنع وج |

 ردببقل كن هلظنح نب ثالام نالوا یردب هلسقر و ردتغل هدهل هدنو روند هن راجاغا امرخ نوزوا هغو |

 رد وسنم هنظفل ىع هکایوک نوچلا قرف روند نو وع هدتبسن هع هکیدید راضعب و رلربد نویم هنقلخ هلبیق |
 كني (فموملا) ةماعلا هيلع تفیا اع لوهحلا ىلع هسأر مع لاقي ردهنتسانعم قمن راص دنبلد هشاب وإ
 (یلا) اعترمص یا عبازلا بابلا نم ةموع تنگ دقل و تنکراج لوقت هنسانعم قل وا هج وع ردردصم هل |

 ماعالارشک یا" مدو م لج ر اب روند دمدا ]متال مرک دوخاپ ماعالا رک هلرسکو یحصف كنیع و یعص ك |



 :ov و
ک هرز واتقدهج و ړعو ېک دابعلعنوسل وا ل وصح رکو یکی لامع

 | یکتنطف و روعشرونل واقالطا هد ه

 هدبغار تادرفم هک هنن ردضافتسم ند وغل یانعم یراش رعت هدهلا قباطمو مزاج داقتعا كنیفآ ۇم و × رکذیساک |
 | کرد ح راش * می ناک اذا هسفن ق ړعوھ لاق رد هنسانعمقمل وار ولی هسفن ی مدآرب لع و × ىپىنا ردح وزىشمەراشالاب |

 | هسفن ف ردمزالرو زملاثم اربز ردیسل وا ندسماخ بابنال وا با وص نکل ردقل وا ندنباب عم د وب قابسیاضتقم
 | ندعبار باب سپ رول وا لصاح تیلاع هلغل واز رع هدنناذ هلتسرا و هلوا زم لعتفصنوچ ردهنسانعمیدل وا مأع
 | هدانعموب سپ رعش اذا هب مع لاق ردلمعتسم هنسانعم نطفتو روعش لعو * یهتنا رول وا شلوالوقنم هسماخباب
 | هنقنا اذا رعالا يع لاقب ردیمزال كمع هکر دله عتسم هنسانعم كلعا ماکحا و ناقتا یهنسن رب و رونل هلص هلا اب

 | یک لاهج رولک مالع و یک ءارعش رولک ال یعجج هنسانعماناد رد هسک نال وا فصتم هلا مع (ملعا) و ( اعلا )

 | هسماخ باب هلغل وا هزب نعو هکلمرع تفص هدلاع ردیعج كملاعزكلاي مالعو ردیعجكيلع و مع ءالع هکریدحراش

 | هتک كنیع (مالعل و هدننز و لیعفت (ملعلا) یدلوا دحتم هلکن آ یریسکت عج هلغلوا هنسانعم لع هلمالقن ا
 | تسیدنک یدنکه دکنج یهاپمو عت هریص اذا امالعو اهلعت ړملا هلع لاقب ردهنسانعم كترکوا هدننزو باذک
 ۱ (مالعالا) برطا ءاچسب اهعسو اذا هسفنمع لاقت ردهنسانعم قلق یناشن كاروالد صوصختر نوما نالعا

 | كوب نّولم هنآ هدکنجو هلع ینعم علا هلعا لاقب ردهنسانعم كمردلبب و كمترکوا ید وب هلی رسک كنهزمه
 | قلع اذا سرفلالعا لاق ردقلقتمالع نوجما كمردلب ینغیدلوا یتآ یدنک هلکنآ دارع هکردهنسانعمقصا ۱

 ادا هفت معا لاقت رد هنسانعم كل عضو یتاشن تاروالد هب ودنک هدکنج تالذک برا ف نم افوص هيلع

 ملا هک لاقت ردنرابع ندقلوا رول هل دن هکر د هنسانعم كم رکو ا هدننز و لعفت ( معلا ترانا ءا اسو |
 | (مالعلالو هدننزو هدادش(فمالعل )هنقنااذا رعالا لعتلاس ردلمعتسم هنسانعم كطا ماکحاو ناقتآ یشیارب و هلعتف

 |انادو ملاع هلیسهدایز هل رسک كنات (فمالعتلا) و هدننز و هجرز (فلعتا) و هدننز و راز 6 مالعلا لو هدنزو دادش

 | دیکوت ءاه یهدهمالع هکرد حراش + ادج ملاع یا ةمالعتو ةلل و مالعو مالعو ةمالع وه لاق روند همدا

 | هعدآرهامهدبسن مع مالغو ةمالعو + یمتنا ردینبم ههدارا یتغیدلوا هیهاد هدشنادو لع هکاب وک ردنوجا هغلابم
 | هدنص وصخ لس لیب ردلمعتس» هد هفلابم باب هدننزو هلعافم (ةلاعلا) ةباسن یا مالعو ةمالع وه لاق روند
 ece و هلنیتصف (سلا) و هدننز وهقرغ ( لا الع هبلغیا هرصنک هلعف هلاع لا رد هنسانعم قعشراب

 ۱ هتفشیف قش یا ةلع و عو هلع هب لاق روند هغلقر نالوا هدنفرطر لوفیلع هغلقر نالوا هدقاد ودتسوا

 هتفش یف ناک اذا عبارلا بابلانم ال لجرلاړع لاق رول وا ردصم هدانعموب هژنیتعف لعو امدناج دحا ىف وا ءایلعلا
a۱ روند هنالوا قیر یعادود تل آ ملا هکدتن روند دمدآقیر یفرطرب دوخا یعادودتسواردفص و )عا(  

 | بابلا نم الع هلع لاقت رد هنسانعم كلعا ناشن و تمالع هب هنسن رب هلی كنيع (لعلال حفالاريغ لعالا لاق هنمو
 ینالا بابلانمالع هتفش لع لاق ردهنسانعمكلا قیرب و قمرابیتغادودتسوا كمدآرب و هعسو اذا یناثلاو لوالا

 رساه ردمالع یج كن همالع ردهنسانعمهناشن هدننز و هکوهضا(ةمولعالالو هدننز وه اه«(فمالعلا 7 اهقشاذا

 نوجاناشن هدرالو و روند هرونس و لصفنال وا هدننب ضرایکیا همالعو هتم یا هتمولعاو ریما ةمالع ه لاقت

 نال وا لصافیض رایکیا دو هلنیتصف ( اعلا )ر ول وام ولعم هلکن !دصقم و تعش هکر وند هرانم ولیم نال وا بوصنم
 یعج روند هغاطاقلطم لوق یلع هغاطنوزوا و روند هناشن یکه رانمو ليم نال وا بوصنمهدرللو وروند هرونس

 هار روند هغاعسو راردا نوچا ناشن هکروند هباغم نالوا هدشاف و بولو هلرسک كنيع رولک م الع و مالعا

 دیس كتعاجو موفر و نوچیدل وا یناشن هدرکیس راس قاریب یناشنربما قاصتس روند هغاریپ و هنسانعم
 | لوشو هم یا ریا عم وه لاقب ردهنسانعم هنظم هدننزو دعقم (لعلا) رولک مالعا یعجچ روند هنناشیذو

 ] ليسو خدو هدنزو هنامر ( ةمالعلا) یک یناشن لوب رونلوا لالدتسا هب هنسنرب هلکنآ هکروند هناشن و رثا

 [] عومجبهلیصف كمال ( اعلا رد هنسانعم همالع و لع دوب هلص كنيع (لعلا) روند هناشف و رثا نالوا لالدتسا

 رهاوج "هلج نالوا دوجوم هذرغ كلف رز یتعی یغبدل وا یواح كکلف نطب لوق ىلع رونلوا قالطا هتاقولخ
 | دج وم قالطا ردیهلا یاوسام هک هناقولخحم ردهنسانعم "یشلاه لعام لصالایف هکر د حراش + ر وند هضاعا و

 | ندتظفل مساب هلبا ملام وبشا و رولکن ولاع یعجج ردینبم هنغیدل وا هلیس و هدنلالد هکلعب ییالعا و لجا تاذ نالوا

 ۱ بآ ملاعو ناسنا ماع رده رابتعا فانصا و عاونا یتیعج و ردعقا و ريغ یکیدنلعج هلن و فلا یزو لعاف یریغ
 | سکر ه یی هتسسن رب هدننزو لعافت (ملاعتلا) ردل وم هنبیلغت كناسنا نالوا تاقولخح فرشا دوخاب یکر ان مامو

 (كعشب )



e, ۱۵ زس 

 ماقع و ماقعو تنر لا ردبا رکسع لاصتسا هکرول وا فص و هلاتق وب رح نالواددش و دن لب یک ماقع و ۱

 عور و رددآ قلاب سنج رب ماقعو دیدش یا ماقع مو لاق رولوا فصو هنوک ولتنحمو تدشو ةدیدش یا |
 ندزکد مافع هدک دلیا ریفص تورا و هئسیبف هل زکد هاکی و هاک یال هراق نانل واقالطا د وسا کر وند هنن لس زکد ۱

 نالوا هدننب یقوص قرب وق هلا یربکیک هغروک وا نانل وا قالطا هد رف هدنرخّوم كنکیکهقرآ كنم تآ هلیصق |

 هل رلببع (ةمتعلا)و (متعلا) هدننزو لازم رد مقعم یراد رقم روند ۲ لیلا ماعمو روند هراهعر وبق ۱

 لاق روند هب هداز یشک نال وا مدق یتسجتو مرکو فرش ہدښ ز و یدرک (یمعلا») رون دهشا یک

 لاق ردتغل هد هلا رسک دن وب روډ همالک چچ وک بارسا و ضماف و بد شو مرکلاو فرشلا عدقیا "یم وه

 نکرازاق یییوف هدننزو لاعتفا (ماقتعالا 7 ردیفدا مو هدننزو بقاعت (ماعتلا) ضماغ بیرغ یا "یم مالک |

 | هعصاح هدننزو هلعافم (فقاعلا) هیلبا عیسوت بودیا رفح ید ینس هیقب هسیا ولتط رک | نوما كل ردیم ولتط ۱

 | یع ولط راب ره ندعلطم ارهاظ ردن رابع ندند وع 1 رهثلا همش و رددآ یداو ر هد زو ر (همع) |

 | ردندهیعفاش ءاهتف هماقع یبا نیلع نب دمع نت هلادبعو ردیدآ لجر رب هدننزو ها” (هماتعا ردقجهلوا |

 | یف كسع (یکعلا) ردیدآ عضومرپ هدنع هدنز و ییرتع((یهرقعر) ردیعبات هکردداب ز نا هدنزو ریز (یتعلا) ۱

 اع عانملا مکع لاق یک كل مش یتکند هلوب ردهنسانعم قملغاب ب وکچ هلبوت رب یعاتم هلن وک كفاکو
 | هبنج لخاد یا هیکع یکتشا لا روند هننزو چا كناب هدنندب كمدآ مکعو بوش هدش اذا یناثلا بابلانم ۱ ۱

 | رظتنمو هت رایز نع فرص یا لوهحما ىلع هنع لجراا مکع لا ردهنسانعم قلوا عونم ندننراپز كمدآ رب و
 تب مکع لاق ردهنسانعم كما هلج بو رو هرزوا هسک رب و رظتنا اذا هيلا مکع لاق ردهنس انعم قلوا

 ردهنسانعم رخنأت كفل وریکو اهم اذا اذک ضرالا مکع لاق ردهنسانعم كلعا هجوتودصق هو ضرار ورک اذا
 ۱ لبالا تیکع لاق ردهنسانعم قلاب غاب تاقتاق یمهدوک توروع هودو رخات ام یا هقس نع مکعام لاق |

 مد راپ هدنص وصخ قلعا بوراص ینتعاتم همدآ رب هلبسمک كنهزمش (م اکعالا) یصش ىلع امش تلج و تنع- اذا
 تب رش یراق دلغاب بوراص یعاتم ےل رسک نیع (ےکعلا) مکعلا ىلع هن اما اذا همکعا لاق ردهنسانعم كا |

 ه هنسنکوب هقرار و ءالدع یاربع امکع ا۵ لا هنمو ردماکعا یعج روند هنکند لوب و رون د هغاب یسهلوقم |
 هنسهرکب وقفو رولک موکع یعج روند هراوتشپ هدیسرافهنسانعم هراکر ار ونلکو هنترص بودا هو هکر وند

 باتک (ماکعلا )رار دبا عض و یتیراهریخذ اک !یسهفن اطناوسن هکر ون دهتیچ یسهلوقمیلاهنلوش و روند هنخرچ و
 لیعفت (یکعتلا) هلع كنبع رد ےکع یعج روند هنسهلوقم تی رش قج هیلغاب بوراص یعاتم جد رب هدننزو

 مح ىلع امش تلج و تنم“ اذا لبالا تیکع لاش ردهنسانعم قلاب غاب تاقتاق بوروم ءودیخدوب هدننزو

 (موکعلا) ةیواز یا تعالتما الا ةمکع بتا دلا طب یف قیام لاق روند هنسهشوک نرف هدننز و هذرخ (ةمکعلا

 موکع ةأ مال روند هنوتاخنروغوط ريق هعفد ر ونالغ وا هعفدر ور ون دهر قح هباص بون ود هدننزوروبص
 لا رد هنسانعم كمردشل ر ارب نوا كمك بوردلاق ینرلکند كلوب هدننززو لاعتفا (ماکتعالا) باقعم یا
 :(ییکع) مکترا اذا "یشلا کتعا لاقب ردهنسانعم كمکیر بوطروطو اه ولی لادعالا نب اووس اذا اویگتعا
 مکعم لجر لا روند دمدآ زانقط قیصحص یا كنسسهدوک هدننزو ربنم (مکعلا) ردیعما لجر رب هدنزو ریز

 یشید هلف رعت فرح تالذکقرهلوا فرصنمریغ یتعی قر هل وا هفرعم هدننز و هجر ز (دمرکع)) ملا زتکم یا
 هدننزو حر ز (مرکعلا) رد رد هلسقرب نالیع سبقنب ةصفحن همرکع وروند ه یرقیشیدلوق ىلع هنجرکوک
 ردهلبقرب ندنن هلسقیپ هدننزو طبالع (مراکعلا]) هداوس یا لیللامرکع الع لاقب روئید هنتلظ و داوس كنرصک
 ۱ "یشلا لا رذا یتفرعم هد راصب فل وم * دف عاذا عبارلا بابلانم الع هلع لا ردهنسانعم لب هلبسکنيع(لعلا)

 ثكبعارو ردشلنا صیصت یتغیدل وا ما لع و ف رعت هلتف رعمقح یل بودا فیرعت هلا ونع هرال دن و رکفت

 4. یلاعت قح یلوق هل هفرعب هلغل وا كلب رکفتلاب تفرعم و ردلهج یلباقم كمع و راکنا یلباقم كنف رعم هروک هناي ۱

 نونمل وا یروضح هلرک ردترابع ندکلب یتقیقح كتيشر عرب ز ردمزال كعد هللا هلع هکلب زم وا زا یتبسن
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 یک سلفا رد مظعا یعجج راربد ناوضتسا هدیسزاف روند هکیک هلیصف كنیع (مظملا) ةددش ةلزان یا ةمظعمو
 | لحرلا مظعو رددآ مضومرب مظع و ردنوجا عج ثینات ءاه یهدنرخ ۲ ردهماضعو هلیرسسک كنيع ردماظعو

 | نابصهکرد هتخ یرلکد روک یروهد نابض هنج وا(نادقلا مظع) و ردتررابع ندنناشخا زسبابسا و تا ودا كرم

 نب بەك مظعلا وذل رونل وا قالطا هنشوق نج رکو ک لئام هضاب هدننزو ییرغ ( یمظعلا ) رونل وا رببعت یککا ۱
 | هکپوک هدنزو منع ( مظعلا  ردهیحانرب ندنسیحاونربیخ هلیع كنيع ( مظعوذ ال ردسقل ینابیشلا نام

 | هنکیک كمدآ رب هلق كنيم (فمظعلا) متملا همعطا اذا امظع بلکلا مظع لاقب ردهنسانعم كمرد كيك |
  هدننزو ریز حاض و ےظع دوخاب (حاض و رظع) هماظع برض اذا ةمظع االف مظع لقب ردهنسانعم قمروا ا
 | هاتک < ةمانضعلا ) و هدننزو هفرخ (ةمظعلا )و هلا هروسکم هزم (ةماظعالا) ردیدآ بعل رب ص وصخ هرابرع
 از روند هن دجتوب ۍراقدلغاب هن راق نوچ ا كمن روک وي كيرع ناوسن هدننزو هنامر (ةماظعلا) و هدننزو
 هدنزو هحرف (ةمظعلاإ ردیدآ عضومرپ هدماش هدننز و ماطق ( ماظع # ردهلوبقم تروع یلیرغص ترعلانب

 ةيهتشم یا ةم وظعمو ةمظع ةأرما لاق روند هتروعنالوا رونلشوخ بوداظح ندهریبک ت الآ (ةموظعلا) و

 ۱ام یا قیرطلا عظم نم بهذ لاقبروئاوا قالطا هنسم دا كلوب هلتتعق ( منا ) ةيظعلا روبالل
 وا شفل وا رسک یکیکنال وا هدنناسل و دنوسمایتسانادعب نم هکروند نشت هم لوش (مولنعلا

 ۱ (تامظعلا» هل

 هدننزو حرز < مرظعلا ) مهتاداس یا موقلا تامظم مه لاق رونل وا قالطا هتناداسو فارمشا كموق لتا
 لظلا ليللا یا لظعلا ىف ءاج لاقب رونید هب دیک وک ارق هدننزو جربز ( لظعلا إل روند هنج لاسرا ةصاخ

 لظع هدنادرفم رد راکدد هع و دوخاب روئایوب هنسن هلکنا هکردید آ تابنرب لوق ىلع روند هنسهراصع لرصشر و

 | ردهنسانعم قلواوک ارق كب هک هدننزو جرحدت (لظعتل) ردیسهراصع كنآ تیوچ هکر درسفم هلیئوا تیوچ
 | ساتطرف ( مالطعلا ال رد هثتسانعم تلغ قلوک اوق هدننزو هجرحد ( تلظعلا 3 لظا اذا لیلا ظعت لاقت

 | كالاچ و دلج واناوت هدننز و طبالع هلباف 6 مهافعلا روند هغلنام ود و هغلص وب و هکلسیس نکو چ هنزو اوههدننزو

 | روند هکمنرکس كبو شپعلا ةيهافر یا مهافع هل لاق روند هکلرید لزوکو شوخ ولتیهافرو روند ه هقان

 | هضراع و همزهرب هدنراجر كنا وشن رد هنسانعم قل ربسق هلو کس كفاق و یعط كنیع ( مقعلا ) هنسانعم ددش ودع

 ] ببس فل ؤم هکرید مجرم + دلولا لبقتالف جحرلاف عقت ةمزه یهو مقع اب لاسقب رازالوا لماح ندنفیدلوا ۱
 | عج اریلف ردشلنآ تبث بابسا ردقزوب دواد هدهرکذت رول وا ځد ندنفرط تلکرا ردشلنا وزع هجر زکلاب یمتع

 1 6 ملا ) ردهمیوب ید رقع هک رک ذیس اکر ول وا فص و هد هککر ا ردلکد صو صع هیثید نص و مععوا

 | امع و امع تمتع و تمتع و ةأرملا تمقع لاقم ردهنسانعم قلاقریسق نوتاخ هلرض و ىح كنيع (متعلا) و هلنیتعف

 | هیت كنیع مقعو ايتع تناك اذا لوهجلا لع تمتع لاو سماسناو لوالاو عبارلا بابلانم امت و

 لصافم كمد | ربو اج اهلعج یا یناثلا بابلا نم امتع ہرا اهمقع لاقت ردهنسانعم قعق ریس رولوا یدعتم

 | تکاسو تاس اذا لوعفل ءانبلا ىلع هلصافم تمقع لاقن ردهنسانع قلاق ندتكرح و لع بوبروق یساضعا

  دوب هلپرسک ك نەز (ماقعالا) تكس اذا عبارلا بابلا نم امتع لجراا متع لاقب ردهنسسانعم قلوا شوو

 : لوبق لج هلباه ( ةيقعلا و هدننزو ريما ( مقعلا و اهتع اهلعج اذا هللا اهقعا لاقت ردهنسانعم قلعت ریسق

 | متعو ماقع یعج رولوا فصو هنوتاخ للاق ریسق و ةموقعم ىا ةيقعو مقع جر لاق روند هجر نایت

 | یظفلو ثنوم ارظن دنشینات صو هلغل وا ثنوم محر هکر د ح راش + موقعم یا مقع ةأما لاقبهلیعض كنیع رولک
 | ده یشکزا نایلوا یدل و مقع و+ یہشنا رول وادرا وارک ذم هلغل وا صاخ فص و هآ مو رول وارکذم هل رابتعا

 لاقب هدننز و یرکس رولکی متع و هلب رسک كنيع رولک ماقع و هدننز و ءامرکر واک ءامقع یی كنو رواوا فص و

 ردینبم هنفیدلوا عفان بسن هدنباب تنطلسس و كلم یربلوق قع كاملا كرابرعو هل دلومال ناکاذا مقع لحر
 یعب نایلوا حال یع رو رونل وا فالتا و لتق براقا یکم عو خاودل وو با هدننعط یلطتنطلس و كلم ارزا

eدیدش متع برح و مثالریغ یا قع عر لاق رونل وا قالطا هل نایلوا راطما *یداع ببس هلکمالنا  

 یک ےقعو روند ه یثک نابلوا یدل و ید وب هدننزو باص ( ماقعلا ل رک ذیساک رونلوا قالطا هکنج نالوا

 هلهج ور و قانا یس یا ماقع لجر لاق رول وا فصو همدآیوخد و رک ذیساک رولوا فصو هلاتقو ناس

 ناك اذا مافعو ماقع ءاد لاش ردفا "یمط كنيع هدنوو رولوا فصو هتلعو درد نابلوب تقافاو ءرب

ةددش لزاب یا مامع ةف لاق روند هب هفان نالوا دید و ز واب تولوا نکو ا
 جم دننز وبارغ (ماقعلا ) 

 (ماقعو)
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 رون د هنغابكنس هلوقعهرهطم و هبرقوهخوقو روند هنغاب كن هفحمو كج دوه ماصع و ردیبسک فرش نالوا لوبقم |

 ىلغفل كندرفم رولک ماصع و هلیعص كنیع رولک صع و رصعا یعجی روند هیلوق كنسهلوقم هراط و لاوحو |

 ردمصاعمیعجرون د هلا لوق ىلع روند هرب كج مرچ اال وق نوو

 هکر دن دتالک قج٥ ضاچ نوچ ا قغاص ور دیم كنیکک صعم و ید وا را وسلا عضاوم یه ورصاعل ار رم لاقب

it:لوک | هدننزو موصبق (موصیعلا ) و هدنزو روبص (موصعلا# ردنک اس یرارخآ رارضاح ی  
MEمصاوع هکر د ح راش » ردیسهبصق كن هیکاطنا رهشهکردشلایارب ییعب دالب ته  

 ردعضومرب هدندالب لیذه ( مصاع ) رد رظفاسح هدنسیلاوح كنیرهش بلح هکابوک رونل وا قالطا ب
 هدنم هلی كنيع (سما) رونوا قالطا هرهشو هندم ( ذصاملا  ردرقرب هدننرق نبع سر ا
 ( مصعا ) و( مصام ) ردد آ كغاطرب هدندروب یمهلسبق لیذه و ردد 1 راصحر صوصحم هنتعاج دی زون

 هدننز و هنیهج( هی )و هدننز ورب ز( صع )و هلبعم كنیع (مصع)) و (م وصمم )و( مصعتسم) و(مصتعم) و |
 (ماصعالا ) هل وا كالي قا هدندانق د وخاب هل وا لزق ین ور و یرلقابا کرد هغرق لوش (مصعالا با رفلا ردندیماسا | ۱

 هب مسک ك يع رد ماصع و هلیعص كیع رد هع یدرفم روند هرارالو نال وا هدنران وب كنم كب وک هلرحتف كنءزمه |

 نانلواریبعت اب و هلل رسک ك نیع ردماضع یعجی رون د هنس هضبق كباب هلی وکس كند داض و یصتق ك نبع( مضعلا 1

 یراق ر وق كنم ود و تآو هلبعض كنيع رولکضع و هعضعآ یعجج رولیر واص نمرخ هلکنا هکر وند هجاغا ولقمرب ۱
 رببعت یکک نابص هکر ون د ه هتخن یرلکد ر وک یر ومد نابص هنج وا ك رایج ۀچ و روند هنسیک غاط و روند هنقوص

 هل رسک ك نیع ( ماظعلا  هلوا فلاح هننول راس كغاط هکر وند هطخ و هرمط لوش نالواء دراغاطو رونلوا
 روند ه هقان نیتمو بلص ولقنایط هدنزو روبص (موضعلا) روند هن راق وص قربوق كنمتق هودو تآ |

 هناویحیج رصا بو هر واق و لوک ایا موضع لج ر لا روش د هب هسکناهشا ول وک اهدننزو روفیط (موضیعلا))
 . شوفنم فوص روند هکوب شفلج ًالح و شلت آ هلبعض كنيع ( مطعلا ) ضوضع یا موضیع لج لاش روند |
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 | هب لاق روند یکرزپ هدیسراف ردع هکروند هغلول وا هلی كن هجم یاظ و یرسک كایع ( مظعلا ) یکله یا

 | یظع هولا مظع لاقب رد هنسانمم لو ول وا ردراردصم هدنازو همارکهماظعو مظع و رفصلا فالخ وهو مظعا

 راز ( ماظعلا )و هدننزو باغ (ماظعلا) و هدننزو ریما (ےظعلازا رغص دض سماحلا بابلانم ةماظع و |

 | لاقب رد هنرلانغم قلول وا و كنا ولوا هدننز و لیعفت (میلنعتلال روند هب هند كرزپ و ولوا ردراتفص هدنزو
 ایضع امظع اهعطق اذا ةاشلا مظع لاق ردهنسانعم قلهراب كيک كيک یوذمو هربکو همخف اذا هیظع

 نت دهظع نعم هبظعا لامب ردهنسانعم قلولواو كلغ ولوا جدو هلنرسک كنهزمه  ماظعالا )

  ردهنسانعم مردم كيك هکپ وکو اهظع هر اذا همظعا لا ردهنسانعم كوس لب و كلل وب و كمروک لو
 یوا كلب لوي و كمر وكوب ی هنسنرب ج دوب (ماظعتسالا]) هاا هعطا ادا امظع ب 1

 جا اذا ”ىهلا مظمتما لاقي دهن قل آ یتموک كنەنسنر و اهظع هر ادا همظعتسا لاق رد هنسانعم |
 a دوب هدننزو لعفت (یظعتلا) ربکت اذا نالف میظعتسا لاق ردهنسانعم كلا ثالّریهت و ومطعم |

 تیتر و ندم پاتم تخت ورک ید هایم و و و 5ا لج رلا یظعت لاقب ردهنسانعم كأ |

 هنسار ی جا بتا هژکا یا ههظعم یا دهظع ذخا لاق ردتفل هد ليف كنع روند هنم ۱

 هيلا ةفاضالاب یش مظعبالیا یش همظاعت ال ماوه لاق و هيلع مع اذا همظامت لاق ردهنسانعم كمنروک مظعا ۱
 هدننزو هنامر اتما و هات سار زل وا مظع هنسنرب ج هلتبسن اکا هک دیظع سار لوا یی |

 لالخ ا وذ "یراب ةهظع نکل ردهنسانعم وغ زتو ورک ترا مع نقی دزو توازن و

 ارز ردهیمذ و حدق هدنقح هسنلفصو یسیر نددابع نچف هاکنو و رداکد راج قفلتفص هلا روکذم فص و

 | نامه ردلکد هدیشک ه هنس هلص وح لشتودحو فیک یی تمظع اما و ردند هناطش تافص هکرد زیج ورک دارعا ۱

 کردتراب ندنرب نالوا نیلاق كلد ناسالا زهظع و ءابریکلا هلو مظعلاوه ةللا و ردبجا و كلیا داقتعا یغیدل وا عظع

 یر ردرادتم یکیا دعاس ار ز ردنرابع ندنرب ابق نالوا یتا قلاب هدنناب كس رد كنو زاب دعاسلا ةمظعو ندمسرادا

 هنیفس (ةیظعلا) رار د هلسا اک | هکر دیس هت وا كنسابالا یسیرب و زد رب نال وا تا یلریکس و یتا قلاب هکردیناپ كسر د

 دهظع هب تلز' لاق رونلوا قالطا ههدیدش لزا ندنامز لزاون و هنادش هدننزو همرکم (ةمظعملا) و هدننزو |



 هک o لس
 اماد بویمر وکت ب وطرو اریک اسع دق ناک اذمشعالج رلاق روند هناسنا ہدنالگ ولشاپ كیوروند هب هتسننالوا |

 هلواژک | ندنبطر یرارب یروق هکروند هجاغا لوشو روند هجاغاشعروق هلبیس قلوا هدولآ هلقاربط و زوت
 | كنیع (موشیعلا) هلوا راجافا شعروق ندقاربط و ندزوت هدنا هکروند هضرا لوش هد زو ءارج (ءاعشعلا 7

 ] (مشعلا) زساه رد موشیعیعجب روند هتان شع روق بورارمصو رددآر جش رب هیبش هرصش یرلکدید ربضم هلی
 لنت ( مثع) ردعض وم ر هلیصف كنيع (مثع) هدننزو فتک رد ممثع و ےشام یدرف ردجاغا سنجر هلنیتع

 | بابلا نماعشع لریعب مشع لاقت ردهنسانع«قعوط زوب هکمروعم هود هلصف كنیع (عثعلا) ردعضومرب نیمرطانیب
 ولتدش و ولت وشخ هدننزو رفعج «مرمشعلا) رددآ كننغي موقرب هدلح مان حام (مشام) نما هيف ذخا اذالوالا

 ضام مهشیا م شع لجر لا روند همدآ رازکراکو ذفان ولتماهش هدننزو سلع ( مرتشعلا) روند ه هنسن

 اترك اداصویح كنيع (صعلا) رون د ه السرا هدننز و طب الع (مراشعلا) ردیما كمدآر وروند هن السراو

 لاقب رد هنسانعم كلا عنمو بسنک | اذا ىناثلا بابلا نمامصع لجراا مصع لاق ردهنسانعم كلتاراکو بسکب وشلاج

 هاق واذا ییصع لاش ردهتسانعم كليا تنایص و ظفح و عوطانم هعنماذا ماعطلا روصع لا و هعنمادا "یشلاصع

 ةبرقلا صع لاق ردهنسانعم كما ماصع هب 4 رقو هب مصتعا اذا هیلاصع لاقت رد هنسانعم قعشیاب هلا لاه هتسنرپ و

 ىع هبرقلا عصعا لاقت رد هتسانعم قلل ماصع 4ب هن رق یدو هل رسک كن هزمه ( ماصعالا) اماصع اهل لعح اذا

 رد هنسانعم قمروتوا قرهشیاب هنشافرک | یکی شیروتوایرصکی بویمارو وا مکحو تباث هدنرزوا كن و اهمصع
 مصعا لاق ردهنسانعم قلرضاح ب وز ود هنسنقج هشباب همدآرب و لیلخارهظیلع تبث ملاذا بکا را مصعا لاق

 هب كسما اذانالش مصعا لا ردهنسانعمقع وط هرز وا كعر ولاص توشیات هلن الا و هب مصتعیام هل ابه اذا االف

 تالذکه ف رعب كسما اذا سرفلا مصعا لاق ردل تسمه هنسانعم قمهر واق بوشداب هنسللب كنا ود نشود بکار و

 هلابح نم لب كما اذازیعبلاب مصعا لاقب ردلمعتضم هنس انهم قمتوط بوشپاب هن رب ندنرلیا دب واه یکار كنءود
 هرکصندکد اکود ی وت كنه ود ورون د هکر چو حوش عشاي هنغلب وا هودوهنسانعم قع روند هرتهدنزوریما (صصعلا)

 | 2 راهتسن یسهلوقم انحو باضخو روند هنس هیق كيش رهو روند هرایوت هايس ناقیچ بوروس ندنراید
 | لاقت روند هناشنو را نالق ندهنسفر دوب هلنیتعص و هلم كنیع (عصعلا روند هنسهناشن و رثا نالق هدنرب

 رتعصع یف وه لاق رد هنسانعم عنمردعسا هلی رسک كنيع (ةعصعلا) رثاو هی ىا مصع و مصعالا باضطنا نمقبام

 كلذک رد عصعا یا عجو هدننزو بثع رولک مصع یعجب ردتغل هد هلی كّع روند هب هدالقو هعنم ف یا

 لوقت ردیس همنک كد واق (یصاعوا) رولکم اصعایعوج یاهتنم ةغیص و هدننز و هدنع ر واکه عصع ییا عج

 || (ماصتعالا) اجابکس یا مصامابا همطا لاقت ردیس هشک ك ماعط نانل وا ریبعت شآ یک و اق وس یا ےصاعابا اتمعطا
 | انعم قغروق و هدب هکسا اذا ه مصتعا لاقت رد هنسانعم قمت وط بوشباب هلا لا ه هتسنر هدننز و لاعتفا

 بونروق ندیصاعم هلکسع هنفطل تلاعتم یادخ یعب ةهبصع)ا نم هفطلب عنتمآ یا هلل اب مصتعا لاق ردات

 بول واضای هدنرب د وخاب هدنرلل وق یکیا هکروند هن وها و هناریج لوش هدننزو رجا (مصعالا) یدل وا ظ وفح

 لاقب ردهنسانعنقل وا مصعا یسیکع غاطایوهآ هلنیتعق (ےصعلا )لرد ءامصع یت ؤم هل وا لزق دوخاب هایسیندب یاس
 ردع سا ندرو نم یانعم هدننزو هفض (ةعصعلا) مصعا ناكاذا عبارلا بالا نم اعصحم لعولا و یبضلا صع

 قر کب ظفح یا و هلز وکز ونلوا قالطا ه همرس هدننز و باتک (ماصعلا)رون.د هنفلصعا كناربج و تانوفآ
 ماصعو ردهعصعا یعجروندهن ر كر هجا كنغي روق كنا ويح یس هلوقف هود و تآو لک یا ماصع اهنیعیف لاق

 تاث قرهلوا لثم ینوب هداصقتسم یرشخز × ماصعاب ك ءار وام + مهلوق هنمو ردینابرد ر ذنم نب نامعنر هش نب
 | تقافا نکیشمل وا فاجرا یومو بول وا هتسخ ماصع موفرم رونلوا دارا هدنعقوم رابخسا ندهنسنرب ردشلنا

 | + ایماظع نکتالوایماصع نک + لاثمالانمو یهتنا ردشلنا راستسا هباروب نه مالک اک | هدکد لکه نن ر وضح نام بول و
 3 مانصع دارم رديت + امادقالا و ّرکلا هتلع و × اماصع تدوس ماصع سفن * وبشا لاش یئاشنم كالثموب

 ااو دشرو تسابک یدنکن کیغو یتشحو تلود قاس یرلکدتا قالطا یراخ اکا برع ردیجراخ
 | كنسفن نکیا هر یب ندندایسرتا امدقم رو نم ماصع یعوهفم روم تب سپ ردینبم هنکیدلیا جورخ

 | مات یادفاو برحو رک هنسیدنکو بودبا غالبا هتدایس زکر یسیدنک یداشرو تسایکو دادعتسا
 | ماظع نوتسل وا كتاذ ةبامو كبسننکم یدنک كنس ناشو فرش یلوف ایماظع نکتالو ایماصع نکو یدلبا

 ۱ ردلکد ربتعم قلوا فرشو نخ شورف هرفط هلکل هداز یتعی نوسلوا هلا دادجا و ابآ نالوا ندنلمبق تافر

  ( Eوب (

 دی



 تک ا
 هلغل وا هلیناونع دندشلا ودعلا هلا وا و دید شڈ هد هم ضعب هنسانعم دیدش ودع روند هک ك نزول

 | كنيم (مزعلا) رونل وا قالطا هن رد كناسنا هلبرسک ك رانبع( همزع الو( هم زع )و( م زعلا ما) ردنکم یخدلوا |
 ناتص یسهربج مزوا یروق هلتبسنیاب ("یمزعلا) هدننزو بتکر د منع یعججروند هنسهرج مزوا یر وق هیت
 . هدننز و هف غ (فمزعلا) دهعلاب فول ایا یمنعلجر لاق روند همدآ نالوا اف و بحاص هنناع ودهع و روند همدآ

 | هترسا نمیا نالف ةمرع نم وه لا هدننز و درص رولکم ع یعچ روند هنسابرقاو تربشعو هلسقو موق كمدآرب |

 هلوا یناص و میعص و میم بویل وا ییاجر ھو هناقفانم یراقلتسود هکر وند هرامدآ لوش هلنیتصف (مزعلا) تلف و

 | كومح هکردهنسانعم قحهدنز و هرم 6 ةمزعلا ) ةدولل نکا را مزام وه و منع مهلاش رد مزاع یدرفم

 | (عازعلا) هبجوا ام بجا و یا هقوقح نم قحیا هک هللا تامرع نم ةمزع لع ةاکز لا ثیدح فام هنم و ردیدرفم

 ندضئارف یکیدلیا باحا و ما كن رتضح لالا وذ یراب یهلا متاع و روند هن وسفا هکر دیعجب كن هع نع

 | اهجوا ىلا هضئارفیا هما رع یتؤت نا بح اک هصخر یتؤٹ نا بع هللا نا دوهم نا تیدج هتمور» زا |
 | قایا دوخاب لا بو روق هلغلوالئاز تزقو ور نشر ا ا

 هدب هنم جّوعتو هغسر لصفم سن اذا عبارلا بابلا نم امج لجرا مع لاقب ردهنسسانعم قوا یرکا اکیرب
 ردءامسع ىشنۇم روند هب یثک نالوا هرزوآ هروب نه RT همدقوا هدب یف لا و همدقوا |

 راقآیفاب اما د هلغل وا ا اهسیا اذا هدب ےسعا لاش ردهنسانعم ق روق ىلا هل رسک ك نە زمه (ماسصالا)

 عم هدنز و عمر (صسلا) تصعوا تفرذ اذا هنیعتععا لاه ردهنسانعم قلوا ولقابج و ارج دوخاب قلوا |

 هروق و هتبلاغم یف عمطیال یا هیف مسعیال مما اذه لا و مط اذا یناثلا بابلانم اعسع هعسح لاق رد هنسانعم كلا

 ولتلع زوک و بسک اذا اموسع و | اعسع لجرا مع لاق رد هنسانعم كا بسک هدننزو دوعق موسع و مسعو

 لاق ردهنسانعم قلوا قیصاب و قومو یراقابق دوخاب قتوط قایچو كلرچ دوخاب ققآ بوراشاب ام اد هلفلوا

 ردهنسانعم كس رود بوشلاج هدشبا ر و ضعب ىلع اهضمب اهنافجا تعبطنا وا تصغ وا تفرذ اذا هنبع تعس |

 سو نالف مسع لاق رد هنسانعم ق راق بوشبریک هلا موج ^ هرجا سان اورپ یو دهتحا اذا مالا مسع لا

 نر یلایع (مساعلالو دز و وویص (.مویجلاا زا ات ی ی رق مهطلاخ یتح 7 ادا موقلا |
 .یماعو موسع وه لاق هدننزو بت تک رد مسع یجب كموسع روند همدآ نالوا زی بیک بوس

 لق یا موسع هب لقب روند ا هدننزو دوعق (موسعلا روند هب هقان قوچ یدالوا موسع و هلابعل دک یا |

 , هحزا كن هدننز و سلحم (ےسعمل ازا هلک ایا زیسع ۱ قادام لا روند هکجهب هک وزح هدننز و هرم نیس ا») ۱

 هلیصت كنيع ( یعسعا ل عمطم یا زغم یارو سا فتا ا وا عمط کا هکرونل وا قالطا هب هعرج

 همدآ ندا جم وعت یروما وهرومال دن یعس# لجر لا روند همدآ اک ندا حاضمو روما حالصا

 e یهراب ود و هرومال ج وعم یا "یم لجر لاقت رول وا دض هلکع د

 فلنا وا لعنلا مستعا لاق رد هنسانعم كيک بولا همزجاپ ج وباب یکسا هدننزو لاعتفا (ماستعالا لتاخم ۳ |

 ردهنسانعم كلا قوس هن رانا نیر ره را وزوق ب واک ن اب وچ هرکصندقدروغوطرلن ویقو هسبلف اقلخ هذخا |
 یروف هلنیتمط (موسعلا ولو هتاف (ةعسعلاإل اهدل و ةدحاو لکی قلاف یعارلا یتا و تعضو اذا ةاشلاتمسنعا |
 تبخ اذا انام ةبّادلا تعسع لاق ردهنسانعم كلب هبا كنل یعسق را وط هلناصف (ناعسعلا) روند هن راقربق كما

 یا ماسعالا نسح ریعب لاق ردعج ندنظفل هعسع ررلمعتسم هنسانعم تقلخ و مسج هلیخف كنه هزه (ماسعالا)

 (هماسعون) ردندنع لابقا | کرد برغا نا هدننزو ردح (یسیعود)ردندنلسق قالخا بوو و لا وبا ۱

 رددآلجرر هماسعو ردیدآ كننغب م وقر هدعض وم مان اع لوق ىلع ردعض ومر (ےساع) ردهلسقرپ هدننزو همام |

 كابع (نیشعا» و(یشعلاز + ةعرس و ةفخ یا هه ۰4 لاش ر ردهنسانعم كلکیاج هدننزو هج رحد (ذه) |

 ردهنانعم قع روق هدننزو دومق موشعو مشع و ع یا زوشع و مشع هب هب لاقت ۱ ردهنسانعم عمط هی

 مشعل 3 لا EEN دم هدننزو لعفت (منسلا) س اذا عیارلا ب بابلا نم اموشع و اعشع "یشلا مثع

 لجر لاق روند همدآ شع روق یک كنکد یدوجو ندلا وو فعض یا عنمما) تم عع ا

 یرلع دا هاب ب هاب شک و یب لوق ىلع رونل وا قالطا هث مو رک ذم روند هبینافریپو الازه سبابلا یا ةعشع

 یروق هلنیتعق (ثعلا و هدننزو ردیح (ېشیعلا) روند هکمتا یروقو روند هری نالوا ررو قرانا قیص 0
 نولتم هلن ول نیا طا تت زو ما (یثعالا) دساف وا نا اه مج ر لاق رولوا فصو هکمآ



e~گر ۵۱6  
 دسفاذا *یشلا مجنرعا لاسش ردهنسانعم قلوا هابتو دساف هدننزو "ما رحا ( ماحنرعالا ل روند هب هان ۱
 | نامدرع لجر لاش روند دمدآ نوغو یوی دوخاب دیدشو قلصت یدوجو هدننزو ناوفنع ( نامدرعلا 1

 | بول وا مظع یسهنج و یربا یرارکسو یرلکیک هدنزو رفعج ( مدرعلا آل ةبقرلا ظیلغلا وا نالا دیدشلا یا
 | روند هنا ویح و ناسنا دیدش اقلطم و معلا لیلق ظیلغ رات یا مدع لجر لا روندهمدآ نالوا هجزآ یتا

 رد هنسانعم تبالص و تدش هدننزو هجرحد ( ةمدرعلا ) قنعلا یا مدرعلا ظیلغ وه لاق روند هویو

 روند هخاش نالوا یرامتلاص یکلکسو هدنج وا هدننز و ساطرف (مادرعلا ) ةبالص و ةدش یا ةمد رع ها

 هد هف وکر دیلع لج ر ربو رون د هنا ويح و ناسنا نالوا د دشو جاب وط و قيص هدننزو رفعج هل هیچم یاز(مزرعلا )ل
 ردندحم لوا و ردشل والزات هناروا یمزرعلا ةرمييم نب ثاللادبع ردفاضم کا هاکز ام یرلکدد مزرع هنابج

 هدننزو يشرق ( عزرعلا)ل و هدنزو ساطرق (مازرعلالو هدننزو طبالع (مزارعلال روند هنالسرا م زرعو
 لاق ردهنسانعم قلوا بوطروط بولیزوب هنسنرب هدننزو ماج رحا (مازنعالا# روند هنالسرا هد ۱
 ناهنبا ولوک | هدننز ورفعج (صرعلا روند هب هیح هجوقهدنز و جربز (مزرعل ال ضبقتو عم اذا تلا مزا
 هدنزو بشرق( مص رعلا) طبشن اذکو لوک | یا صرع لجر لاقب روند همدآنشو رطاشو خوشو روند همدآ

 دض هلک د همدآ دیدش و یوق ولکن رد یسهد وکو مسا لیلا یا مص علج ر لاق روند دمدآ لر ها زسلچ

 طبالع (یصارعلا ) و هدنز و ساطرف (ماصرعلا را رون د هنالسراو ةعصبلا ددش یوقیا ص ع لجر لا رول وا

 لیخت یا موص ع لجر لاق روند هسک او لیح هدننز و روفصع (موصرعلا و روند هنالسرا هدرلنوب هدنزو |

 زا ورت و نوغل وط قیصحص ید وج وو روند هناص كنمقلاص امرخ و روند هراتنم هدننز و روفصع (موهرعلا)
 | هدربخا یانعم هلا موهص هدننزو طبالع ( مهارعلا ) نوسلوا هاتف ان ها ک و نانا یک روند 5
۱ 

۱ 

 | زفل وا قالطا رک ذمرونل واقالطا هت ومهدیسیکیالوق ىلع رد همش ارعیثن قم روش دهه ودنامزب رد ویرباو ردفدا ر

 ۱ | یصقكنيع «مزعلال روند هنالسرا هدرلنوب هدننزو بشرق (مهرعلا )و هدننزو رفعج (يهرعلال روند هنالسرا و
  هلیعض كنيع ( نامزعلا لو هدننزو سلجم < مزعلا لو هدننزو دعقم ( مزعل الو هلینوکس كن همم یازو یعضو

 | لوق ىلع ردهنسانعم قلق هجوت و دصق هلبلق طب ر یعطق هکلشیا یب هنسفرب ادر (قعزماا)و ما وا
 ۱ انامنع و امزعمو امزعمو ام عو امنع همزعو مالا ىلع م نع لاقت ردهنسانعم كلا ماتها و یعسو "دج هدشیارب

 | هيلع مزع یا هسفن الا مزع لا و رمالایف دجوا ديلع عطق و هلف دارا اذا ىناثلا بابلانم ةعرعو ام نعو

 | لا ردلمتسم هنسانعم كمر و دنآ هلیظفل ىلع و ثالها وه امنا و لج را كله مهلوتک ردندنلسق بلف ةفلابموب و

 | ندمارکل سر(مزعلا ول وا ما زعلارقاذا یار نعلاس , رد هنسانعمقموق وا معازع و هيلع مقا اذا لج لا ىلع منع

 كن هینایر ةیلعرما وا یکیدلیا قاثیم و دهع ذخا ندرلیدنک كنالع و لج قح ترمضح هکردرلناشیلامربمعیپ لوش

 | هلع × دمو »ی .ومو +میهارب او ٭ حون ٭ مزعلاولوا ھکید د راضعب رلیدلیاماتها و "دجومنعهدنناب یسارجاو تیش#

 هکردن رابع ندرلناشیدربمغیب نالوا یحاسص بانو دج مزعلا ول وا هکیدد یرشخم زو ردمالسلا و ةولصلا

 | 4 یرشحز سب یا لو ی تاتو رم و چر كنموق بود مادقاو دج هدغیلبت یهیهلا ماکحا

 او +مهاراو حوت *ضعبلادنع و زل وانعم و د ودعم هد هر وک

 ةولص مقلم دمو «یسښعو نایاسو هدوادویسومو بهر مدا آ + ضعبلادنع و هکر ,دحراش × ردمالسلا مهیلع

 نيم نوچ ا قلوا بابافش هضم هکایوک هنسانعم هبقر روند هلو سفا ریمپ تدع (۶ زار ردوا و

 ندهینآرق تایآ عازع هکیدد راضعبو رولیربو نیم» هنویناحور هجنربعز لرلهجاوخ یصج دوخاب رولیر و

 | تايآ صاوخ نالوا دراو را هدنقح رونل وا ترق هنساح ر تقافاو ءافش هنناحصا ین د ااو تاغآ کو زابخ

 | همّنعا لا رد هنسانعم منع هدرلنو هدننزو لعفت ( مرعتلا لو هدننزو لاصتفا  ماتعالا ) یک هعرک

 قلوا هرزوا ماد دصق زسنواخر و روتف هدلع راسو هدکع رو و هدکمرکس مازتعاو همزرع ییعع هم رعتو هیلعو

 |بویطسا نكد نكر درکس یعسق تآو هریغ و یشلاو ضلنا یف دصقلا مرلا اذا لج را م تعا لاقت رد هنسانعم

 7 مزوعلا ل احاج رم اذا سرفلا متعا لاش ردلمعتسم هنسسانعم كمك هنشاب یدنک بودا شام هنکیډ

 | روند هنوتاخرودوب و روند هبیراق هجوق و روند هب هقان ولشاب شلاق توق هی زونه ندکلصنک هدننزو رهوح

 لعافیسا (متعلا )و هدننزو دادش (ما علال ردفدا رم هدل وا یانعم یکیا هلا مزوع هدننزو روبص (موزعلا )

 |( معلا ) یقارلا یا مزعم وه لاق روند هرکنوسفا هدننزو ثڌح (مزعلا ) رونلوا یالطا هنالسرا هلیس هين

 ` (يما)
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 نذر ینع وج كن هنن قج هنل آ هکر دن مانع فازج لیک دن زو لج نفی مدل )ردد یر ۲

 هدننزو باغ ( مارعلا ال هیلی اقبا سفنتم هللا ذاعم هکر دهنسانعمریثک تومو روند هکچل وا ندروپس بوليس

 شل ربک یتا مظعلا مارعو ةنکو ةدشو ةدح یا مارع شیطا اذه یف لا روند هنت ژکو تدشو تدح كركسع
 DERE ERE A یغوبق رجشلا ما عو قارع یا مارع مظع لاق روند هکیک

 ماع هب لاق روند هنکلخاتسک و هنکلنیتچو هنفلیوخدم كنيیشکل جرلا مارعو روند هنغوبق نشود بوبل واق
 لو ی اد بول يامدبو یون اولا سو ها ما

 هدتشا اذا سمالنا و ىناثلإ و لوالا بابلانم امارعو ةعارع مرعو لجر لا مرع لاقب هنسانعم قلوا زد هدرزآ |

 لاقت رد هنسانعمقل واخاتسکو ریحدوخابقل وا ییا وه ور وط و نمروط هدنایصهدق وا بویمغص هج وآ هلا نالغ واو

 خات-سکو یوخد هدننزو فتک ( مرعلا إل و مراعلا )دسف وا رطب و ح معو رشا اذا م عو انیلع یبصلا مع

 یسرف كنهسک مان عالا نب رذنم مراعو دربلاف ةياهن یا مراعموب لاقب رونل وا قالطا هنوک دراب كو رد هنسانعم |
 ربب زلان لا دبع ود نوکر او هدلالخ یتیرع هب هف وک قلا دبع نب رات هکردنادهنز لوش م راع نجس ردیهسا |

 مظعلا مرع لاقب ردهنسانعم قع وص ىنتا کیک هلبصف كنبع ( مرعلا ) ردشمطا سبح هدنا یبدیفلنا نب دمع

 اهعضر اذا هما "ىصلا م رع لاش ردهنساسنعم كما هم و م نم هیلعام عزنا ذا نناثلاو لوالا بابلانم اما

 ی هنم تلانا ذا رصشلا لبالا تمرع لاقت ردهنسانعم كمرک بویلتوا یترللاد جافا هودوا

 مسدیا مرعهبف لاق روند هفل ولغای مرعو ةسارشب هباصا اذا ان الف مرع لاقت ردهنسانعم تای هلماعم د |

 م رعت لاه رد هنسانعم قعوص ینتا كکیک دوب هدننزو لعفت ( مرعتلا )روند هی نالق هرجا كلموچو
 م لاق ردهنسانعم قلاب یسهحار ككنسهلوقم نایر و كيك هلنیتصف ( مرعلا ) منم هیلعام عزنا ذا ما

 ولهراق ولف آ لوق ىلع روند دغل هحال [ ولهراق ولقآ نالوا هدهنس رب مع و رقاذا عباراا تابلانم ام ع مظعلا |

 هلا معو رکن یم روند قد مر وی هغلقآ نالوا هارد تیت نیت ری ترک 6

 هدرخ ول هراقولف آد وخاب هغل هجال آ ولهراقولق [نالوا هدهنسنر د و هدننز و هفرغ ( ةمر داو تو

 روند هن وبقول هم رع هدننزو رجا ( م عالا ) روند هغلقآ نالوا هدنغاد ود كنمسق نویق و روند هکل ولکنهدرځ

 یلترغب مرعو هلی كنيع رولک مرع یعجج ةمرع هب ناکا ذا ءام ع حنو مرعا نأض لاش رد ار

 روند ه هنس ولکن ریکیا اقلطم ماو نود وا یاکتب هدرخ هد رخ ولهراقولق [ روندهن راهطروم كنشوفا

 هلبرسسک كنیع ردنام عیعجج روند همدآ زسناتخ و روند هب یروس قشراق یکی هلا نویق و روند هناویح شرب او |

 هلناصف ( ةمرعلا ل روند ه هیح هجال او ردث قم ندنظفل معا هدننز وءارج ۶ امرعلا) ردنیمارع یعملعا عج و |

 نوا قمرواص « ایم کل یکدو وار یا کا ةمرع تعطس لاق روند هنسهحار كيش نانل وا حج ,

 ضرام هدنبارت همام هکردیعما لرب كر قصالم هلحم مان ءانهدو روند هلحم نالفی موق و روند هنمرخ شب |
 روند هدنو دس :نالک یروقرا هنکوا كنەرد ضعب هدننزو هحرف ( ةمرعلا ) ردلباتم هغاط فر

 ه را را هرد نوجا سبح ین وص مع دوخایردقود هی ناو معدوخا زساه رد مع یعج یک ك الب 1

 ردیعما كنهردر و روندهروملولتدش و روند هنککر | کنایه تم تیتر دری ا

Nبولیکرا ییوص روم دن هدنزو نرم نمره رم لس ملمانسرا لای هل وق رسسف  

 تالذک ر دطلغ ىراس مع هداروب هدنز وربما رد ع ع یدرفم روند ۵ هرقن هع وا قلخو هروتچ نالیروط |

 دارا هدنعق وم قو فلح هکردتغل هدنبیکر هللا واما هل رمصق كفلا و ىح كني( و یعرعا) رد درفم خد معا |
 الثم ردهدنعق وم مس لشیا هلل وش نوسلیوص مکیکو مت هلغلوا نوح ام نیا مرع یک لاو یهرح رول وا |

 رد ردن هلسق رب هدننز و نابصم (نامرع) رپیسا كن هف ورعم ضرارب ( همراع ل اذک "نلعفال هللا و یرع نولوقب ۱
 را میم امامت نو ماجک ما صو دنوی غ هر رود هنسانعم هیهادوتفادننزو رها (معرعلا) |

 ردهنسانعمقمردشراق هدننز و لیعفت ( عرعتلا إل رددآ قلموقرر صوصخ ههرازف ینب هدننزو هنیهج (هع ع )

 شیج لاش روند هرکسع قوچو روند هثیش دیدش هدشزو لجرفس ( مرعرعلا رو هطلخ اذا ه همّرع لاق *
 هلبصت كنهيق وف یان و كنيع ( فعلا ) ردیعسا كراوصو كراغاط قچلا هنرب ( مراوع ]ل ریثک یا مصر

 هدنښ هل رواكغادود تس واه هدنکواكن ور دوخایرون دهنغلا را كغاد ود هلړکر د كن وریدوخای روند هنمدقم كن ورب

 دیدش و زواب هدننزو روفصع ( موج رعلا ) هفناغر ىلع یاهفنا همت ره ىلج داخ لاق هنمو روند هر 03

(1) + 9 



e ۵۱۲ زی 
 | روند ه هنسن دقعم شفلهدقع اقلطمو روند هنک روا كنءودو دقعلا ریثکلایا مرحم بیضق لاق روند هغوبچ

 زویکیا لوق یلعروند هبهود راهم زو هلیئالث تاکرح كنيع(فمرحلا) دقعمیا مرح+لمر لاق یکی غب موق
  یعج ردهدزتابز هدهلسمک كنيع ردیدآ رجش ر هلع كنیع همرح و روند هنالوا هدننبام زوب هللا یللا دوخاب

 هلتسعرس هدننز و هج رحد (ةمرحصلا) رددآ لجر رپ همرج و هللرسکو یع كنيع رولک مرو مرج
 روند هکلکیاح و ثسح هدنزو هجرحد « ةمسحا) عبا اذا لجرلا مرح لاق ردهنسانعم كمرو

 روند رت ردهْماط و موق رب ندنع لها هلبصف كنم بع (لاحلا) ةع رسو ةفخ یا ةمسح هب لاش

 هلنبتصق (مدعلا) و هلنیتمط و یعط كنيع (مدعلا) ردیتسا كشوف رب ندنراشوقوص هدننزو روفصع (موهحلا)

 یواب و قو رکو قمالو ندا یادتا رک نادقفو ردشلوا بلاغ هدننادقف لامو ردهنسانعم نادقف قلق یواب

 [ ررلمعتسح هنسانعم تک بودا ارت ییهنسن رب و هدقف اذا عبارلا بابلا نم امدع همدع لاقب ردعا نیل
 هللا همدعا لاق ردهنسانعم كلعا قو هلسسک كنهزمه (مادعالا) ین ودعیام یا مالا اذه یتمدعیام لوقت
 "یثلا مدعا لوقت ردنرابع ندقلوا قو اک ۱ هتسن لوا هکر دهنسانعم قمالو یهنسن ر و امدع هلعجیا

 قره واذاش هلیعط كنيع هکمدع و مادعاو رول وا *یثن یعجرم نکل بول وا لکتم هيلا دنسمهدن و هدجا مل یا

 هکرید حراش + رقتفا اذا امدعو امادعا لجرلا مدعا لاق ردهنسانعم كعشود هغلقوب ردشلک ردصم ندلاعفا

 مسا ۱ RPS هیلی وب هکر دشت اشغ و اشافا شغاو ارسپ و اراسسیا سموب مسیا بیکر و
 [ هعنم اذا ان الف مدعا لا ردلهعتسم هنسانعم كما عنم مادعا و * یهتنا ردراامعتسم هدنعفوم ردصم رد راردصم

 | رق يا مدع لجر لا هدننزو ءالع رولک ءاق دع یعج روند هاون ی و ریتف هدننزو فتک  مدعلا)

 | بدلوا 1 یشاب و ءاضم یا ءامدع ضرا لاش رولوا فص و هضرا قالبج زستوا هدنز و ءارج (یءامدعلا)

 | هليحق كن( مند هل فلاح اهراس و سأرلا ءاض یا ءامدع ةاش لاق روند هنوبق نال وا فلاح یرارب راس
 | روند همدآ قجا و نو هدننزو ریما (عدعلا روش هدنرخاوا تاب هد هن دم هکردعو رب ندامرخ هزات

 ۱۳و همالس 4 ةمادعلا) روید هاونس ورقفو ردینبم هن راقدل وا لاردالا مودعم رونلوا قالطا هنونحم و

  لاعفنا مادعنالا) قجا یا ادع ناکاذا سالنا بابلانم ةمادع لجراا مدع لاق ردهنسانعم قلوا قحا
 | هرثأت و جالع لاعفنا باب ارز هکر د حراش + رداطخ و نخ راردنا تدث هلیناونع مدعنافدج و نوماکتم هکهدننزو
 نومكتم ءارکن کل یکی یدل وا تاچ معناف لع ردلکد نکم قلوا عواطم هنیراهدام مدعاو مدع هلغل وا صتخح
 همة ویل وا ندروج#* باوص لمعتسم ًاطخ و ردشلوا عیاش یکه حک لب رالیا لامعتسا هدنراباتک ءاهتف رکو

 | ردیلباقم دوج وم هدننزو مولعم (مودعلا ) رددآ وصر هدندرو مشجون هدننزو 4 هبا (همادع) رد رقا

 | م ورحم رخ هکردمذآ ی حاص لابقاو تح رب لوا ییعب هربغ دمرحام لان : دوا یا چ دمنا بینکو وه دن ]

 | تلاق ثعبلا ثیدحیف و ةياهنلا ىف لاق ردشلبا تراشا هثدح وبشا هلکنو فلوت * رولوا لگن ل هنن شدا
 ناب جد انعم یکیا هقشب ندانعم وب رثا نیا چ کلا لو موش اشک د ودحم كنا مالسلا هيلع هل هدخ

 اطعاو بسک هرایدنکیم ودعم یش یرلقدل وا بای رفظ هلق رطرب بول وا هیلا جاتحم كسان هکردوب یسیرب ردشلنا

 لام هریقف هلغل وا هدنس ه اثم م ودعم یسفن ندنجابتحا تدش هکردهسکر يقف دارم ندمودعم ینا ردکعد نسردا

 ردیس هلک م ودعم هکر ول وایدعتم هدحا و لوعفم هر وکه لوا لیوان یس هلک بسکت سپ رول وا كعد نسردا بسک
 , روک هب ینا سپ هنسانعممدلیااطعا بونا زق لام هد ز رار دالاما دز تبسک رول وایدعتم هنیل ینو رک لایا ا

 هریقف هروک هلاثو رول وا فوذح لوا لوعفم هکرول وا كم د نسردا اطعایم ودعم “یش نال وا هدنرادنع هسان نس

 قم رصا لینوکس كن عم لاذو یحق ك نبع (مذعلا )رول وا فوذح یناث لوعفم هکرول وا كعد نسردنا اطعا لام

 Elis سرفلا مذع لاق ردهنسانعم كليا لکا هنسن تشرد تشرد هلا هکیوا لوق ىلع ردهنسانعم

 3 ردهنتسانعم كلبا عفدو همالاذا همذع لا ردهنسانعم كطبا باتعو مول همدآرب و ءافح لکاوا ضع اذا یناتلا
 | همس اذا عبارلا بابلانم امذع همذع لاق رددنسانعم مانشدو "بس كکوسو عفد اذا هسفن نع مذع لا

 | باتعو مول ردعسا هدننزو هنیفس (ةعذعلا) ردلاف ءطولا اهلأس اذا همش یا اهجوز مذعت یه لا هنمو

 | (ماذعلا) هیلوا یدرکچ نکل بور و امرخ هکروند هنجاغا امرخ لوش همذعو ردعاذع یعچچ رد هنسانعم

 | ضج هدننزو ران ز (ماذملا) هدننزو بتک رولک مذع یعچب هنسانعم ثوغرب ردیعسا كەر هوو دادش

 | هباص-(هماذع)ردیدآ تایر و ردیدآیداور هدنع هلزرتعف (مذع) ردهماذع یدرفم رددآ رصشرب ندنعاوئآ



 i روس
 ا ا هاذا نیما مت لاقب ردلمعتسم هتسانعم قملاص هت وا یرب نوچا هر یحلقو هزار اذا انالف مع لاقب
 مدمهروک هکیدمت وط بوبهرواق یتسمزوک و رڼدندم نالف عی كنذخ ام یا اذک ذنم یتیعكتجمام برعلا لوقت و

 | تلذک رداکد كعد یدلاق مداقعا کس هکیدمتوط مزوک هسخو ردندنسانعم قمرصا و و ردهانکندکءد

 اررد رخت نبع تلعج هدر كجد ردربک کمیت روبهرصا مزوک ی تو نوا مدا نالوا یغلانشآ مشچ دنن

 هنا سانعف كلا برض هجاغا نوجا ناضما و ه رحن یز ونو یم ر غض قزەلوا دونا ناو اتسم قحهنص و

 | چىلان ل تلاقاهنا امنع هللا یر لس مانع ثیدحایف و هولي ة رجلا ه برضاذا هنرق يجر وألا لاق ر دل معتق

 هال وا و لطا مط دسفیفی ونلا طلا غلب ال ثیحم اوفع حد سدر قلا حط اذا یا یونلا عننا $ مالسلا هیلع

 توش وا ج هلتدش هدقدنل وا محیط نوا ابا کپ امر ییعب همعط بهذ الل ضني الف نجا ودال توق

 ینثذل بوقیچ هریک یمعط تاکدرکچ هلکطیا تیارسو ذوفن هنکدرکچ کات هنل وا حبط دیلهس و هجهتسهآ
 هدقدنل وا جاضنا و خط كب هلغل وا یرافلع و توق كنم نویفومود نالوا رورب هناخ یدرکچ دوخاب هيلا 1
 توطا لک اولوبق ی آ رانا ويح لوا ندنفیدل وا تتقنم یسیدنک و دساف یمعط هلکطنار ثآت و ذوفن ید کد رکج |

 یدرکچ خط هکایوک ردندنسانعم قضا چ ید هداروبرارولاق برطضمو چآ هلفمالوا یرادمط یریغ و |
 یکم و ماعا ردهنسانعم قلهطقن ین وزات یدو هدننز و لیعفت (معتنا) رده انکندنریثآت هر زل وا شمرص ۱

 | لاق ردهنسانعم قلوا شوج هلببس زج ندزوسس (ماحتسالا) هطقن اذا باتکلا محم لاق ردن وا بلس |
 هار هلفعصاب و واو تکسو زح یا باوطانم محتساف هثلأس لوقتو زضلام یمب تکس اذا لج را قس

 (ماعلا )و هلنیتعق ( علا )ساعتلا ةبلغل املع ردقن ملاذا ةما قلا تسا لاق ردهنسانعمقلاق هتسيمد بویلوا ردا
 ردلکد دعب قلوا ذوخأم جد ندانعمو تاتک ماتا 4 رد جم * ردهنسانعم ر

 بویمهدنآ ادا هرزوا نای و تحاصف یعالک هل سکو یعط كنيع (ةلا) رداک اشم هکدرکچ هطقت ارز
 (مصلا) روند هفلدوق قوچ دوحای هننغب موقو روتلوا ریبعت یغلنوقتوط لد هکرونید هملکت هلماپما و دیقمآ
 ۱ ۱ رونل واقالطا هن هی هدنن زو ءا رج (ءاځلا])لفقم یا ممم بابلاق رونل وا قالطا ه وق شغل دیلک هدننز و مرکز

 | هلاسموق لوش و رده هما ح رج یا هکرابج اجلا ح رج ثیدطا هنم و ح راشلا لاق + ن وج راقدل وا رداق هملک

 .رددآ یداورپ هدهماس و اهم رهشال یا ءان ةلمر لاسق هیلوا یم جاا الصا هدنآ هکروتلوا قالطا
 | ماعلا هک ءا راهنلا ةالص $ ثيدل ا هنم و نوجعیدغل و تءارق هلبا رهج هدرانآ زونلواقالطا هرابب ول ح

 | قمرصا رونلوا قالطا هرا شید (مجاوعلا رز روند هنسگنلرق غاطو روند هنشوق هسار كویب هدننزو دا 1
 | سفن هدننزو دعقم (صلا) نانسالا یا جیاوعلانم یفیف قب ۸ لوقت ردهچاع یدرفم دنیا

 .هنمو ردینبم هنفیدلوا زوماو ثداوح هاکناحما ردذوخأم ندنسسانعم هب رک ردلمعتسم هنسانعم تاذو
 لاق رونلوا قالطا هند تّوقو هکلزوع" هدننزو هلحرم (ةعمأا) سفنلا زرع یا معلا بلص لا

 :هدارو ردیتاعطقم داصبا فورح هدنزو مرکم ( جلا فورحتإلري سلا ىلع ةیش و نمو ةّوف یا ةع تاذ ةقال

 .ءژکا هکرول وا كمد فورح نالوا ندنناش ماحا مته فورحسپ یک جرو لخدم رد ردصم ندناب لاعفا 24

 | نوچ راقدمل والاد هنکیدلیا تلال د كن هلوص وم رد هعطقم ف ورح هک ف ورح هد ر اصب فا وم نکل » رول وال
 . یوالاةولص و عماطادصسر دهدنلی وأت جم طلا فورحو و هکر د ح راش + ردشلیا هیح وت و دیدن وا قالطا مس

 | شعثفی ندکدرکچ هدننزو هرم (نلا) ردهدن ر دقت یلوالا ةعاسلا ةولص و عماسجا مویلا دج هکر دندنل
 رفس وریس هدننزو هروبص (فموحلا هلناصف رولک تاج یعج روند هبایق نیچلایو كيو روند هنجاغا امرخ

 ةمو قال لاق ردهنسانعم هموج هدننزو هلجرفس ( هیصمجم۱ روند ه هقان نالوا اناوت هدنص
 (معلاتاذ ردیمما ىق كنهسک مان یلعلا نب سشب بقلم هلا د وراج (موحلا) رفسلا ىلع دیو یا ةمسم# ر

 ههنزو جر ز (مرحلا ردیعبات ینابیشلا ءاعلا وا ردیسا كنسرف ىدع سلا سوا نب ةلظنح هدننزو ججر |

 | كنیع هدنو روند هرودوب جایوط نالوا ددش و نیمو ظیلغ یسهثجو رول وا هدرلجاغا هکردیعا كجو یتاقر
 ۱ ردعضومرپ (مرحلاتاذ) ردهم ینوم روند هه ود ثاکرا ددشوز واب هدننزو ذفتف( مرحل ال ردتغل هد هل

 | ددش و یو مراسم و روند همدآ دیدشو دنت هدنرانز و ذفتقو رفمح 6مرحگلا )لو هدنزو طبالع (مراعلا 0

 ات نالوا هدننبب یرابد كنرارک ذ هللا یراقلیوا كنم هباد هلیصف كنيع (مراعلا) رونل وا قالطا هرکذ

 قوج یرلکود هدننزو جرحدم (مرحلا ) ردیع كراترغب نالک ندفرط چ وا هکروند هرز هج مو ترغب

1 
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 هل تیم تملا وولوا قثوط یرلایض و وترب هلغلوا اتو صوب یزو اوه هدهنس قاروق هکرونلوا ۱
 | نامزیدویراو روند 4 هودلهاکو دنک آی غایاهدنز و م وضيق (موتیعلاو روند هنجاغا نوتز یاب هلدتعص و

  هکروند ه هقان لوشهدنن ز و روبص (موتعلا) ر ديما سرفر و ردیدآلجررپ هلا هم وعم نیع مع ر وند همدآ
 ۱ | فيضان اج لاق رول وا فص و هنا نالک چک سنت هدننزومتاک اعلام ودوس هک دم راق وسا

 | لوقىلع رد هنسانعم قلراص یرک ۱ کیک شف هلی وکس كن هثلثم یاو یصف كنبع ( معلا ) سع"یطب یا متاع
  هدانعموب و دیلاب صتخ وا ءاوتساریغ ىلع رجا اذا لوالا بابلا نم اقع روسکلا مظعلا مثع لاق ردص وصخ هلا
  تمکید كشوكو ریس یشکیدو ءاوتساریغ یلع هتربج اذا روسکلا ديلاوا مظعلاتمع لوقت رول وا یدعتم
 | قلاق ندقلوک وا هلغف روسان بوت یرد هرزوا هرابو ةمکح ريغ اهتز رخ اذا ةدازملا ةأرملا تج لاقب ردهنسانعم

EEهل ربس یثکید دو هب رسک كن هزم نه دعب أراب و یو ابنک اا حرطا منع لاش  

POR ۱روند هنالسرا هدننزو لجرفس (یتفلا) تمع ینعع ةدازلا ةأرلا تقعا لاقت 7  
 عافتا هلتناعتسا ندهسکرب هدننزو لاعتفا (مانتعالا رد همثغک شنؤم روند هه ود ثاکرا ددشو زواب ولع رک و

 اذا هدیب متعا لاقب ردهنسانعم قمنوص لا هبهنسن رب و عفتاو ناعتسا اذا هب مثتعا لاقب ردهنسانعم كلی
 رونل واق ةالطاهنومورک ذم رونمدهروناج یراکدیدلیف و روند هن الت رص ەتو موس (مونیملا) اهب یوها

 قاوف قا ضهبلادنع و ردبجاخا ET بلدلا رش هدنادرفم ردندآ رش رب هلیصف كنیع (مانیملا)

 ناب هدننزو ":یردیح ("یفیلا) روند هماعط یراکدشا تر ناجا راي ود فاز ردئیبم هلیجاخا

 رد هناعص هجا ةع و ردیعبات هغ نم دوس ردندیماسا هدننزو هزج ( قتال هنسانمم شحو راج روید هنکشا

 صاعلا ن و رع عماح هدرصم هدننزو ردح (ےیعلادج م ردندحم لعن مانع و ردئدح هدننزو دادش (ماثع)ل |

 روند هدهنسی روا اهدژاو روند هنسیرواب كنشوف یوط هدننزو ناطلس (ناقعلا رددجس رب هدنب رق ۱
 (ت) ری مربا رفن یمرکب نام و + ردیسهنک كن هيح ناق واو ۱

 ۱ ریز 2 ) ردهاصع هکر د دعب رلا نا هل ,هف نام )عر ردها هکر د سقف نا هدنزو مداد

 تنبع( ال ردیدآ عضو مر هلیصت كمالاو كننع ¢ ) ردندحم ماطسب نم مثع و ردب عات هکردرشک ناهدننزوآ

 بار او یدنهو یکرت روند هیناسنا فنص ادعام ندنفنص برع هکردیفالخ كمع لنت لارو هلی

 برعلا نم سیل یا ملا و ملا نم وه لاق ردیلباقم برعو برع روند محو چ هنسهلج یہ ك یرارناسو |

 رعب سیل یا متا موق و لجر لاق ردربارب یعجبو درفم دود هک ناو اوز )ل9
 یه ةغلابم هکر وند چ را روند همدآ نایلوا ردتقم هادا هرز وا ناب و تحاصف یمالک و

 ماداب زو سرخا یا منا وه لاقب رونلوا قالطا هزسلد و مالکلا عقال ناک اذا "یا و متا لجر لاشا

 یستریشاف و یسیتلروکو هاش تولبار دو وضل و انوت بویمهراب هکر ون ده هفلاطلوش وردمبقل عاش
 توص هل عع الو ءام محصنی الف سفت ال "ناکاا ما حوم لاق زات مروا ةا ]ی رحم ک1 هبلدشدا |

 نال وا ندنسح مچ هکرونید همدآ نالوا م یسنج هدننزو رع (یمیلا) ردنلب کیا ندب رع ( مجلات )

 تب مور و عو برعرواکمم چ هدهسرول وا تحاصف و نایلها یک برع ردقنره ردقج هل وا مدا 1
 سانش هعفد رمو لقاع هلن وکش.ثلهجو ضف كلا یچلا) مصفا ناو ملا هدسنح یا" یچګ ءؤھ لاق

 ا ترم (ماجمالا) ربع لقاع یا یچ لج ر لاق رک ذیس اک ردندنسانعم رابتخا روند همدآ

 ردن رابع ندکلیا ماهبا و قالغا ید وصتم بویمهدا ادا هلناب و تحاصف یمالک هکز دهنسانعم قمردراو هب هچع

 | بارعآ و هکرحو هطقن یماهباو ەچ PIER ی وزابو ةلاىلا لا هه بهذ اذا مالکلا محا لاقب

 ۱ هطقن ی وزاییج دوبهدننز و مج ر ( محل ) هطقن ادابتکلا معا لاق ردن وا بلس ی ان ردکلا ها زا هلیعض و

 | رده و یمناراکنا و یهن یتیدورونداثكن ره وج هطقن اذا لوالا بابلانم اچ باتکلا مح لاقت ردهنسانعم

 ایفا هکیدلاق ویدلیا تقفاوم ه هدیسن | فوم و«یدلیا تعب اتمه هما ضعب راس و هبیرهزا یره وج هکر د ح راش

 نقوص قرب وق ہدننز و ےن مو+ یهننا یکی غیدلوا هدهیف نام رولکی د یی اب ی الث ضعب یکی کی دلکن وچ ا بلس یاب
 | یعج رول واقالطاهث وم و رک ذمروند+هودهدرخ و هبنذدلصابیا همش باص! لاق ردتغل هد هلیعص كاع روند

 تاج نوا كل نفل تشم وب یک دوخ انوا لک اه دزغآدوخاب قمص یی هنسف ءدنزودمق موج مورد موج

 | ردهنسانعمكمهندو قمهنص و ةر والکاللەک` ال واهضعاذالوالابابلانمام وع واجم*یشلا مجلاقب رد منسانعم

 ( لای )



E 0 
 | و یو ERO دلم ماا ساز ین زند ی و ا

 هرک هلناصف (غطلا») ات انم رظالا یا كلظاو یلطا هللا نعل لاق هنمو روند هملاظ هلي سهدابز ردلیضفت لعفا

 نیعلا لصف ا هتد ز حرّ مل یذلانیللانم برش یا ةغظیناقسلوقت روند هدوس مار قیدمتبچ یغای
 كنیع(ءامابعلا) لیفث ۍعیا مابعوه لاق روند ه هسک نادان و لیقثوزجاع زب زوس هدننز و باح (مابعلا) |

 ةمابع لجرا م ۶ لاق ردهنمانعم قلوا قجا هسکر هدننزو همالس (ةمابعلا) روند همدآ زفیب و قجا هلبصف
 | لجر لاقب روند همدآ نوزوا قرهلوا دنموتت و نامزید هدننزو تفجه 6 مععلا)ءامابع ناک اذا سمانا بابلانم
 ۳ (منبع) رثک یا مایع ءام لاش روند هل وص قوچ هدشنزو باض (مابعلا) مسج مظع لیوط یا مع

  نکیشلیا ترشابمو منع هوره ر اب هشیا ر هدننزو مک( علا ردیعما لجر ر هدننز و رفعج هلا ۷
 هنع متع لاق ردهنسانعم كما فق و ندکلشیا ی ڈرا یکیدلیا دارم لوق ىلع ردهنسانعم كما تغارف ندنآ

 دارت لام رد هنسانعم كمکصک و هدر "یش لعف نع سبنحاوا هیف یضلادعب فک اذا یناثلا بابلانم اق
 | لا ردهنسانعم قلو لیقو ةعطق هنم رم اذا لیلا ےہ ی لاق ردهنسانعم كم یولب ر كندمکو أ اطبا اد

 تیلحاذا یتاثلاو لوالا بابلانم اع لبالا تقع لاق ۷ وس هقا و هفت اذا رعشلا مع
 تب تغارف نکیشلن ترشابمو مزع بوشیربک هرب ر دوخاب هشیار دوب دنزو لیعفت متنا) اشم |

 متعام لاش هنمو ًاطبا اذا هارق متع لاقب رد هنسانعم كمکشک و هبف "یضلا دعب فک اذا هنع مع لاق ردهنسانعم |

 | : كقك هلو هدنق و دّعع و صکنام یارعع 3 هيلع لج لاق زاید افیم قا ندهنسن ر و ثبلام یا انک لعق نا

 راساذا لجرارتع لاق ردهنسانعم كىرز وک ناو دوخاب كبروتک هوص هدتفول وا یرله ود دوخاب | 0

 | كغروچ بوشل وط قرهقاق نیرادانق بویعشقاربا هدنتس وا یشاب كمدآ شون واهف دعا راد را را ۱

 | كمکیت بونلی وا هبرسک هزه (ماتعالا) دعب لو ناسنالا سأر ىلع فرق اطلاع لاقب ردهنسانعم
 ۶و ةعطق هنم مه اذا لیلا دعا لاش ردهنسانعم قعس واص ولت رب كنهصک واطبا اذا ها رق معا لا ۲۲۰ ۱

 | ا تادالچ وارتا لار نان مر وتوو یکبوزاوصدواپ ار وتو دو بود وب تک

 ا وادب ااا لب تالان رد ەكسانىمىلقاض ەدننقو ىنا قا واه غرد سا راد ا
 | نوا كڳ رادوسهدن س هم تب هقان و ءاشع تبلح اذا لب الا تقعتسا لاق ردە ان یا

 ! هدعب بوغاص یتیدوس رادقم رب دحدقم ندرغم لعو و ردهنسانعم كارخا ردق هننف ور كن هک ییسغاص ۱

 e توردلاقهدعب رولیکر ا هدنر دم دوس رارکتهلدهنتق وب كن هک, کار روتبهدنرقات بویلشو |

 تقلا روند هکیکی ردوسهدنفلارمغاص یکیا هقاقا واهنبل عقب یتحاهتبلح اورا یا قیف یتح مکمن اویعتسآ[
 ا هکر وند هنتقو كن زامن هرخآ ءاشع لوق ىلع روند هنل وا تلف كندصک کج دق برف ینا ۱

 | ةرخالاءاشعلا ءالص تقو وا قفشلا ةبوسغ دعب لوالا لیلا ثلث یا ليللا ةع ناتا لا رونل وا ریبعت قو

 رولیغاص هدنقولوا رارکت هکروند هدوس نالک را ردق هنتقو هقع هرکصتدقدلغاص ادتا هدنسهم ناویحو
 م مرا ارق اراب ونود روج نیل او و ی تا چرب هنغل وک ارق كندهگ و ح

 تاتهم هدننز و ءارج ءارُخ دوز فا هلیسانعم هاشعیف سیتحام ردق ردذوخأم ندروک ذم قاش یانعم ىرقوف

 هکرد چم + هلوا سا دوس زونه هکر دبسیر ؤا هود ناغوط هدننامز عیر هدننزو درص عبرو روند هبدصک #1

 اهلها لح ةلبضم ةع هدقدل وا تكل هكر ینعی » هليل نما یآ رلبرع هڪ ردو یلیصفت ردند ع تاریبعتو إل
 هدننبب یسعا یځکیا كنم یزوق یثکم دیک لوا ثالاله یدارم ردرغصم ندنندلک خلع هلیمر راربد ةلیم رب ۳

 اطم | ییزوقهرکص بوغاص ییسانا هدعب بویلغاب هرکصتدکدردماغآ رب یتسانا ادا ارز ردکعد هجرادقم نالوا

 ینیدل وا سکره هلغلوا قلوک ارق هصک لوا اریز ردعجار هب هک. یربعض اهلها راردرزما بور ویلاص رارکت | ۱

 هک لوا ارز رار د نیمو بذکب نیتما ثیدح هدقدل وا تاک یکیا یآو رردبا مارآ ریل رغم دارم هه دقاموق
 زونهاربز رارولپ هشنوق هج ژزج نامش کل بوشلو هدراد جراخ هل رب یرب یراهمداخ و ه راج كن هناخ یکیا ۱
 تافلت مریغ تامف ثیدح هدقدل وا هح از یه واو زول وا لوغشم هن راتمدخ كن رلهناخ ردق هلاله بورغ

 عب را رن دج اووه زا تیس يورغن اوا رار هحرادقملوا هرز وار وک ذم هج وراق ررد

 امدقم هکر د دج رادقم كنماکنهیسم|یصنکیا .تانکشوکهودی یادی ارز رربدعضرمالو مئاجال عبر ةقع
 |قالطا دک وک لو 2 (تاغاعلا) ردلکد ید عض رم ندنکیدمآ راک عبشو بویلوا یاج ندنکیدما نغآرب

 چ[ نیعل | لصف و



J~آه.  
 (تلاظلا) و هلیسک كباظ (مالقلا) هتلظنام یا یتمالغو یتلظم نالف دنع لاقب ردنرابع ند هنن یکیدلیا
 هلظ یا هثلاظمو همالظ دارا لاقب هنمو ردهنسسانعم كلا لظ همدآ رب ردراردصم ندهلعافم هکهدنن زو هملاکم
 | تلع لاقى روند هغلوک ارق هدننز و باح (مالظل الو هدننز و ءا رص (ءالظل اإ و هلنیتع و هلیعط كاظ (هلظلا)

 ردرا وهکللا و مدعلا لباقت دن راني تل هلبا رون هکربد حراش+ رونلا باهذ وه و مالظلا و ءالظلاو ةلظلاو ةلظلا

 یفانم هرو راضعب وردو "یضرمیحدهدندنع فل وم هکدنن + ردف رعم هلا ربنتسپنا هناش نم اع رونلامدعتلط ارز

 ا هللظ و يازدا زو یعادتابحاو توم هکمت رولووا داضت لباقت هروک اک | هلکلیا فیرعت هما نمره

 عضو هنماقم هليل ليل هدرلنوب ءارق لیلیکحاک داش وهو ءالظ ليل لاق و ةملظلا ةدیدش یاءالظ ةليل لا رول وا
 حرط یشاوز هلغل وا ءالظ یبصا هلظ و روند هب هک نالوا هلظلا د دش جدو هلیعف كاظ (ةلظلا) ردشغل وا
 ظا لاقب ردهنسانعم قلوا وکارق هل رسک كنهزمه (مالظالا) هلظلا ةددش ىا ةلظ ةلبل لاق ردشغ وا

 باتو بآ كشید و مالظلا ىف اولخد اذا موقلا ظا لاق ردهنسانعم كمربک هفلوک ارف و الظم راص اذا لیلا

 ردهنسانعم قلوا شود هل هسکرب و ال الت اذا رغثلا لظا لاق رد هنسانعمقمادل اب کوجنا هلغلوا هدایز قنور و

 كمدآرب هلکعد هناتو بآ كشيد هکر د هلیعف كناظ ظ هدارو هکر د حراش + الظ باصا اذا لجرلا لظا لاق

 هنمو هتسانعم ءوض باصا رارد لجرلا ءاضا هک رول وا كعد قلوا شود هتناعلو باتو بآ كن رشید

 رگ او نسحم (للضلا) « الا و ءاضا اهایانث بورغ + هفرطب اهبلا یئارلا یلتجا ام اذا + عاشلا لوق

 تیافب هدننزو بارحمالظمو لظمو رل ریثک ی ا لظم موب لاشرونل وا قالطا هنوک نالوا رشک یروشو
 لظضم ما لاقت هیلوا مولعم قیشغ و ثبت تع“ و یشباشک تهج هکرونل وا قالطا هشيا راوشد و كشهربج

 فصو هنابنلوش و تالاح یا لظم رعش لا رول وا فص و هجاص هايس كو یتؤي نیا نم یردبال ناک اذا مالظم و |

 برضب رمضان یا مظم تن لا رولوا لشي ون وف كب هکهلوا رون روک قتمارق هلغمل وا ّرطم و ریس كب هکرول وا
 ییعی هل وا ذا وسو صخت ندا دس ینرمصب كمدآ هدزدنوکو هد هک هلنیتف (لظلا) هترمضخ نم داوسلا ىلا
 مالظلا طلتخا نیح وا “یش لک لوا یا رظ یذوا ظ یندا هتیقللوقت هنمو روند هنس زجاب ه وزج نان روک ادتا

  نالوابرقا ندنرقكئيشنال وا بیرقرهدوخاب هدنق و یفیدش واق وک ارقدوخای ینعپ بیرقلا وا برقلا لظ ینداوا
 | تجار لوقت رونلوا قالطا هب یتلارف لظو مدل وا قالم قرلوا ترفاندنصحص كنهن نالوا بيرق ره وجاب |

 هدننزو بنع € لظ ) رددآ عضوم رو هلبمط كناظ ر واک مولظ یراعچ روند هغاط و هداوسو هصش یا هلظ

 | مایا هکن د رل هک یرلکذید عرد هکروند هرلدصک ج والوش ندآره هدننز و رفژ (رظلار رددآ یدا و ر هدهیلبق

 . تب لوق رارولوا هصک زوقط هلا ضي "یلابل سپ رولوا هرکص ردهک چوا نالک هدنبقع كننردصک ضب
 | روا نالظیعجج روند هنککر ا كنشوق هود هدننزو ریما (ملظلا) عردلا نیلب لایل ثالث وهو لظ لبل یف هدنع

 | ردینبم هنغیدل وام ولظم هک بوک شان ندنفیدل واد ودبرعلا داقتعا دنعهر وکه ننابب كح راش + هلیعط و یرنسک ك اظ
 ضرالا بارت یا علظلا لقن لاق روند هنغاریط كضرا نالیزاق هدرب نایلوا یل ینعب كن همولظم ضرا ملظ و

 | زکر هامدقم هک هثل وا رفح ضوحدوخ اب یب وق هدن آ هکرونل وا قالطا هض را لوش همولظم ضرا هکر د ح راش + ةمولدخلا

 ۱ ردیعبات هکردندنراهلوک كدعس نب هللا دبع یلظ و ردیعما بک و ک یکیا هلسهیب همت نایاظ و هلوا شمال وا رفح
 ۱ ن ةلاضف و یمودس ج رومو رد دا یسرف تناطنا ن رغ ن هللا دبع و ردیعا یداورب هدنتسهکل وا دح وا

 | لجر كلام نب علظ و ردح طیطح نب ےلظو ردیدآ عضوم رب هدننزو ریبز (معلظ) ردیعما یراسرف دنه
 بنع لظو ردتفل هدد شت كمالو هدننزو باتک (مالظلا) ردیعبات همحط نن بشوح ملظ وذو ردفورعم

۱ 
۱ 

 | یمهلسف لیذه هلیعص و هل رسک كناظ ( هلظاډ رول وایراریلفنوز وا هکردنابن عونرب هدننز و بحاص ماطزفدشززوا
 | زوج مامتتودا رارما هللا روغ وان ز ینرج تدم زدی ًاشنم كنلثم × ةلظ نم دوقا + هکر دیعما كنهشحافرب ندنناوسن
 | یدنارول وابایافص هلکلتا اشامتبوکچ هن رایکع ین آ امناد بودبا انشا یسهکتیک رب هدقدلاق هدنام لع بولوا ۱

 روند هبهغرق و رونیدهنشوق لاترق هدننزو مظعم ( طلا ) ردیدآ فورعم لجر رب هلبع كیاظ ( لظلا فهک ل
 | روید 4 هنن یوزج هدننز و باتک مالطلا) هلوا تبان هدرب نایلثا تباصا رومغی امدقم هکروند هنابن لوش و

 | یدلیا رظن ندزاجااب هلیعیر وق كنزوک اکب یتعب ارزش یا امالظ لا رظن لاق هنمو هنسانعم ریو یش

۱ 



 هللا یلص مرک | "ین ردهدهزنابز هدننزو ناڅعو هدنز و نالس «نامهط) هک یا ةمهط هنولیف لاق یدنلوا
 لوفلبع رد رل هباصص هدیسینکیا هکر دیعسا یسهلوک جد تكصاعلان دعس و رد رل هل وک كنم رلتمضح لس وهیلع

 ندهثج رم ارهاظ هلکلیا دقت هل رابع هیفءاح را ىلع فل قم × ردندفالسا هما نامقطن مها رباوردناوک ذ یرلعم] |

 ردهنسانعم كل روطفمو لوبحم هبدنسنرپ یعدآرب العو لج قج هلیکق كناط (ملطلا) ردشلبا اما غیدلوا
 | لجرا ماط لاق ردهنتسانعم قلوا راکوکین وللع لزوک مدآرب و هلبج یا اهط حطب رينا یلع با هماط لاقت
 ردهنسانعم هطاعم و یتلفج و وکتفک هلینوکس كنهزمه و یک كناظ (م الا ) ابتلا لصف چ هلع نسح اذا

 وه لاق رونل وا ریبعت یاناحم کروند هنس هتشدب | كنسهج وز كمدآ رب وةبلطا و مالکلایا مأظلا اذهام لاقت 1

 (دمءاضلا) اهعماح اذا ثلاثلا بابلا یم امأظ ةأرملا.مأظ لاقب رد هنسانعم تا عاج مأظو هفلس یا همأظ
 الف مع اظ لا ردتررابع ندقل وا قاناحت هنر یرب هکر د هنسسانعم قلآ هربشمه یکیا مدآ یکیا هدننزو هلعافم
 یی هنسذرب هلیع كناظ ( لظلا) روند هب هفح هکر د هنسانعم ناعظ هل رسک كنا(ماعظلالاتخا ا: لک ورت اذا

 ىلا عضو یا لظ اذه كلعف لاقب ردعسا هکرونبد کلا عضو ه یریغ كنص و صخم لحم بویلنا عضو هنلحم

 ندتلظ ییسهدام ظ هکر دشع د اد فل قم × رک ذیساک زد ول: كناظ قیتحردصم ندنو و مضنو را

 ندنن اکماب ندنتف واب هلا ناصقناب هلا هدایزا روب نم عضو ردهنسانعم هعضوم ريغ ىف *یثلا عضو ردذوخام

 ردقافن و لرش ورفک یمطعا كنو رول وا یلاعت هللا نیب و ناسنالا نیب یرب رول وا هن وک چ وا لظ و رول وا هللا لودع

 هقیقلا یف یسهلالث عاونا كل هکیدلاق رول وا هسفن نيمو ملاظلا نيب ثلاث رول وا سانلا نیب و ملاظلا نیب ینا

 96 نول؛مهسفنا اوناکنکل ولا ھام و هکهتن رول وا شع | لظ هنسفن اد |هدکدلیا ارادن | هلظ رب ماظ رد سفت اظ

 كلیا عضو هب یریغ كنص ومع عقوم ییش رب ردیقیقح ردصم هلیصف كناظ (لنلا ) یهتنا ردقطان ین آیس رک

 هللعف اذا ىناثلا بابلا نم الظ هلظ لاق یک كلا دادی و روج همدارب هنر ناسجاو لدع الثم رد هنسانعم |

 ندكملا بصغ یلام دوخاب بورب و ناصقناب بویمر و ینقح هکردهنسانعم كما اظ هنتح كمدآ رب و طلا

 هک اتش هنم ظن لو ل یلاعت هلوق هنم و ردلهعتسم هن انعم صقنو لا هم لعف اذا هقح هل لاق ردت رابع

 اهرفح عضوم ریغیف اهرفح اذا ضرالا ظ لاقب ردهنسانعم قمزاق رب هد نایلوا یعقومو صقتت ملو یا |

 اعضوم هنم ءاملا غلب اذا یداولا لظ لاق ردلیعتسم هنسانعم قمرا و هرارب یتیدما غوا زکر ه امدقم یوص

 لاقب ردهنسانعم كمروجا همدآ رب دوس كمولوط مدتم نزلوا درغو بوبوا زونه و هلبق هفلب نکی |

 لاش ردلهعتسم هنسانعم عن آ هکشا قاق نالوا هبک ك شا كکراو بو رب نا لبق نیا هنم قس اذا بطولا لظ

 لاق ردلهعتسم هن_ءانعم كمروجا هقلخ لّوا ندزللا لاردا:نیلو لماح یهو اهدفس اذا نانالا راجا رظ

 هلبال وا یانعم هلغل وا یس وا درغوب دارم ندنک اردا كنبل هکرید حراش × هک اردا لبق نیل مداقس اذا موقلا اظ ||

 لظ و بطولا لظ نالوا باوص ردم و نکل یدنل وا تیاور هجو لاثموب هزب هچرک هکیدد یرهزا رول وا د|

 ال لیلا لظ لاق ردهنسانعم قوا وک ارق هصک لظو ٭ یهتا ردقل وا هلناونع بورپ نا لبق هنم قس اذا نیل 1

 هافص و تاتو بآ كشید لظو ردیعما كنحلق یلغتلا لیذه و هنسانعم مت روند هراق مغو را اذا عبارلا بابلانم ۱

 اولو لغ هدنشياع قلها یس شلیا تیارسو جم هراشید ندنضاب توش هکرونل وا قالطا هفت ۱

 داوسلاک وهو اهشیر و نانسالا ءام وهو لظ تاوذ نانسا نع تمت لاق یک یرهوجو یب وص كيف |

 اذک لعفت نا كلظام لاقب ردلبعتسم هنسانعم عنم لظو فیسسلا دنرفک ضاببلا ةش نم نسلا مظع لخاد
 لمف (یضتلا) روند هراکقس یجدا دادی و مغ رد رالعافےسا ههننز و روبص (مولظلا) و (ماظلا) تاعنمامیا

 ردن رابع ندکلیا بصغ یتلامای بویمرب و یتقح هکر دهنسانعم كلا اظ هنلام اب هنقح كمدآ رب ډوب هدننزو |

 ردن رابعنیکع د مدتنا لظ ناک | هکر دهنسانعم كما دانسا هنسفن یدنک یلظ مدار و هابا هلط ادا هقح هلن لاق 1
 یکش اذا هنم لظت لاقب رد هنسانعم كلا تیاکش ندنملظ كلاظ و هسفن ىلع رظلا لاحاا ذا لجرلا إظت لاقي |

 دوخاب هل رابتخاو عوط هکر هدننزو لاعفنا (ماللظنالا) و هدننزو لاعتفا هلباظ دیدشت (مالطظ الا هلظ نم

 مسا ) إضلا لقحا اذا ظناو لجرلا لظا لاقب ردهنیسانعم كفاکو  بونوص نوي هنلط كملاظ ئراجان

 االف طظ لاق ردن رابع ندکمد ردلاظ لوا هکردهنسانعم كلا تبسن هدادب و مغ ندسکر هدننز و لع

 نو داد ندلاظ هکر ونید هنعح مولظم هدنز و هما (ةمالظلا) و هدننز و هلم (تلطلاو رظلا یلا هست ادا ۱ ۱

 دیو و )و رپ مرحوم و قاره

 ۱ كناجو كنهرد و ءاد ريغ نم ۳ اذا ربعبلا طظ لا ردلهعنسم م اع كلا ځد نکیغو ىلع یاوبحو |

 کا ءالخل لصف

 لطم



 دا هدد اس
 خط زونه
 لوغشم هتراغو كنج ام اد ییعد رب نهنع قرعلا ءاسنلا ع یا + ءاسنلا راب نهملطي + هنع هللا يضر ناسعب

 هر ارا ېکردا د ربت منا یما هلبرالا ی رات آ رانا وس هلغل وا هلانف ع نامزره نحرلتآ نالیک رکون ندزمعیدل وا

 ی هر رالي اتیا ور نهمطلی هلیع دقت كمالراضعب راردا ځم ورت بولیس یتیرارت قره اشخ وا
 | هلی رابع هه یا هنیبجنع قرعلا طو هدیرعلا نال هک ردلهتسم هنسانغم قرع جسم ملطت هکر د حراش

 هدر رپ هدننز و روبنز (موملطلا ) ردیدآ عضومرب هدننزو ساطرق هلبا هلم* یاح ( مالطا ) یهتنا ردم وسم
 هدننز و موم هلبا همجم یاخ (مونططلا ل نجآ یا موحط ءام لاش روند هوص شلواریغتغ ندقمروط قوجا
 "جخرطایعع لیللاو لجر لا طا لاقب یدنلوا رکذ هکر دیفدا ره وهدننز و ماجنرطا ( مامضططالا )ل ردیفدا مو |
 كيمو یصفكناط طلا ردتفل هدنظفل مالو ردیدآعضومرپ و رونبد هلبف یشید هدننز و ساطرق (ماضلطلا)

 امطءال طلاق ردهنسانعم كم رو بوصاب یر ره هلغم رابق بولاغوچ وص هدننزو موع (مومطلا و هل د دشت
 زسرولب زود ود بوتر وایی ویق وه الماذا ءن الا مطلاق ردهنسانعم قمردل وطو رغ اذا لوالابابلانم امومط و
 بورابق هلغلاغ وج كن هنسن رب و اها وسو اهنفداذا یناثلا و لوالا بابلا نم امط ةيكرلا "مط لاقب رد هنسانعم كلتا
 ردهنسانعم كلعا شارت یتیرب رادقمرب كشاب و بلغ و الع یتح ژنک اذا *یشلا مط لاق ردلمعتسم هنسانعم كلج وب

 مطو راولوا كلا شارت مام هلغلوا نیبم هلیترابع هقلح اذا هدساسا هکرید حراش » هنم "ضع اذا هار مط لاقب
 شوق و هصقع وا رح اذا هرعش مط لا ردهنصانعم كکو هدشاب بوطروط بوروا لوق ىلع ققرف یحاص

 لوق یلعقلوا الاچ و تسج ممط و مط و اهالع اذا ةرضشلا راطلا مط لاق ردهنسانعم قوق هنس هبت كجاغا

Êایمط و امط سرفلاو لجرا ٌمط لاق ردهنسانعم كمتركس هجهتسهآ دوخاب كا تحایس و ریس هدنیمز یور  
 قالطا هتمابق (ةماطلا  الهسا ودع ادع وا ضرالا هجویلع بهذوا عرسایا فخ اذا لوالا و یناثلابابلانم

 رونل واقالطا ه هیهاد و ةمايقلایا ةماطلالوهنمهّلابذ وعن لا نوجهیدل وا یلوتسم و بلاغ هرزوا هلج رونل وا

 نالوا هدنزوب كنوص لوق ىلع رونل وا قالطا هبوص هل رك كناط ((یطلا ) ةيهادلاب یا ةماطلاب هامر لاقب

 قالطا هاب رد و روند ه یتنلیس یکیدروتوکب ول اكن وص لیس و كج وم دوخاب روند ه هنسف راسو لاشاخ و راځ
 نی قج هنلوا بګل و رد هنسانعم بح و روند هغاربط یراکدتروا بوابق ییوبقو روند هریک د دعو رولوا
 ہدننز ورپما (ےمطلا) ر وند هن آ ك رکو كاپ یسنج و روندهرک ذ وب و روند هنککر ا كنشوق هود و رون ده هنن

 یرلد و و یرللمق هلبرمسک ك نرمه( مامطالا )دا وج یا ےل و مط سرف لا روند 4 رکو كا وص دو

 لیعفت (یمطتلا) هنسانعم مامطا (مامطتسالا) زت نا هل ناح اذا هرعش "طا لاقب رد هنسانعم قعشافاب ینامز :ققرق
 ( یمطمطلا )و ( طمطلا) نصغ ىلع عقو اذا ریاطلا مم لاقي ردهنسانعم قوق هنلاد كجاغا شوق هدننزو
 روند همدآنالوا نمهدنا نایب ین اکیمالک هلغلوا هچ هدنناسل هلم ءا رلاط (:ینامطمطلا) و دلی رمسک 2 رلاط

 تالک ضعب نالوا هدنتغل ريج *هلسقریج ةينامطمط و ةع هناسل ىف یا ینامطهط و "یمطمط و طم لجر لا

 هلبعص كناط (ةمطلا )رر د ءا وه عاطهدرب كجه د ءا وهلا باط الثم رول وا هیبش ه یچګ مالک هکر دن رابع نده رکنم

 هلمعص كناط (هموطلا) روند هنس هجن را قلت وا یروق هموکر و ةن انهم هرذع رونل وا قالطا هنسح ناسنا

 : مع (مهطلا روند هه ولبق یشیدو روند هبدیهادو تف آو ةبنلا یافموطلا هتذخا لاقي روند همولوا
 . هلکع د همدا نالوا قیقد و فیح ید و نما شحافلا نیعسلا یا مهطم لجر لاق روند همدا ناعسیس هدننزو

 | 4 هنسن نالوا لماکو مات و ةقيقدلا مسجلا فلا یا مهطم لجر لاق رول وا نوچما بلسیمان سپ رول وا دض

 : رند ه وبح نالوا قیاف هدلاج و نسح و همان یا نسل مهطم دیغا لاق و مان یا مهطم یش لاق روند

 یزو و هجولا مینا یا مهطم لجر لاق روند همدا نکشیش یزو و لابا ع رابلا یا مهطم مالغ لاق
 | كمنرکیا هدننزو لعفت ( مهطتلا ) ریفتنلا هجولا رودلا یا مهطم لجر لاش روند همدآ جاپوط و یمرکد

 | شحوتسب یا انع مهطت نالف لوقت ردلمعتسم هنسانعم كلا شحوت و ههرک اذا ماعطلا مهطت لا ردهنسانعم
 | لاقب ردهنسانعم قمل وا ولتماضض و یریا و رفن اذا هنم مهط لاق ردهنسانعم كکروا هدننز و لیعفت (مهطتلا)

 [  ردلصتس هنیسانعم قلخ و سان هلو هلص كناط (مهط)ا) حیا ےھطت هیف لاو حض اذا "یشلا مهط

 روند هنوتاخ نالوا زسیلج یتا كنزوبهدنز و هحرف ( ةمعطلا 2 وه سانلا یا یا وه مهطلا "یا یردا ام لاقت

 ودندناولا هكرد هنس انعم همك هدنزو دفرط (فیهطلا) هجولا مل ةلبلف یا ةمهط ةأرما لاقب
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  8هنقابض مام و :دنزودرمص رول (یهج روند كاروخ دیس را رویا مت اب کرونا بی

 قن یا طلا فروع نالف لاق روند هشاعمو بسک تهجو ة وعد یا ةمعط هناوخال ذحا لاش روند

 لک کا( دز *ف وکلا ور ن ةع و رد هاعص قريبا نب ةمعط ردنديماسا بط و سکلا

 (مطلا) لک الاف ةربسلا یا ةمعطلا ثیبلن هلا لاق رونل وا ریبعت شب هکر دهنسانعم ماعط لکا تریس ردعو ءان

 ررلمعتسم هتسانعم كع جوک 4 هنسنرب و هقاذ اذا عبارلا بابلانم اعط ریعط لاش رد هنسانعم قم اد هلص كناط

 عابشاو هتردق یا هنعط ین سیل اذه لاق ردلمعتسم هنسانعم تردقو روند هماعط مط و ردق اذا هیلع مط لاق

 یتفاضا هتفص كفوص وم هروک هنناب كح راش» هلکآنم عیشپ یا مط ماعط ها لاسقبرونل وا قالطا هماعط ندی

 قاذ اذا هنم عطت لاق ردهنسانعم قمردشداد ییشرب هدننز و لعفت (مطتلا) یکی والا ةولص ردندنلسق
 ندککیدلبا ظح هکروک, یتسینشاج بوداد كجمزکر هله ییعب لک اف یهتشت تح قذیا ٭مطت مطت» لاو

 هب هسک ندا ااو شد دی نکا یه ایم هشیارب لثموت نوسل وا لصاح اهتشاو قوش ر هكا لکا کس

 نالوا یتیحالص هلکا هدننزوریما (یعطلاال و هدننزو روبص ( موعطلا ۶ رونلوا : دارا هدننص ]او قیوشت
 كرانوب ةنيعسلاو ةثغلا نيب یا یعطو موعط روزج لا هلوا ز

  ۱نصفلا مط لا ردهنسانعم قمر وا یشآ هجاغا دوب هدننزو لیعفت يدا رد اما هه رصبذ یروثنت
 عا اذا مظعلا مط لاش ردهنسانعم كم روب كيلبا هرلکنک ندکلزومسو هرح# یغنم ان ه لصو اذا

 ردهنسانعم قفل ولو یغیروف امرخن هدننزو لاعتفا هل دندشت ڌ كناط ( ماعطالا ز ردطلغ یس دست یئالث هدنو

 هنسبدنک نالف ین عر ریلصتام هيف عحشب الو بدات ال یا میطیال وه برعلا لوقت و مط هلراص اذا مسلا 5 لاق

 هدلحم كجه د زل وا بداتمو رایشه زکر ه هلکماطا رثات تربع و داشراو حح قح هل وا

 هلیس هی لعاف ےس ۱ ندلاعتفا ( طلا هدننزو روبص ( موعطلا و هدنزو ثدح ( عطلا ) رونلوا داری

 موعط و نر تقویم لاقت رول وا فصو هوم و رک ذم روند ههود نالوا یلکلیا یرلکک هلغل وا زوم

 تیارس هنیط مارو ملط کا ندمولوط هکروئلوا قالطا هدوس لوش هدننزو ثدح مطم و قن اهبیا مطعو
 هن راقاد ود كنعسف تآ هلیس هین لوعفم مسا (عطتسلا  ایط و احط ءاقسلایف ذخا اذا مطم نیل لا هل وا شلیا
 ماعط (ماعطتسالا ل رونلواقالطا هاب هدننز و هنسحم ( ةمعطملا لو هدنزو هم رکم ( ةعطملا ) رونل واقالطا
 بیت وار ۱ کیعطتسا ا ىطر ىلع لوقو ماعطلابلط اذا ریعطتسا لاق رد هنسانعم كلنا بلط

 زرسهسلیا ح) را بلاط ندزس بولوا رصح هدنءارق ماما یتعب هيلع اوکقاف عسا ادا یا

 هلعافم 6 ةعاطلا لو هدننزو لعافت ( عاطتلا إل رثردا لاخدا هنزغا كندنفا ماما یتمارق هک ای وک ردکمد
 هاتم كط لاخدا هن ضا كنج رکو ک یشید ییبغا هحدقم ندنرشابم رکلشلتفیج نیحرکو ک ثکزا هدننز و

 راردنا هبا ر یک لاو هعط دن ضا كنرب یرب و راردنا هئطوت هشيا بوشپوا هکا بوک ردلیعتسم |
 د رف فا شا هکر د ید نیا هدننز و نسح (عطم))هانا خف هغ لخدا اذا اتعاطو ناتمام جا تعاطت لاق

 ) هګ مود هکروند هنشاب لزاغو هدننز و هن ( دا  OFناور ندنآ ماعط هن هدعم هناا

 روئلوا قالطاهفمرپ یکیا لباقمهن رب یر ناروط یرابا هدنراقایا كنم شوق هدننزو ناتنسحم (ناتمهطلا) رول وآ
 هروبص (ةموعطلا) ردنا همعطذخا لب راقمر نانلوا رکد كنس هچنپ هکردص وصخ هرویط حرا وجوب هکرید حراش
 (ےعطا) لک تل تسبح اذا ةموعطةاش لاقب روند هل ویق نالی وقیلآ هدهناخ نوچ ا كلعا لکا بویلزغو هدننزو

 لاق روند هراهسک هلفس و لاذراو هام ورف هدننز و باح هلا هم نیغ (ماغطلا) رد دآ لجرر هدننز وریېز

 | هب هک زف و قجاو رد هماغط یرادرفم روند هراش وق ربتعم ان ورتکو داغ والانم دغو یا ماغطلانم ةمافط وه
 زون دباب رد هلنیتحف (غطل ا رد هن راانعم تئان د و قج- رد رار دصم هلع ءلرلاط (ةيموغطلا )و ةموغطلا) روند ۱

 لجرلا غطت لاق ردهنسانعم كفلزلب ین آ مدآ نالی یبهنسنرب هدننز و لعفت ( مطتلا ) روند هبوص قوچو
 مونت هدننزو زانز (مالطلا) ةبخ یا ةلط هدف و هاح لاش روند کما هلی كناط (ةلطلا) لهاجت د

 طلا راربد لایلنا قروو رارسا هنقرو رد راکدد ۍمګ رونکو ردنکه دیکرت ردجنا دهاشلا بح هکر دیعما (
 هل رت نم حء و یا ط هنانسایفالع لاق روند هسان ورک نالوا ضږام هراشید یشان ندکلیا لر یک اوسم هلنیتصف

 نان وا عج هل كناط طلا رونی هیهرفم یراقدیاب یکتا نانل وا خجل هنيرزوا هلیعض كناط طلا ) كاوسلا

 لبعفت قات ( عفا اهلدعو اهاّوس اذا لّوالابابلا نال ربا لط لاقب رد هنسانعم كغ زود بۆز هنر
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 ردهنسانعم لیوطنوز وا هدننز وروفصع هل هلم**یاح (م وحر طلا )لر کت وا بضغ نم قرط اذا ل جزا مرطلاقن |
 لمع دارا همت *یاخ ( خر طل) نجآ یا موحرط ءام لاق روند ه وص شم وا ریغتم هلغمروط قوچ هدر رو
 نابضغ یا "جخرطم لجر لاق روند همدآ نیغراطو ردهنسانعم عجطضم روند همدآ شا هرزوا ینا هدنزو

 یا مجرطم باش لاق روند هناوجریلد و هزات مات یمادنابایسا نوغب وا یایره و روند همدآ رکتاو ا

 لجرلا مخرطا لاقت رد هتسانعم نا وا فیمض و مزی رو زو دن زو لالععشا اخ رطالا) ماتا نسما
 هدننزو هجرحد ( ةع رطلا إل دّوسا اذا لیللا مخرطا لاقت ردهنسانعم قلوا لظم دهک و هرصب لک اذا

 یغا ندکنج و قرطا اذا لجرلا مسرط لاقب ردهنسانعم قعروط ےسپاو تکاس بوک | یغاشا یتشاب هسکرب
 هح ۳ هع نیش 6فعشر طلا 4 اذا هربغو لاتفلانع مع رط لا ردهنسانعم قم ۳1 بوق روق تیتر

 ب وکی کتب هدننزو لالعفا هلبا ه٥ نیغ (ماغرطالا)) لظا اذا لیللا مشرط لاقب ردهنسانعم قملوا وک ارقا

 هروک شمام لرو رالوب هنشاپ زونههدننز و لععش ( مهرطملا ) کت اذا لجرلا مغرطا لاقت ردهنسانعم قلوا

 لابو لاب لدتعم یتماقو دف و لبح سسس م بعصم یا مهرطم ریعب لا ردنآ کا هکروند ههود یو

 رد هنسانعم قم وق تم اقنوزوم یحاص لابو لاب ناوج هدننز و لالععتا (مامه رطالا) روند هنا وج هزات یحاص
 ام وسط ی شلا سط لاق رد هنسانعمقملواد وبا ووح هدنن زود وعق (موسطلا ر ام رطمراصاذا باشلا مهر طالاق

 هتسمط اذا هتممط لوقت رد هنسانعم كليا دون و وحم رد دعتم هدننزو سر (ےسطلا) سہطنا اذا یتاثلا بابلانم

 نامودو زوتو منا اذا عبارلا بابلانم اععط لجرلا سط لاقب ردهنسانعم قلوا ءالتما هلنیتعف
 همطس| هلیعط كنهزمه (ةسطالا) هنسانعم مالظ روند هغلوک ارقو ةربغلا یا یسطلا اذهام لاقت روند هفعصاپ
 هدم رک نآرق هکهلصف كناط سا وطلا ) ېک یرب نیکناكنایرد ون د رک انتا فدا منو

 هن رادرقم تا وذ و بول وا عج هلیس هک تا وذ نال وا باوص هدنرلهر وس ےماوح و نیسا وط وهدن وب ردب راه روسعمط

 ۱ هدا روا فلم * یدنل وانای هدنسهدام ىج که تن ردکشد مماحتاوذو سطتاود و مسط تاوذ ق ةرهل وافاضم

 | (ماسطلال ردشلما رب رو لقن هلاقم سیفن e مجرم نکل + یدلیا نایب مالک قلعتم هعهاح زکلاب

 | رابغلا ماسطین هتأر لوقتروند هزوتقوج هدننزودادش (ماسطلا)ل و هدننز و تاه" 6 ماسطلا لو هدننز زوباغ

 ۱ (یسللا) ردراضرقنم الاح کرد هلبق و ندنموق دام هدنزو مسر (ےسط و هرثک یف یا هماسطو هماسطو

 ۱ هد وېب یلاغتشا ودد رته هلغشم وراکر  دوخاب هلح رب كمدآرب راب اکرم دانم روهه ند رون خلت زوریبزا

 | ضرقنم هرو زم لبق ارز راربد حسط هایم هدروا هسل وا سزتسد هنج وا تعفنم ر اعطق بول وا ل لات دلو

 | نالف لاش رول وا قالطا هادغب هدنزو باح (مامطلا ردن وا ربتح یربغصت ردشلوا لعحص و

 یه ردشلوا ب بلاغ هدنادغب ید ماعط یک قالطا لام هنعسق هود هکر بد حراش » لا یف یا ماعطلا یف ر گن

 | ماعط و هلص كناط مط و رولک ت اما یبا عجب رواک همعطا یعجج روند هثیش قجنل وا لک | اقلطم ماعطو

 لوا "یشلا معط و هلكا اذا عبارلا بابلا نم اماعط و اعط دهعط لا ردهنسانعم كلتا لکا هنسن رارولوا ردصم

 | قولتطو قلیجا ردّتیفیک نالوا مولعم با ها توق رارد جد ینشاج هکروند هنسه مو داد كنهن

 ت رولک موعط یعجنوسل وا هدنارمش كلرک و ماعط رک ییک د هود ادنال وا یسهنایم ران و

 | الثم روند هئیش نالوا رادم هبامتشا و ماعطلا نم یهتشیام وه و اط یضحا لاق روند هماعط نانل وا اهتشا و

 | مطف نصغل صغلا مطا لاق ردهنسانعم قمتوط بودا لوبق ییشآ جاغا و یک یلادتعا و یتوالحو یت ذل كماعط
 اذه لک آ میام لا ردل عتسم هنسانعم قعوط و لصولا ليش انصغ هب لص و یا عبارلا بابلانم اعط

 | ماعط همدآرب هل رسک كنهزم (ماسالا) یدلبا دیش هلرظفل عنچ ۲ فلوم ارز * ردندثلاث بابو و عیشیام یا

 ۱ | لا م طا لاق ردلمعتسم هنسانعم كمت یش كنحاخا امرخ و مطب ٥ ريص اذا ةمعطا لاق ردهنسانعم كمردب

 ss انصغ هب لص و اذا نصغلا مطا لاق ردهنسانعم قمالیشا او هرغ كرد اذا

 نا وارف یماعط هلغلوا یتعسو یاد همدآ نالوا لاصثوخ هدنص وصخ ماعط هدننزو فتک طلا ) و

 شا وا ییفتسم ندماعط او مطملا ىف لالا نسح یا مطو ماط لجر لاق ردقجهلوا مدآ ا سیفنو

 ردهممطم یثنؤم روند A CEES مکماعط نع اط انا لوقت روند همدآ

 هدشنزو بارح (ماعطلا ) ق وزرم یا مطم وه لاق رونل وا قال اتا قزرلا عسا و هدننزو مرکم (مطمل ال
 هدنزو هفرض (نمطلا) یرفلا و فانضالا رنک یا ماعطم لج ر یربل رون همدآ ناب رمو فایضم و نادناخ

 ( كج )



 آه.
 قح (ماضتس )و هدننزو لیکم ( میشلا ) هصقتااذا هقح هماضتسا لا رد هنسانعم كوربو اتاتنکا یا

 كغاط همی داش (میضا) هقح صقتنم یا ماضتسو یضم وه لاق . و مآ خاور هوا
 هدننزوریب ز (ےیضر) رددآ لبجر دوخای یداورب دوخای فورعم عو و روند یوم

 تاکرح كناط ( ةمحطلا ) جج ءاطلا لصف ]9 یلاصت هنومب زج ردن دع تالاجر هکر د یہھفلا عام

 لیسو كناچ روند هنموک نالک بو رو ندروغوار كنەنسن قوچو كوي رب هنو كن هلمعم ا
 لیسلاوا ىدا ولا ةلظ مه لاق یک یغنلوک ارق ناصب بوکوچ هقافآ ن درب كنهصک و یزالط كنوص
 هدننز و رولط ( همحط وا) ةعاج یاسانلا نم مع مهتقر رط لاقت رد هنس انعم تعاجو دتعفد یالیلاوا

 كنجو روند هرهود قوچ هدننزو هزمه (فمعطلا) ردد رع یافرش هک ردیسهبنک كتهثراح نب "یدع
 ةمص وه لاق هیلوا نادرکو ر الصا بودا هلج یک باهش ندرب هکروند هرداهب نالوا ددش یسک رمو
 تاب یرلکدد قربآ لوق ىلع تاب هدننزوو هرم CD ںی ا دیدش یا

 ندرب هلتدش و فنع هدننزو روبص (موعطلا) قلم یا موعطم ءانا لاق روند هب هنس ولط (موسطلا) رددآ

 قمردل وطهدناز وهج رحد (ةمر طلا ) ع وفد یا م وحط "ىشلاقبىكې ومو لیسرونید ه هنسننالواررو بولیتآ

 (ةمرحطلاإل اهرت و اذا سوقلا مرعط لاق ردهثسانعم ققاط شیرک های و ه الماذا ءاقس ]| مرعط لا ردهنسانعم
 لاق روند هدولبهچراب رب هدننزو هجربز (فملعطلا *یشیاةمرحط هیلعاملاَش ردهتسانعم هنسن هدننز وهجر ز

 لب رسک كناط ( همخطإ) روند هند روس یک هدننز و هرم : هل دم یاخ (ةمضطلاا) ےغ یا ةملحط ء ءاسلا فام |

 رچا سالار نیس ریس نالوا هدنک وا كن ور هدننز و هفغ (دمعطلا» ردیعما یردب تكتنسبات مان شوخ ۱

 وك ناي و واااو یا مطا شیک لاق هل والارعوق یساضعا ر راسو هایش ا6 ۇن دهج وق ل وش

 لوشو روند هنکوا یرلن ور كنهنادو كناسنا و هل وا هايس هجهدایز یتعس یرقادود و ینورب هکر وند هتآنغای و

 یا یا طلاق هلوا شلوا قتمارق یک همردصب بولیزو ینول هکروند هنا شمکچ:یوارطو

 (مامخطالار ما یا ےخط یل لاقب ردف دا رم ہدریخلا یانعم هللا ا هدننز و ربما (میتطلا) داوس ىلا برقا

 | (موخطلار طا راص اذا ملا "طا لاقب رد هنسانعم قملوا قتمارق یک همردصپ بو روق تا هدننزو رارجا

 هدننز و هماخف (ةماخطلا و هلبعف كناط ( ضلال روند هرادودحو رونس هکردیف دامو هدننزو مو

 ریکت اذا سمانا بابلانم ةماخط مخو ثلاثلا بابلانم امخط لج زا ےل لاق ردهنسانعم كما تارک |

 دمدآ ول هکیواو نیغراط هدنزو یخ( مرام ارداف هکر دءامخطلا یا نا هدننزو رییز ( مخط

Êامرط انعطا لوقت روند هنلاب خوک هلبصف و یرسک كناط ( مرطلا و نابضغ یا وات لجر لاش روند  

 مرطو روند هناوف ولطیط هلا لاب دوخاب هلاب شلوط هدراناوق و هنسانعم دز روند هفعفو اذهش یا

 اذا عیارا بابلا نم امرط رببازلا توی تمرط لاش هنسانعم قلوا ولوطبط هللاب راناوق زولوا رد ق
 ةمارط هنانساپ لاق روند هترضخ شکوجم هرا شدد ضعب هدننزو همام (ةمارطلا )) مرطلا نم ت التما

 زونل وا خارش اد منا ولالخ هکروند هش راهچراب ماصط شعثقوص هنغلارا لربشبد و ةرضخ یا
 اهیلع تیکر اذا هنانسا تمرطا لاق رد هاتم كفاك یرارزوا راشید هل رسک كنهزمه (مارطالا) ق

 مرطا لاش رد هنسانعم قلزو یموخازو ی دا هلغملاق یسهیه ماعط هدنراقلارا رشید و ةضللا

 نالوا هدنسهروا كغاد ود تسوا هلنوکس كنارو نالت تاکرح كناط ( ةمرطلا  ةمارطال ريغت اذا هوف |

 همرط روند هغاح وا هلیعص كناط (مرطلا ) هنسانعم دیک روند هرکج هدننزو هرم (ةم رطلا ) روند هوب

 مرط لاق ردهنسانعم قا بوّریص لاپ ندناوق هلنیتعف ( مرطلا ) رددآ رصشر و هلاه روند یخ
 كلو نوقنوط نوقتوط یژوس هدننزو لعفت ( مرطتلا ) ةيلطنانم لاس اذا عبارلا بابلانم امرط لسعلا
 (عرطتلا ل ثاتلا اذا همالک ف مّرطت لاق ردهنتسانعم كلئوس هدنروش و قشراق ضعبلا دنع و ول هنسانعم
 وص هدننزو هجرحد (ع رطلا)ل ثولت اذا نیطلایف مع رطت لا ردهنسانعم قعشالی هروماچ هدننزو جرحدن
 لاق ردهنسانعم قلوا تاق تاق هنسنر و ضمرعو ٹبخ اذا ءاملا عرط لاق ردهسانعم قفلنوصو بولیزو و

 نیم ی و دستم لوما روند هلاب هوزززو میذح (مرطلا) قبط یلع اقبط زاص یا قبط اذا "یثلا عرط م

 یا ةرطلا) رول وا هیانک ندکم د ياه هرنبضغ و مشخ كب ین عد دتحا اذا هع رط راط لاق هنمو روند هاج ۱

 ردهنسانعم قمروط شوماخو مسپا بجا لاو یشا ندغامد و رک دوخاب ندرصضع هدننز و هجرحد هلا هثلثم 3

 حر
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 سه ءاطل  لصف زود



 ی هد
 ادیدش هضع اذا همزرض لاق ردهنسانعم قمرصا كب هدننز و هجر حد (ةمزرمْضلا) ضعلا دیدش یا مزرمض

 دشیا الصاو مشلو ك وپلس هدننز و همافرض ( ةماسرضلا) رد دآ كوص فورعم ر هدنازو ساطزق ( ماسرض))
 هنالسرا هدننز و رفعج هلا دج داض (ضرضلا )لسفمشلوخر یا ةماسرمض لجر لاقت روند همدآ هبلوجزمارب

 لجر لاق روند هلآ ویحو ناسناولنرقیرب هدننزو ج رز (مطرضلا )روند هنکک را كروناج یر افاطنو روند

 ( مغرضلا) روند هجرف زشقشقای قلصت و یربا هلیعص كداض (یمطارمضلا نطبلا متصل یا مط رض سرفو

 هماغرض و روند هنالسرا هدننز و هلایرج (ةماغرضلا )و هدننز و لایرج (ماغ رضلا آلو هدننز و رفعج هلا همم نیغ

 زوایو رونلوا قالطا هرغیآ و هروغ و اناوت و"یوق و عاصش یا ةماغرض وه لا رونلوا قالطا هروالد و ردا
 ولتدش هلغلوا موسم هلیترابع ددلشا لحولاو هد هه ضعب هنتسانعم ددش لجر روئلوا قالطا همدآ

 هدننز و جرح دن (مغرضتلا) و هدننزو هجرحد (ذغرضلا لرد وصا یلوا حس نکلرول وا كمدروماج ولزوا

 تلعف اذا تعرضت و لاطبالا تغرمض لاق ردنرابع ندکلنا یلّردام یکن السرا هکرد هنس انعم قفلفالسرا
 دصشا وب ندقمرمصا هلا راشید كوا لوقیلع رد هنسانعم قمرصا هدننزو منل (غضلا) هب تهشتو ماغرضلا لعف

 هب غضو E EEE بوعر وا یوم ر دا وط یبزطا ی ح سد یعب دنلشوخ دوخاب قمرصا

 هدننزو همام (ةماغفصلا )هبلا یوه ام هغ المنا وه وا شهلا نود اضعوا هضع اذا ثلاثلا بابلا نم امغض

 ( نیضلا) هظفل و هفضمام یا هتماغض وه لاق رولوا هنس یلقرصا هکروند هثیش نالبقارب تر

 روند د یمشیص روند هن السراو روند هناویحو ناسنا نالوا ندنناش قمرصا اياد هدننزو ردیح
 لاق رد هنسانعم قعشوق بوردشان هثیشر یهنسنر هلددشت كم و یف دلداض ( مضلا) هژلتتسن یاب

 تا هثیشرب هنسرب ردع واطم هدنزو لاعفنا (ماضنالا) هيلا هضبق اذا لوالا ا اعط هللا هعص

 اسا قلشوق بوشان هن رب یر هدننزّو لع افت ماعلا نخ ديلا هعص لاق رد هنسانعم قلسوق

 رد هنسانعم قعموق دشیش ر ی هنسنر هدنزو هلعافم (ناضلا لجر هام ازم اس یبا اخت لاش

 هبنکو هدننزو لاعتفا (مامطضالا) هعط یا اذک ما ىلا یحاصینمتاض لوقتو هم یا هبلا همناض لاق
 هسفن ىلا هع ادا "یشلا طضا لاق ردن رابع ندقغل وبق یدنک هکر د هنسانعم كليا عض هنسفن یدنکی ب د دا رب

 هکر وند هب هنسن ۳ هدننز و باغ ( ماعصلا إب لقشا اذا هيلع "مطضا لاش ردلمعتس هنتسانعم قلباقو

 روند ههدندش ٌهیهاد هلیرسک كراداض ( ماعضلا و( مضلا) هنلوا قاطاو عض هرخآ "یشر هنسنر هاکنا

 دتعاجبهلنا هروسکم فو ° ( ةماعع الا ) ردناوص هللا هل« داص و ردن ونظم یسلوا ف٣ ند هل« داص كنو و

 | لینا تاماسجب یا میماضالا ق ًابس سرف لاقب هنمو هنسانعم تاماسچچ رولکماضا یعجج رونل وا قالطا
 مولا رد هللا هسبالموب یرلکهلیا قالطا هرابضا هنب را وزج لافطا نانلواریبعت هرابیس هدزمآسل هکر د جرتم
 روند همدا نیغراط هدنزو دف دف (مضعفلا) روند ه هرد نالک ندنفلارا هت نوزوا یکیا هدننزو روبص

 روند هب هسک دنم وتو میسجو روند همدآ لدرپو ریل ولتآرجو روند هت السزا لازهشخ و هنساانعم نابض

 ی ردنداڪصا ۲:۳9 ترا ن مضجحو ضخ اذکو رج قلو یه لانه

 (ضعخلا ) و هدننزو طبالع ( مضامضلا إل ردراثدح ینثلاوا یکوللا مضعط و هعرز ن مضعط و سوح

 | یتسفن یدنک مدآ 7 هدننزو هلزاز ( ةمضعكلا روند همدا ریلد و و هدرلن و هدننز و طبلع

 بوروبس نعوم لد وج وم لامو ا م لا ردهنسانعم كلي اقا رداهب هلتوقتو عیجشت

 دالا ضمط لاش ردهنسانعم قمرقیح نالسراو هلک هذخا اذا لاما ضم لاش ردهنسانعم قلآ

 |( مانسعضلا ) ردندیاصعا هباو نب دز نن ماعص و هبلعت ن ماعض ردتدیماسا هدننزو باتک ( ماعضلا ل تّوص اذا

 | یوتح ناک اذا ما لب لاقت : وند همدآ نالوا رونلاوبق بدن یی لاو یکیدروک هدننز و رار

 | اوقبتسا لاق نوچ کید لبا ص هلن زب یرب یرلتآ رونلوا قالطا « یشوق هلیصف كداض ( ةعضلا ) یش لک ی ع

 | اموض موضی ماض لاش رد هنسانعم لظ 9 هدنظفل عض هدننزو مون ( موضلا ) ةبلطا یا ةمضلا ىف

 مزهض وه لاش روند ةا هام کو مث هدننزو جرب ز هللا هم یاز ( مزهضلا ) ای عض ماض یف غل

 | دنیای لاش رد هنسانعم كليا صقن یتبولطمو قح كن هسکرب هلق لداض 7 ےئل یا

 و و طلا یا میضلا اذه ام لا رولک مویض عجب ردعتا هکر د هنسانعم دادی و لظو هصقنا اذا اهض هیضب

 بودا روج همکار 05و تناسالا) یدنلعج هالامعتسا قرەلوا مسا هدعب بول وا ردصم لصالا یف

 )نس



 هنسبل اها ردیمسا كن رد نطب رب هدن ران ز و رفعح و ذی (یصع) ردیعما كجو هارد رب هد زو هف ص

 راد دنا ماش كولم دل رار وب زم یدنلوا هدابز ءاه دن رخا نوا تی هربع* هل راداضص رارد دعاصص و اعم 1

 زورا ہل د دشت كی و هدننزو دجا (یضطعالالو ( لا )و هلو كس كن هجم یاخ و یصف كداض (ضضلا)
 |هرزوا فرح نالوا رم یلبقام بص صضصعب ارز ردص وصح هراعشا هدفق و تلاح دی دشت هروک هثنای كحراش

 | مرم لا مظع لوق یلعروند هئیش نالوا عظع وابق و یربا هدننز و باغ (ماضصلا) وردا ددشم یا هدک دلبا فقو

 مرا مظع وا ےظع یا ما و م ی یک وه لاق روند هناویح و ناسنا نالوا معلا رثک

 | ردتفص ار ز هلینوکس كناخ ثاذکر ولکتامضض یعجج ثال وا نز وو ردفص و هلمباب ران وب هکر د حراش ٭ سلا ریثک

 قلوا ص هنسلر هدننزو همالس (ةماصصل | و هدننزو جوع (حعلا) یبتنا ردص وصخ ها یکیرحت كنیع

 هکر دفص و هرصف ها داص (ie) اہ ناک ادا سمامخا بابلا نم ةماحط و امص نوک لاش ردهنسانعم

 زلوا راوکشوخ هکر ول وا فص و ه وص غآو عسا و یا حط قیرط لاقب رونل وا قالطا هلوب عسا و و یدنل وارکذ ۱
 (دموهصالا) رد راض رقنم الا یدآ تعاج ر ند هب رام تبع خالاس عم 5/1 دمع ویو لبق یا مش هام لا |

 ردهنس انعم هماظع روند ههو یرافدلغاب هن رایت نوا كمسوک وب كنئا وسل تبع هدننزز و هکو صصا 1

 فرشوناشو ب رضلاو مدصلا د دش یا هضم لج ر لاق رون د همدآ د دش یتابرض و تامدص هدنن زوربنم ( ضم )

 هدننز و در دخ (نمصصلا) حص فی رش درس یا هموق ناد هضم وه لاق رود هراکر سو نابعا یحاص مظع ۱

 راس دوخاب ندقلجا كب لوق ىلع قمتجا كب هلنیتصف (مرضلا) روند هنوتاخ نت ك زا و رظنعش وخ یلکش ود ین

 عبا را تابلا نماممط لحرا مرض لاش رد دوخ ام ندنس انعم ران لاعتشا ردهنس انعم قالا توزان ند هض رام

1 

 مدتحا اذا هيلع مرض لاق ردلمعتم هنس انعم قلوا شتآرب ندبضغ و مشخ طارفا و هّرح وا هعوج دتشا اذا

 مرض لاق ردلمتمم هنسانعم كعشربک یک شت آ هماعط هرز وا كماطنا كرت اعطق ندماعط نالوا هد هرفص و ابضغ

 (مرتضتلا) تلعتشا اذا رانلا تمرض لاقت ردهنسانعم كهل ولع شت آو ايش هنم عفدنال هلک | ىف اج اذا ماعطلایف
 ابضغ مدتحا اذا هبلع مرضت لاق ردهنسانعم قلوا شتآ ر بونل هکیوا كب همدآرب دوب هدننزو لعفت

 (معرضتلا) و هلرسک كلهم ( مارضالا)) تلعتشا اذا رانلا تمرتضت لاق ردهنسانعم كفلولع شتآ و |
 او رانلا مرضا لاق رد هنسانعم كمردنلولع بوردشتوط یثتآ (مارضتسالا) و هدننزو ناشقا

 راثلا مرضا لاقت ردهنسانعم كفلولع شت دو هدننزو لاعتفا 6 مارطضالا) اهدقوا اذا اهم مضتسا و

 (مارضلا) لعتشا اذا بیشلا مرطضا لاق ردلمعتس هنس انعم كم رسربق یک یکرک هلاقص و جاص و تم رطضاف
 هدیدنک دوخای هنرانلوا قشمو و فیعض دوخاب رون دهن رفیق نوطوا كج هردنلولع شد هدنزو تاک

 یخد همارض اکا و رونل وا ریبعت یکسوکو  قرتوط هرانوبهدیکرتروند هن وط وا یل ولع دوخاب هننایل وا یروقشت آ |
 لعتشا اموا هل رجال اموا نالو فعض ام وا بطا قاقد یا ةمارضلاو مارضلاب رانلا لعشا لوقت هلباه روند |

 هنسیرواب كنشوق لج شوط و عاج یا مرض وه لاقت رونل وا قالطا همدآ جآ هدننزو فتک (مرمضل ال بطخانم

 ولشتآ هلغمناپ یو هلناصتف ( ةمرضلا إل ءادع یا مرض سرف لاق رولوا فصو هتآ هدنود كرکوب كىو روند
 اقلطم دوخاب روند هن روق شت آو راردا قر وط هکر وند هت وا نانل واریبعت ناش واي دوخاب هنلاد امرخ نالوا |
 یف وا شتآرب یتعی راربد ةمرض خان راد لابام هدرب كحهدردقو هسکر هدهناخ راب عو هنسانعم ران روند هشت ا | ۸1 |
| 

 مشاه رد هلا ةاووستمداص هکر د همرص نا هدننزو هزج (ةمرضآل رد هبانکن دکعد ردقوب دحا و درف هکردق و *

 دنکح رعس یک و هط ولب یرم ردیدآ رجش وبشوخرب هلرسکو یعط كداض (مرضلا) رددج كنهلمرح نب
 هدیکرت ردینانو ظفل هکر دیمسا سودوخ وطسا لوق ىلع رول وا لضفا ندنعاونا لسع نانل وا ذاختا قدنآ و هببش

 مذح (عرضا) رد راک دید یساغا زقاس هک ردیعما مطب رجش هدننزو هاتک (فمارضلا) ردنابن یرلکدید شاب هراق
 هکر د حراش »روند هب هنسن شهاب هکر د هنسانعم قیرح هدشنز و ردیح (مربضلا]ل ردیفص لرجش سنجر هدننزو

 هدننزو جر ز (مزرضلا) رددآ راصحرب هدنم هدننزو هنیهج ( هم سطل زدم وسم هدننز ورپما هده وب اش تاقا

 هننالوا شلاق یس هیقب هج رادقمرب زونه ندکلحک لوق یلع روند ه هقان هجوق هدننزو رفعج ( مزرْضلا) و

 یعفا لاقب روند هنالب یه وص كن هدننز و جر ز مزرضو روند هلنالوا هجزآ ید وس بول واولشاب دوخای روند



 4 داصلا لصف قم

f o. 
 یرلکد نا شتسرپ كنیک رشم مص و یوقاذادبعلا مئص لاق ردهنسانعم كفلت وق بو وب یسذج لوقو تنبخ اذا

 رایدلیا قرف یتنیب نئو هلا ےن کت هکر ید جیزتم ردیس راف هکردی رعم نمش یظفل مصو هنسانمم او روند هت
 (ینصلا) رایدلیا صیص# هت هتخاس نداشخا و راجا نوو هت شلزود ندهاذم ٌهدعم رهاوح یفص

 | نوت كنکلی شوق ہلا ف (ننسار "یوق یا عص دبع لاق روند E Oy یوق هدننز و فتک

 رددآ هور هدنساضف قشمد ناف (نافکلا) ردتغل هدنخفل دلص روند 4 هیهادو تفاو روند هنشماق |

 را و دیقت هجشوخ هب هقان و ر وص اذا لجرلا نص لاق ردهنسانعم كمزود تروص هدننز و لیعفت ینسن)ا
 ردیعج كنهغص هدننز و تاحرف «تافصلا)ل اهزرغ اذا قونلا مص لاق ردهنسانعم ققلاغوچ ینیدوس هلکلیا

 هلبعص ؛اداص (مصر) ردندنطب رب ندنسهلببق رعشا هدننزو همام (همانص ون )ل روند 4 هقا قوج یدوسا

 ردنطبرب هد تازو ریز (منصون)ل رددآ تلایارب هدنسهکل وا سلدنا (مانصالا لقال رددآ عضومرب

(te 2نالوا زمروک و ب و فیرش دیس یا ےہ وه لاق روند همدآ ناشیلاعو فیرش و دیسهدننز و لیدنق  
 مادقموریلد و روسج لوشوهنمقلحلا "یسلاواوغ رب ال یا ےہ لج لاشه روند هنن ال وا یوخدب لوق ىلع هبه ود ۱

 لجر لاش هلوا ردا مادقا هللا رارصا و تاب بویعاصو بويمن ود الصا ند هنس یکیدلیا دارم هکروند همدآ

 ا یا جم وهلافنوسل واد رش رک هد ريخ رک رون ده هنس صلاخ و هدا رم نع ء ینشیال ناک اذا ممهص

 دبس ییعل همدآ ممه هدشزو حرحد :(يعصتا) هنسانعم نهاک ناولح روند هششح * نالیر و + یاب و

 (يسلا) ےہ لا لع لع اذا لجرلا عصت لاق ردهنسانعم كلا تکرح ول عو عضو هیبشه هسک ناشیلاع و

 رتوط یراقو یتشاب اعاد لوق ىلع او یربا نیلاق یسهثج هدننز و لحدرج (یهص )او هدننز و رطق

 رددم و هه یینوم دسر عافروا دیدش ےس ظیلغ یا ص و مهص لجر لاش روند همدآ نالوا

 امایص و اص وص موصی لج رلاماص لاق رد هنسانعم قمت وط جر وا هدننز و باتک (مایصلا)وو هدننزو مون( م وصلا )ل
 نوكسو لاسما موص هروک هنناس هد راصب كفلۇم «ربسلا و حاکنلاو مالكلاو بارشلاو ماعطلانعكسما اذا
 ۱ ردقهدوسا طیخ ندضیا طبخ نراقم هتل ندعاج و بارش و ماعط هدعرش فو ردع وضو م هنسانعم لعفلا نع

 | یشغم ندشطعو عوج طارفا ردلمعتسم هنسانعم قعاد یمول وا موص و + یهتنا یدنل وا لامعتما هدکلنا ءلاسما
 هنسانعم قمرقخ یشوف هود و اهفاذ اذا هتینم ماص لاش ردینبم هن رّوصت قعراو هنسهچ رد لاله بول وا هبلع

 دنع كنشوق هود موصو هقرذب ىر اذا ماعنلا ماص لاش نوهکیدلیا فرو ن کی هل دلم
 ردهنسانعم كفل هکل وک دنتلآ لرو نم رصش و ردیعما ]ریتم درب موصو رد هنتسانعمتلوصفم مسا روند

 هدهجرد لوا سعت هکایوک ردلمعتسم هنسانعم قلوا یتقو راهن فصن و موصلاب لاظت اذا لجرلاماص لاقب
 توکسو تع و ةريهظلا ماف ماق اذا رابنلا ماص لا ردرعشم یتآریسفت هک هتن رونل وا لیخت یکر دا فقوت

 ع را تماص لاقب ردلمعتسم هنمانعم قل وا نک اسلی وتمص اذا لج رلاماص لاق یدنل واتراشا هکهتن رد هنسانعم

 ناضمر رهش یا موصلا رهش ءاح لا هلیس هقالع لحو لاح رونلوا قالطا هناضمر رهش موص و تدکر اذا
 ردربارب یعچچ و درفم رونل وا قالطا همدآ نالوا مئاصموصو هتعب یا هموصیف ینارصنلا لاش روند هاسیاکو
 (موصلا ) وهدننز و ناشطع(ناموصلا ) و( حاصلا ) عاص یا م وص م وقو موص لجر لا هلبس> قلوا یلص اردصم

 رواکے ص و هدننز و عک ر رولکمصومّوص وهدنن زو نامر رولکمایص وما ّوصیعج روند همدآ ولجر وا هدننزو موق
 هدننز و باح (ماوصلا ) هدننز ویراکس رواک ی مایص وهدننز و بانک رولک مایص ونوجتر واح ءاب هل رسک داص

 یک ر وخا ر ون د هر قج هر وط تا هلاه( ةماصملا )و (ماص)! )امم ءامال ةسباب ىا م اوص ضرا لاقت رون د هرب ریقزسوص

 هناویح و ناسنا د دشكب وزانقطوولکن رب د یس هد وکه دننز و بنق (ےصلا) ههقومیا هتماصم وس رفلا ماصما ذه لا

 روند هنالسرا هدننزو طبالع (منابضلا) و هدننزو رفعج هلا هثلث ی (مبضلا) هه[ داضلا لصف ]و روند

 | نکشدو روشدهن لس را هدننز و هطبالع (ةمرابضلا )و هدننز و طبالع (مرابضلا ردندنیعبات ب وقعد ییا نب ےہ مبضو

 | ردیح ەل | هثلثمی یا (عیضلا ) ءادع الا ىلع "یرج یا همرابض و مرابضلجر لا ر ون دهر داب اوری وربلد هرزوا

 ۱ ۱1 هسقلوایرک انویای هکحدوخابقاد ود دوخ اید ر وآدوخایزغآ هلنیتعف ( رمضلا )روند السرا هدنزو

 | حرطاو بلا ثلذکو هقدش وا هغ مع الثم لا رولوا مسا و ردصم ردلهعتسم ید هدنسهلوقم هراب و وبق كلذک

 روند هب یثک فصتم هلا مصض دفص و ا یا مجش هخیف لاق و جوع اذا عبارلا بابلا نم امجض

  سیفو و مبتلا بقلم نوج*بدل وا ناهد کروم ردشلوا فاضم هنراردب ردهلمبقرب نت ممییضو

(j 

۱ 



 ی 444 زوم

 امامت تند نکل بوت هرزوایرخآ بکنم بو ردلاق ینناحرب كن او بویل وا بول یربغ ندن آ هدننک | هکهیوش

 ىلع هنگ لبفنم ءاسکلا درب ناوه و ءاعصلا نالف لقشا لاق هل وا رهاظ یر تروع ضعب ندنکیدمهدنآ بس

 دحاو بوش لاقتشالاوا اعیج امطغبف نمالا هقنام و ینیلا هد یلع هفلخنم هیناث د ر مترسیالا هقناع و یرسسیلاهدب
 ءاهتف ینا فیرعت کرد حراش * هجرف هنم ودسف هبکنم ىلع هعضبف هیبناح دحا نم هعضب مث هریغ هیلع سیل

 لقشاو ردینبم هنتلاح ةولص لّوا لوقارهاظ ردشل وا رداصیوبن یهن هلغلوا روذح ید هدش رعت یکیا ردیلوف
 یک مهلوق هنمو روند هاب هل دش ٌةیهاد هد ز و ماطق (ماص) زد نت وام ,یصلا هرم ا لقشا یک ر هال

 یک ءاعص هدر هکاب وک هدقدل وا دتشم ار ز لوا هدایز نس هیهادو تفآ یا ییعپ ةیهاداب ید ز یا ماعص

 هکر ونل وا دارا هدنلح كعد مسآمسپا هدننزو ماطق تاک ازرکم (ماعص ماعص ) رول وا زلیازوهظ هزا وا ندن آ

 كيمو یعق هلداص «ةنایصلا)لو (ناعصلا) توکسلایف اوماصت یا ماعص ماعص لاق رول وا معا لعف سا

 ها داص (زمصلا) زدیدا حص ومرب هدا مات ام ناعع و روند هر قلُشاط وكب نالوا هدنناب لاسموق هل دن دشت

 ردیعا یردب لرعاشمان د ردو رون دهن ااسراو رود ردا ید و ین وارک ذ6 رون نت زر :

 هل رسک ل داص (ےصلا )رون ده ی رکی شیدو روند هب هیح اکر اویدا رار د ناتعص هنسیدنک هل ردا رب رو زم 1

 زیصلا تمصعحص لاق رد هتسانعم للفلسسیپ رک یشیدهدننز وهم رمز (ةمصعلا) روند هنالس را وءردامم دوب ۱

 لوضعر هلک هلداص (یعصل )رک ذیساک مص ینیعع سالایف صع لاق رد هنسانعم مالا ف ےعصا وتتاص اذا

 هىذلا مظعلا یا همیعص تاصاف هن رض لاق یک یکیک كجا روند هکیک نالوا لماح یوضع لوا نعي یماوف |

 هندشا كند ور و ترارح د بلا و را مص و هصلاخ و هکنب یاهمیصوهلاه رون دهنصل اخ كن هنسذ رهو وضعل اما وق ۱

 هرشطنالوایروقكنهطروع و هدشایف یادربلا ےعص و را ےعص ین ءاح لاق ردقج هلوایصلاخ هکرونل واقالطا ۱

Eدمدآ هدازآو فاص ندباعم یسهلوقم بعالتو نولت قرهیلوا شوشخم یسنو بسحو روند  

 دوخاب هشیارب هدننزو لیعفت(ےعصتلا) ردرارب یعجو درفم كنو و ضح یا مع لجر لاق رونلوا قالطا
 | مالاف مص لاق ردهنسانعم كلا تعرع هلبا هقداص تعرع هرزوا هجو كمالتا لوکت اعطق ههنسفر |

 "یشلا مص لاق رد هنس انعم قم وط تورصا هرزوا هجو كعروبلاص هل رد ی هنسنر و یخحم ادا "یشلاو

 یر بولک ت سار هنر قان واو لا رکاو رد هنن انعم كسك ید یکیک بوشیربا هکیک حو بینف "ضع اذا

 طلغ هدرا هس هکر د حراش × قبطوا هعطق و لصفلا باصا اذا فیسلامعص لا روند قسبطت هسررپآ ندنر
 هلی رابع قبط لاق هعطق و لصفل | باصا اذاف هعطق و مظعلایف یضم اذا فیسلا معص هدلوصا عیج ارز رد را

 دسوال قبط اعفا و ردم وق هلا ونع قبطو هعطق و لصفلا باصا اذا فیسلا ےعص و ہد راد و ردموس مه

 ینلع یحاص هنآ ےمصتو * یپعنآ ردیوصا یک كحراش + هلغلوا تبثم هللا ونع لصفلا فیسل اهباصا قعبطتلا

 لجرلا معص لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلاب قیساق نرق بوروعم هلکلیا ردتقم هنک | فلع اياد بویطنا غیرد

 ردهنسانعم كل ر زا ی هصق راب ییدرفالر همدآر و ةنطبلاو تلا هيف نقتحاف هنم هنكمااذا فلعلا سرفلا

 (عصعصلا)و هلرصف ار داص ( ةماصعصل الو( ماصعصل الو هلنیتصف( معصلا )های ءاع وا اذا تدا هبحاص مع لاق

 هدننزو هطبالع (ةصاصصلا 2 و هدننزو طبالع (مصاعصلا و هدننزو طبلع ( مصعصلا )لو هدننزو جربز
 ماضعص و ج سرف و لحر لاق روند ها و همدا اوت ومادقم و ربلد یبحاص هقداصتع نع ولقوش رس روتف

 بولبک او زود یزو ندهنسر اعط ماصعص و صم یا ةعصاعص و مصاعص و مَصعم و مصعع و ةماصعص و

 ىشنال ىذلا فيسلاب ىا ةماصعصلا و ماصعصلاب ه رض لاق روند یخدهماصعص روند لق یصسک نال وا زلکوب

 روند هرودوب ولهد وک نیلاق هدننز و چور a ردي یھلق كن رات طح ترک یدعم نور ماصعص و

 دزو دج رز نیا شام هیرج یا مصعصوه لاش روند همدآ مادقمو ريلد و تالشیا یک حقو

 و یعب مهطس و یا موقلاةمصعص وه لاق روند هنن اشدذ وسا ر نیعتم كتعاج و موقرب هل کف هل راداص و

 روند هنالسرا هدننزو طبالع صاع و هدننز و طلع مصعص و زساه رد ےصعص یعجج روند 4 یناسنا تعاجو

 |هدنز وءاریبغ (هاصیعصلا) ا دج لیخت یا ےصمص لج رلاقر وند ه هسک ی رجولي كن هدننز و دف دف (صعصلا)

 هعضوم یکیا هد هعصعص نب یماع یب دالب هلیسهینب هشت (ناعصالا) ردیما تابنرب هیبش هنابن یراکید دزرغ
 (نصلا) ردشل وا یدروبالک ون هرکصهروب نمدالب ردهرعسا عصا یسرو ءامجا مصایرب رونلوا قالطا
 عیار بابلانم افص ةحارلا تفص لاقب رول وا سا وردصم هنسانعم یقملوا نیکرج و د هار هلی كنون و هلداص



 چک AA روح

 ۱ اف (مقالصلا )روند هب هودیراوروند هنالسراهدننز و ساطرف (ماقلصل روند ه هود نامزد و یو و

 | (ماهلصلا )رد موقلص دوخاب ماقلصیدرفم هتسانعم بايا روند رشيد ناو هنسانعم س ۇر روند هراشاب هل کف

 | رارعشقا (ماماصالا) "یرجیا ماهلص لجر لا روند همدآ ۍرجوریلدو روند هنالسرا هدننز و ساطرف

 | هلماخدا( مصلا)وهلنیتصف (مععلا» ب بلصاذا "یا مهلصا لاقب رد هنسانعم قل وا نیتمو بلص هنسنرپ هدننزو

 | فیعضتلا راهظاب مد امهک# ممی لحرلا 7 ص لاق رول وا دنسم هغالوق و همدآ ردهنسانعم قلوا غاص

 ۱ ا كنەشنش "مصو تدسنا اذا نذالا تعص لا اذکو هععس لقث و هنذا تدسنا اذا عبارا تابلانم امعع و اعص اردات

 هب هه رض اذارجګ هعص لاق رد هنسانعم قمروا هلشاطو اهدس اذا ةروراقلا ص لا رد هنسانعم قماقبط یتیزغا

 تلذک ردهنتسانعم توص قلم ادص هدارو كله یا هادص ص لاق رد هنانک ندقل وا كاله ادصلا مصو

 ۱ قوح هدهجرد لوش ناق ینعی ردهبانک ندنسق و بوک ا دی یربلوق مدب ةاصح تعص راب رع

 سیقلا یرما لوق هنمو زل وا ع ومس یسس هلکعش ود هناق بويا تباصا هرز وارب هسالوا اقلا شاط هرب هکیدقآ

 جزم + روند هنسس نالوا سکعنم هرچا هبقو هدنرلتعس غاطیدص ةرهصلاوا یدصلا دا رلاوا + لبا نا یمص +

 | ي ردکعدنس هلوا ضاص یزق ثالبج یا *ردندلاثما لبلا ةا یعص هکر دموس رم هلهجو و هداصقتسم هکرب د ۱

 | ندلبم ابا هداروب وددوخام ندنلوق + لب اذن |یصامهفو + ناودع ةدن اکو لئاو نم تلد + وبشا كسیقلا یا

 | سکع ندغاطدوخاب ردکتسیا ینایرحو بابصنا هلترثک هرزوا روک ذم هجو كناق دا رم هکر دن راشاط لقح دارم

 روتزم مالک ندهماکنه و اغوغ و و ض هکیدل وا غلاب هب هب حرب هدف و رش ینعب رونل وا ریبعت وقس هکر دادص ندا

 ریسفتهلبا هرحص راضمب و رولاق ندقل وا عوعسم ادص ندنتژک كداب رفو وب غ | رب زیدلوا ر ونلوا باطخ هبادص هلا

 | یقرلا ییحن ال یسهلک یعص هروک اکا یدلیا نایب هلبا هیحز واب راضعب و رولوا سکعنم ادص ید ندرابق هکر دشلنا

 | رونلوابرض هدنعقوم ی ودح دیدشو عیضف رعا هصالخ رلیدلیا ریسفت هلبا هیهاد راضعب و رولوا لوأم هلیسانعم
 | لا رول وایدعتم و مص ییعع لج ر لا ے صا لاق ردهنسانعم قل وا خاص یدو هل رسک كنهزمه(ماعصالا) یهتنا

 | اماعص هل عج اذا ةروراقلا عصا لا ردهنیانعم كمزود جاقیط هن ضا كن هشيش و صا هلعجیا یلاعت هللا هعصا

 و عاقسا یحبوتو مولو حصن ءامدلا ماعصا و صا هفداص اذا همصا لاق ردهنسانعم قلو خاص یمدآ ر و

 ۱ ردفصو (صصالا)هلذعنومعسالاص اموق قفا و اذا هؤاعد صا لاق رول وا هبانك ن دکلنا فداصت هرامدآ زی
 ]2 رواوا فصو هشاط یوقو دنوقو ك و لب كراداص رولکن امص و ےص یعجب روند همدآ ضاص یغالوق

 وا ندمرح رهشا ارز یدا رلردا فیص وت هلا صا یج > رهام هدنیلهاح نامزو تعصمب بلص یا صا رج

 | قالطا هب هسکلوش مصا و یدازل وا ع وم یراادا را و نالفلاب نالوا یتاریبعت دادقسا و دایرف و داد هدن

 ES یجدیتدوم و تفلا نکل بویلوا لومأم تعفنم وریخ نددنک هکرونل وا

 ۱ | فص و هنالب نالوازعاراکنوسفا و هبقرو هاوهنع "در الو هيف عمطیال ناک اذا مہ زا و لا هلوا ز رسا نکل

 ۱ هکر دج راش *ردف ورعم هلا عصا ماح هکر دىبقل كناذ مان تاج ندهللا ءایل وا و * قرلا لبه الیا مہ ا .حلاش رول وا

 | عاح هلکطیا روهظ یناهک ا ةهقبح ر ندنوتاخل وا هد هلاکم لالخ بولک نوتاخر هن ر وضح 0

 ۱ ناف یا تم رخ هلباسح ینکیدلیا عاقتسا یتتوص هلضف نوناخ هک یدلیا ادب قل اض هیدن هدنآ لوا
 | هدننزو لعافت ( ماصتلا یدبا راردا داقتعا صا قتیقح قسد دیک ساب بزا ماصت هرزوا لاونملوا دمب

 | (ةعصلا) و( ةمامصلا و ماعصلا) تص اهن |یرایا ثیدخ | نعنالف "ماصتلاش رد هنسانعم كمر وتس وکی لرغاص

 € اعصلا) دادلاىاةمصلاو دا ماعصلاب ةر وراقلا ف غ تددس لوقت روند هنجاقیط هشیش هل رسک ك راداص

 | زوج و ةتمصم دبلص یا ءاصص ةركص لاقب روند هایق موص نالوا یتاق و دن وق ردث ؤم ندنظفل حصا هلص لداص

 | كغ س رغب ها یغیدرا و ماعط کشنده وا لدا رولک مص یجب روند هننال وا هبک لوق ىلع هب هقان

 | كنبحاص یوط ار ز رارد | قالطا یرشع یا رشت لها هغسرغب و هکر د جم » رول وا ك ۱ هکر وند مدیا

 ام ۳۱ کلر کردم لفسا رردا قالطا ځد باو اکا و ردبرادقمقمرپیکیا نوا هلیساطسو عبسا

 اورونلواقالطا ه هددش هیهادو رولوا فصو هضرانیلاقیعا ربط ء ًاعصو رولوا نی« ندنرارب اس یسارو

 و E TR هلو ءامصلأ

 | یراقایاو یرملا کر دترابع ندکمن روب امامت هلن آ ندنرز وا كنبزوما لوصو كنلوق لوص ندهقرا هدعب بور وتک

 | ردترابع ندکعنروب یو تاقر هجزکلای ندنسهلوقم مارحاو رازا لوق تک. یاخوا هلج وا

 ( هوش )
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 ندنظفل مرض هدننزو هر (ةمرصلا ]ل ردندیاضصا ردنا نن ورع یعما هک یلهشالا مربصا دوخاب مرصاو هدننزو]
 هرزوا تئاطب یعوحر ندبضغ هلغلوا ردنک بوروس یداقم یسهکی وا هلا هسب الم و روند رکیسک رروسا

 كاج یمهکیوا ارز ردنا هلازا و عطق هلیپس یضغ « دام بوضفم بول نوف وا یراق اقلام همدا نالوا

 هبصخ نم 9 یطب یاتاممضلا نم ةمرص وه لاق زلوا یررض ردقلوا هب وضغم كن هک نال وا عفدنم
 الو لج یک کنا كنا رد روند هنر ,el هکر دیفدا مو هدننزو رهطسا (نمطصالا

 هل.ض هی ی سل و و ظعم ى هتمطساو *یثلا ةیطصا لاق روند هنطسو
 هب هن هګار د هدننز و ردیح هژفاق ( مت یصل | نرو ږکطصا یاں روند هكا شعشپ ەدلۈك

 هتوا بوروا یهتسسنرب هلیئوکس ۳۷ یصف ءلداص (مکصلا) ةحارلا نتنلایا متیصوه لاق یک هفیج روند
 تولا ه یزآ یک هلکلشکر س تاو هعفدو هبرض اذا ۳ بابلا نم ابکص دیکص لاق ردهنسانعم ققاق

 مکص لا رولوا هدندصق كا هبلغ ب ویلا یتبک ار گابو ردهنسنعم قهازا یعازوز هنشایرغو یتشاب |
 E و وط هلن دش هدن زو همدص تکست تلا نادر E دم 9 هضع اذا هماخ ىلع سرفلا

 مهتناصا لاق رونلوا قالطا هیاصمو بئاون (کاوصلا ال ةدیدشلا ةمدصلاب یا ةمكصلاب ةع رش لاقت روند |
 ید رب رونی ننابط كنء ود ردیعج كفخ هکردهنسانعم فافخا هدننزو رکس ( مکصلا ال بئاونلایا رک اوصلا ۱

 کیک ندنرابد یورو یعالوق لوق یلع ردهنسسانعم كمسک هلو کس الو مث لداص (لص رد اص | ١

 ٤ هدننز و لیعف ار هلصا نم هفلاو هنذا عطقوا هعطق اذا ىناثلا تابلانم امص هلص و ۱
 همدآ شاسک ندهد یور ثالذک ندسد یراقال وق هدننزو رجا kell) { ا یتعع رلبص لاق ردەنشسانعف |

 هنسانعم ثوغ رب رونلوا ق الطا ههر و فنالا ع وطقم اذكو نینذ الا ع وطقم یا صا لجر لاق روند

 نالوایمازجا رخآ كعارصم لصو رونلوا قالطا هژزج نالوا یراج یتلع لص هدنحالطصا نویض وعو ||
 | نال وا یسازجا ر ۹ هدعل مس رج الثم رارد ا صیصخ هد دم و عب رس رك ردنرابع ندنطاقسا كف ورفم دنو |

 عضو ڻلغف بن زر. هلغلاق ومغم تونل وا فزس رديظفا تال هکق ورفم دنو نالوا یوزجرخآ كنوزج تالوعف ق
 هد ر هست هدا رو سپ ردعقا و هدنتبب × یعاعسآ تفلبا دقف الهم × ینا لبقل دصقت لو تلاق + وبشا هکه روتلوا ق

 رخ نم قورفلا دنولا نوکینا وه و بصلا هيف ىرجام لصالا هرابع لصا ارز ردشلوا عقاو خاسن إلق فیرح ]

 قلخ هک اب وک هلغلوا هد رخ یراقالوق هکر وند همدآ لوش هدننز و مظعم (لصلا ) ردقل وا هليلا ونع اطقاسء ءزطا

 هلمالث تاکرح لداص (ذمالصلا 2 ةملح ا( وطعم هن اک نینذالا لصم لحر لاق هل وا یک شلسک نینراب3]

 یشعردس هدنرنزو دادشو ران ز(مالصلا) دقرفیا سانلانم ةمالص تعءاح لاق روند ه هقرف و ه ورکر ندسان |

 لاق رد هنسانعم د دش مها هدنتزو ردیح(لیصلا ]ر دل بام کو وتجمت نوا كنز > كنيسا رک ناتسب ع نال وا ۱

 روند هکلیا ماعط نوک وارب هدوشک رب نوکرو روند هملق و روند ه هیهاد و فاو دیش ھا یا لص عفو

 یفوءاع لا روند ه هفلغوت هدنزو هفرغ (فطصلا) ةبجولا و مریصلا یا یصلا لک اب وه لاق یک مریص |

 (مالطصالا) ردیعج كلاص هک اب وکر وند هرامدآ دیدشو دنتو زوای هلزیتصف (صلا) رفغم یا ص دسار

 هراذخ ( ةلیصل ا هلص اتسا اذا "یشلا ٍمطصا لاق ردهنسانعم كمك ندید هماع یهنسنر هدننزو لاعتفا

 هلا هم یاح (مامنصالا) اص اوم ىا ةلیص ةعقو لاق روند ه هثداح و هعقو ندا لاصیتسا هدنزو ق

 شما اذا لحرا “صا لاقب رد هن سانعم قمروط بولیکید یک لیم هرزوا قایا هدننزو رارعشقا هلآ

 دوخاب نوزوا هدننزو ساطرق (مافتصلا) بضخ اذا لججر با منلصا لاقت ردهنسانعم كفل هکیواو قل راطو |
 هدننزو رفعج < اصلا ) دیدش بلص وا لی وط یا ماغص ریعب لاق روند هب هود ناقنایط و دب دشو نیتم

 م و روند. همدآ دفان و كلشدا و دیدش و دن هدنز و رطیس» (ییلصلا)و هدننز و لحدرح (لصاا) و ۱

 دیدشو زواب هدنزو لدرش (مدنطصلا) منت یا "منت ہو منلص لبجلاش روند هغاط برص محو[
er. 1ظیالع (مدالصلا )روند ها نالوا نیتمو كب یغئرط و روند هنالسرا هدنزو حر ز (مدلصلا)  

 ردهمادلص یوم روند 1 نیتمو كن یغنرط یدو هدننزو ساط رق (مادلصل ۱ ردهنسانعم مدلص هدننزوا

 هب اینا ضعب عرق اذا ریعبلا قلص لاقب ردهنسانعمقعادرگ بوروا هن رب یر یراشید هدننزو هجرحد (ةمتلصلا) ق
 یراوروندهالسراوروند هنا ویحو ناسنایح داد رګ بوروآ هنر یرب نی راشید هدنن زو رفعج (یهلصل | ضعب

 ةريب کة زوج یا امتلص وز ا رود هو دو

 )3( نیل +
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 ۱ 1 اص اذا لا مما لاش ردهنسانعم قمل وا لابع بحاص و ریقف هسکر و مرصینا هل ناحاذا لخملا

 | هکازدا ناوا یا همارصو لح مارص ناح لا روند هنتف و یسک امرخ ہل مسکو ی ءلداص ( مارصلا)

 ۱ ,هللاق ردت رابع ندکلنا هجوت و دصف هلمیعص و قدص هتجاحرب هکردیفدارمو هدننزو هم نع (فع رصلا]) عطقيف
 قدنلمۈق اوب واهعطش یا رومالاف ةع رص وذ نالفلاقىر دما هکر وند هکلت دا عطق یشیارب و ذع ع یاهم سصاهم
 | عضومرب واهع رزدوصما ضرالا ىا ةع رصلاب اولز الاه ر ر لج کاو روند, هچرا شک
 هنمو روند هب هچراب شاریآندقلموق كوي یکهع رص هدننز ورپما ( مع سصلا ) روند هکولب زاده و رددآ

 ندههکر ونلوا قالطا هلو حابص مرضو ردلثم برض هلفلوا ددش یرکنا كناروا + ےہ رص یعفا + مهلوق
 ا رص و لیلا مع رص یضملاقن ون هکولب رب ندده و رولوا "دض هلغفل وا قالطا هب هجک ونوچحدل وا عطقنم
 تابنالصا هکروندهرب روپ یلقاربطهایسو روندهکنسانالی روک هلا قالغوا ودنوسعا یتسانآ وهنم ةعطقیا

 لوقت و عوطقم ذوذحیا عرص"یش لاق رون ده ,هنسن شلسک مع رص ورد راما لجررب و عضومرپ و هی تابنا
 ندنان هکهترونل وا ریبعت نکی وا زی کج آلة ك نیس رح” ہدار واسيا اناخ یا رح مع رص ءاح برعلا
 ااو ولعت كسفن 4 هنسن نالوا د وصقم ارب ز رار د یرح*هنم عطقنا هدرب كجهد مدل وا ديمون

 هب رض لاق رونل واقالطا دیلق نیکسکی سک( م راصلا]) ردمزاتسم یک اله یعاطقنا كتکن واورول وا هدنس هل ام

 | روند هنالس راو عاج ضامیا مراصلج ر لاق رولوا فصوءهردام ولتدح ولتدالج و عطاقلا فیسلایا مراصلاب

 | لاق روند همدآ ردتقم و یوق هدنصوصخ كس ی هنسنرب وروند هعطاق فیس ځد و هدننز و روبص (مورصلا)
 ضوح هلهجوأوا بودیک توچعا ی وص دود اسندضوح هکر نده هقان لوشو مرصلا یلع یوفیامورصلج ر
 | قلوا رداج ورلد ولتدالج مدار وقل وا یصسک ملقءدننز و همارک (ةمارصلا )هل واز لا ب رقت وص هقدلاقیلاخ

 | (مارصلا) امراص ناك اذا لج را مرص لاق وامراص ناك اذا منا بابل نمةما رص فیسلامرصلاقب رد هنسانعم
 | ردندنساعما برحو كنج مارصو روند همدا اناو و یوق هدنص وصخ عطق یهنسارب جدو هدننزو بارض

 | رولبغاص هرورضلاب جاتحالا یدل هکر ون د هد وس نالقیقاب هد هم هرکصند ر زغتو رونل وا قالطا 4 هیهاد و تفآ و

 | هنامو رذع لثمو + مارص تبلح + لثلاهنمو روند هفغاص یروشآ نوکن دنغیدل وا فیعض را
 | £ مط ون )رایدلیا طبض هدننزو ماطق ینوب راضعب هکر د ح راش + ر ونل وا ب رض هدرپ كج هد یدل وا غلاب هتان

 | هرابهراب و دلح اذا لجرلا مرصتق لا ردهنسانعم كغلتدالج هدننز و لعفت (مرصتلا) ردتعاجرب هدنزورا

 یرلکللد كنسدع هکروندهب هقان لوش هدننزز و همظعم (همرصلا) عطقناذا *یشلا م رہصت لاق ردهنسانعم للسک

 | ضراع تلعرب دنسهمهکزول وا هک رد ومیوقاکا تلاحو ) ف یش یا اا روق
 | ا وا یدنمرکب هلن رسک داص ( ةمرصلا رون دهمرصم ج داکا رول وا عقنمیدوس ندنراقدلغاد هلغل وا

 | دولب و روند هنکولب هود نالوا هدنسام یمرکی ندنوا دوخاب ردقهقرف ندنوا دوخاب ردق هقرق و هب یللا دوخاب

 | ههرصوبا دوخابهمرص و سنا ییانیا دوخاب سنا نب ةمرص و سیف نب ةمرص ردندیماسا همرص و روند هتسهراب

 ۱ هل ممک لداص ( مرصلا#) ردموس رم هدنسهدامداض رد ردب كن هسک مان همر همرص و ردندناعصا "یرذعلا

 ۸ ی وا قالطا قانا تهاجنو اقم یا هنع امرص قنا لوقت رد هتساتفع تفتص و برش

 | نکچوک هلیسهین هشت (نامصالا) روند هب همزج ول هچلعت و هلص لداص رولکن امرص و مع راصا و مراصا و

 ۱ | لازم (مرصلا ژ رونل وا قالطا ه هغرق هلادروقو رونلوا قالطاهراهنو لیل ورونلوا قالطا ه هغرق هلیشوق
 ۱ |( مرصلا) هل وا لیسل عیرس ندنفیدطاب هنقا رطا یی وصلیسهدقدغای رومی هکر وند هر كنت لوش هدارعص هدننز و

 ۱ مرصلاکد دح وه لاقت روند هثلآ هدنلکش قاروا كج و کی کیدلیا تخادرب كىا كمدآ ناباي كلا هدننز ورېنم

 اا امال ةزافم یا ءامرصلاف اوعقو لاق رونبد هنابایب زس وص هدننزو ءارصص (ءام رضلا) "لزاغلا لحم وهو

 را وتسا ونیتمیریبدن و یآ رهدنن زو ردیح( مریصلا) هدننز و لفقر ولکم رص یعچج رون ده هقاننالوا زآ ید وسو
 تفآو یأرا كحل یا مریص وه لاق ٫ ردا عطق یطحاصمو روما اب رییدت یکم طاق فیس هکر وند همدآ نالوا

 ۱ | ةيجولا یا مریصلا بلظاو وهلاه روند هکلیا لک ا ماعط نوک وار نامه مدت رب نوکرب و روندهب هیهاد و

  لاملایثکلاطا رقفهدنزونسح ( مرمصلا )و هدننزورجا (مرصالاةدحا و ةرم ىا مربصلا لک اب وهلاق و

 ۱ | كنج یکمارص هدننزو ماطق (مارمص لابعلا ربثکریقف یا مرصمو مرصا لجر لاق زونل وا قالطا همدآ
  دجا (یرتشلا مصا) فانا هدننزاو یر د (ی رص هدننز و ریبز ( م سص) رددت ساه

۱ 

 برحو |



e 4۵۵ زوم 

 (مصلا) مان یا مص فلا لا ردهنسانعم لماکو مان و ةلوهکلا یصقا غلابیا ینص لحر لاق روند همدآ شلوا ۱

 ءاف و نون نانل وا قالطا قلد فورح مص ف ورح و همان یا حص لاوما لاق ردیعج كنلنفل متص هلیعض ءلداص |

 رو فض( ةا و هدننز و هّشس (نيتصلا» رونل واقالطا هرلف رح ادعام ندهدحومیاب و ءاروصمو او

 ۱ لعفت ( مصتلاژ مه یا ماتص ةماه لاق رون دهشاب یو و یراهدنزو بار ( ماتصل روند هنایقكب

 | لاه رد هتسانعم لیکم Ss مظعم ( متصملا )ا ادیدش ادعاذا لجرلا مصت لاش رد هنسانعم كم رکس كب هدننز و

 داولاق روند هغاقوص و هبهردزسد زمتیچ یس هنوا و المیا اغ٥ افلا هتیطعا لوقت و لمکم یا تصدی
 كنهنسنر هکر دیفدارعو هدنازو دهطصا ہل دب دشت كم ویعط كنات و كنهرمه (تعصالا) هلذفنمالیا نصم قاقزو 0

 ۱ ههایس هک ورج لوق یعروند دفلهایس لئامه وراصندنا ولا هلع هلداص (فمصل) رون دد ز کو جوک |

 شابیفةرج وا ليلق داوس ىلا ةربغ وا ةرفصلا یلاداوسیاهمصک لاق روند هغلي نمرق لاد وخاب هغلزو لئام |
 | قلوا لیشپ وب وق توا هدننزو راربجا ( ماعگک الا ردءامعص شنؤم ردفص و ندهمهص هدننزو جا ( مصالا) |

 | ضعب لوق یلعرولوا دض هلغلوا هنسانعم قمرایص تواو هترضخ تدتشا اذا تبثلا ماعا لاق رد هنساتعم |
 | هترمضخ داوس طلاخوا ترافصا اذا تبنلا "ماععا لا ردهنسانعم قوا یراص یرب ضعبو لثب و وق ف
 اهرطءردا و اهتننریغتاذا ضرالا تماعصا لا رد هنسانعم قلواریغتم تاب كر هلغلوا عطقنم رومغیو ةرفص

 سبیلاق ادو ارق ه رض اذا عرزلا ماععا لا ردهنسانعم قلاب هغ روق لوق ىلغ قلاچ قوغوص ییکاو ]
 .(همصعا)ردیعما كتوارب و ردکم دهّرغم ء ایف هکهنسانعم هرغم رون دهن ا رص ق وچ یزوتهدنزومءا رج (ءاملا))
 ۱ هروکه ناپ كحراش + یدلوامالسا بایفرش هدنداعس نامز ردیشاحن هشبح كم کرد رحم نا هل .هفكناحو كنمزبه

 | بولیکیدهرزواغایا هدننزولاعتفا ( ماعطصالا) ردشفل وا ادا ئاغلاة ولص هن رز وا ردیعبات هلغمالوا تبعص ر هظم

 | هدنن زو ماعطصا هلا هم یاخ ( ماختطصالا) اما بصتاا اذا لج را معطصالاقب ردهنساذعم قمروط یک رد |

 | لاق ردهنسانعم ققای بولاچ شذوک هلرخف ءلداص ( جاو سعبما ییعع لجرلا ا لاق ردیفدارمو

 فبلغ ىر ضعب و عالم یرب ضعب هدننزو ءارج ( ءامهلا ) هتسقلاذا لوالا بابلانم امص سعثلا هتمضص
 ۱ قعراج بوروا ه هنسن كب ر یکدنک ی هنسن كن رب هدننزو مده ( مدصاا ) روند ه هبت قلشاط هراق نالوا

 | هنسانعم كلا تباص اشیا لکشمرب همدآرب وه ه زضاذا یناثلا بابلانم امدص راب را مدص لاق رد هنسانعم
 |( ةمداصملا) هعفداذا همدص لاقت ردهنسانعم قمرد شقاق هتوا و هباصا اذا دیدشرما همدص لاق ردلهعتسم
 ۱ قعثقوط و قعشبراچ هدننز ولاعتفا ( مادطص الا ه راضاذا همداصلاش رد هنسانعم قمردشق وطهدنن ز و هلعافم

 یکیا هداب رد ردهنسانعم قعتفوط یدو هدننز و لعافت (م داصتلا) امدطصاف همداص لاق رد هن ساتو

 هنسانعم قعشفص و اب راضتاذا امداصت لاق یکی تبدشقوط كراهغلاط و یتیدشقوط بوتاچ هن رب یرب ڭغیاق |
 | ضرام هن راشاب كنم "باود هکرددآ ضمر هدننز و باتک ( مادصلا]) اوجازتاذا اومداصت لاق ردلمعتس ]

 ۱ عادص ردقلوا موعصم نالوا سایق هلغلوا ندنس هلج ءاودا هچرکر دلکد حک یعض لداص هدنو رولوا

 ۱ ( مدصلا) ردیدآلجررپ و ردیعما یراسرف كنهرارزن طیقلو ثراطا ن رفز وهبشن نب سیق مادص ویکرا ود و
 | ه لاق روند هنغلزاط كنتسوا نلآ هکر دهنسانعم هعزن هدننز و هب رض (فمدصلا) رددآ لج رو هدننز ورم

 رجا( مدص الا ةدحا و ةعفدب یا ةمدصب هع رص لاق ردهنسانعم قاق هرکر رولوا همان و ةعزن یا ةمدص

 | هلنوکس فلادو ی كداص (ناتمدصلا ) عزنا یا مدصا لجر لاش روند همدآ زاط یرزوا كننلآ هدننزو ]

 :هکرونند هنف رطیکیا لوق ىلع رونلوا ریبعت نولط یکیا روند هنلآ ولفرط یکیا هکردهنسانعم نانیبج هل مسکو
 | ءاضق اذه لاق یدنلوا رکذ هکردیفدارمو هدننزو موذس هلا هم لاذ ( موذصا) رد رار یرغوط هزاقالوق

 كشلیا ی هنسن ر لینوکس كنارو یعضو ىف هلداص ( مرصلا )ل ةلمهلا لادلاب لامالو موذس و موذص
 لملکتم ٹال ذک ناب اعطق هعطقذا یتاثلا بابلانم امرمص و امرص همرص لاق ردهنسانعم قمرا بوسک ق رهیموق |
 | ه رح هزعب اذا رجشلاو لا مرض لاق و همالک عطقاذا نالف مرض لاقت ردهنسانعم كمك تشع كجافا و تی زوس

 | مرض لاش اول وا مزال هنسانعم كلسک و ثکماذا ارهش اندنع نالف مرص لاق ردهنسانعم كيا مارآو ثکمو ۱
 | لاق ردهنسانعم كل هدننز و لاعفنا ( مارصنالال هعطقاذا همرطصا لاق رد هنسانعم عطق یخدوب هدننزو | | لاعتفا  مارطصالا) ردي عم یسراف مرچ روند هیرد شفلشیا نانل وا ریبعت نوک مرص و عطقنا اذا لیلا |

 سا لا ردهنسانعم قاچ بولک ی فو یسک امرخ ہل مک ند زم ( مارصالا) عطقنا اذا لبا مرصقا



 چک داصلا لصف حس

 ۱ دچا دمو ر ولکت اماشو ماش یعج روند TEN راف ۳۳۹ یک 4 وا فا 2 3 كناضعا ر

 | رو اسان تاهو ردشلناریسفت ها | كب تا یهماش یرمشخمز هکرید حراش » ردراذدح نایناماشلا و

 ۱ هکندونند مرا هایس نالوا هدند هماشو* یبنا ودرابوسنم هباروا رام وق رم ردهیحات ر ندنسهمپ را ۳

 | اب عوروند ۵ هقانءایس ورواک ماشیعچ رونلوا قالطاهرا هایساجاحنالوا هدض راتالذکرول وایض راع و قلخ

 نالوا هدزرر هیفص كنآ هماش و ردکعد ءاضی ال و یادم قا هلام هکردندانعم وب یرلکدید ءارهزالو ةماش هلام

 ۱ ایسا ردندح رب ماشنا و یدنل وا نایهدنسهدام ماش هلا هزم ماش دالب و رول وا ریبعت فلک کروند هب هکل هايس

 | ةماشلاوذو ردند هکرد قتل یب ع هماشلا نیا وردسبقل كماشهر و زم ماش ردماشه نب دجا نر دن ميهار ۱

 |دیلولان رج ن دم تانک یدل وا بقلم هلغلوا لاخ وی رپ هدنشاب امدقم ردنبقل یکمرلا رفعج ن دلاخ |

 | یاب ردقل وا هاش نالوا باوص ردیف هعل كنمدقتمو نکل رددآ ا كغاط ر هدمکم هماش و ردسبقل كن هبقع ن

۱ 
۱ 
۱ 

 [ (مویشلا) و هدننزو لوقم 6موشلا) و هدننزو لیکم (میشل ا ردعقا و هلعم هدنیتدح بتک عیجبو هللا هدحوم

 | مشاو مویشمو موشم و ےشم لجر لاق روند همدآنالوایراکب هدنندب هدننزورجا (ےش مثال)و دنزو برس

 | لود هدجر هکرونذ هب یرد یک راز هتفو لوش نعل ردیعما دلو "لح هدننزو هلیکم (تهشلا) تاماش هىا

 ۱ رونا واریبعت ا هناقیجهرکص و شاو ات لود هدیک رت راقیح هجر ار یک هدندلوتبودیا نکتهدناكنآ

 را لحم ىف یا + ةيشملا یف الع روطفم+ همس نع موطفع سیل + ما هنمو ر نور یعج

 | نص ندنيق و هد اذا یش ریش هقیس ماش لاق ردهنسانعم قموق هنيو یحق هدننز و جم (مشنار

 | كلتا رظن هک شعش ويد رردغاب 4 هرین و ردهتمس هن یهجوت و هلتسا ادا هفیس ماش لا رولوا دض هلغل وا هنسانعم |

 | منیسانعمللیا لاخ دا یبا اک یل هنجرف د لری و رطع ناو دصم نا هيلا رظن اذا قربلا ماش لا دا

 | كمەلب . هغاربطهزوت یتیراقابا كمدآرب وردیسهنک كل رک دی ام داخل رم لات اذاریعابا ماش لاقت ردلمعتسم 0

 ۱ | لاق یو ات ثكمرولب راکن هایس هدنسهرشپ كمدآ رو مایشلاب هیلج ر ربع اذا ان الف ماش لا یو

 رد هنسانعم كل م وجھو الج هاند هلیمص و قدص هدکنج مویشو مش و ءادوسلا ةقرلا هداج ترهظ ادانالف ماش

 | لخد اذا "یشلاف ماش لا ردهن انعم كلا لوخدو براین ةلملا ققحاذ امویشو ايش لجرا ماش ل

 | اجهلکر اذا هقاس سرفلاف ماش لاق رد هن سانعم كع یتنرق هلبا یراقابا نوجا كمردشا یتآ هسک یراوسو

 | نیم و ریدقت ییهنسن ربو هبف هابخ اذا "یشلایف "یشلا ماش لاقب رد هنسانعم كمل یک هرچا هنسنوب یبهنسن رو

 | مدننزو مارک ۱ (ماشالا) ءرذف یا مالا یلع امام مش لوقت ردد وخ ام اوت ین ام قرب مش ردهنسانعم كلی ۱

 | لخد اذا ماشناو "یشلاف “ىلا ماشا لاش ردهنسانعم قمل وا لخاد هدرلن :و هدننزو لاعفنا (مایشنالا) و

 ۱ زو لیعفت ( (ےیشنلار هيلا اروطنم راص اذا لحرلاماشنا لاق ردهنسانعم قلو اهلا روظنم هسکرب مایشنا و

 | كما كنج بوالوط هنو دوخاب هنشاب یتیرالا هسک و لخداذا دیف مش لاش رد هتسانعم كلبا لوخد دوب

 | ضب اذا هو وا هسأریف هد ب مش لاقت نام ندکلیا هلج یراتوط یتبوئاب یتشاب هنن رب ناقلق ڪا

 مای له اذا دف ما لا ردهنسانعم قلوا لخاد دوب هدننزو لاعتفا (مایتشالا) هلتاه هيلع

 | روند هبهرافو روند هغاریط هلڪو ویک وتا (مایشلا) روند هضرا عالمو زود هدننزو باحصم

 | ردندنعبات مشا ن ةلصو ردهلبق رب هدننز و دچا (مماوب) ملتزو لیم هل رسک كنیش واک میش ج

 | ەلکمالک و بولب زاق الصا هکر ونید هّصرا لوس هلنیتعف ( ےشلا) ردعض وم یکیا هل یس هبل هست (نایسالا)

 ردهدزنابز هدهلبرسک كنيشو هدننزو ریبز میشل رونل وا ریبعت روب هدیکرت هلوا شلاق هات الص هرزوا یتقلخ
 میش ن ةورعو ردنیعبات یرکبلا مر وبا میش و ردعتش هللا هیقوف ءات و نون لوق لع ردیعما یال مصام وا

 روند هنوتاخ نالوا یراهماش هدنندن ردثقم ندنظفل ےشا هدننزو ءارج (یاهسلا) ردندن رالتاق كاع تّربضح |

۱ 

 : مالسلا هيلع رد وبن ترضح تغا اماضر هکر دب رق كنه دیعس ٌهعلح نالوا یوفطصم ترضح عض رم ءاهشو

 امت هل وعب زحم ردرسفم هلا یاب سنو و هللا یغلاب تیا هدنادرفم ردیعما قلاب عور ہل رسک ك نیش (ےشلا)

 ص لاق رد هن سانعم كہا قوچ كب ییوص هلرصف كنهزمش و هلداص (مّأصلا) 4 داصلا لصف =

 (ماصلا)ناشطع یامناصوه لاقىر روند هزسوص (ماصلا) ءالا برمشنم کا اذا عبار بابلانمامٌأاص لجرا

 متصل ) لع مهاد اذا ثلاثلا بابلا نم امأص مهملع شیلا مأص لاق ردهنسانعم كما تلالد هلیصف هلداص |

 | غلاب هیت تاتو ودل وهک و نت شلاق روند هبهنسن دیدش وانی هاي و هدنزو مچ

 ( شلوا )



 وب

a AF e~ 

 روند هد كسکو هدننز وربما (یمشا) نقوش هب هبیط حب ناشلوا یا ردهدنز و هناح هکر دیعچب

 كسلایاموعشمادحار هيلع و ءاح لاق رونل وا قالطا هرطع یرلکدند كسم (موعشلا عفترم یا مع ءا لاق
 لام رولوا دص هلغل وا هس اڪ قلقاراو برق یا ی هرادق لاق ردهنسانعم قلنش هلنرتعف (مسا)

 |[ تولساوزود كنور و عافترا ی مع لبا ف لاق روند هکلکسکو  نالواهدغاطو دعب یا مش هرادق

 | ىقشمو كنور لوق ىلع روند هثسل وا هسکید كنغشمو و كسکوب كنسهبصق قرهلوا فیطلو شوخ ییادنا و

 ۱ کج هلتفاطل و نسح یکه کیبس هک هنغشمو ندرقو نعي قلوا دراو هنکلزود فیطل و شوخ كنهبصق

 1 كچ وک نور فلذو رواد هنس وا هحهدایژ ندن راکدد فلد یکلکسکو كنهيصق و بول وا راوهش لیدتقآو

 ۱ یییدنفا ی وا كنغشموب بولوا نوزوا و هجا نور مه" یعبلادنع وروند هغل وا هجتصابهبصف و زودینشمو و

 :اهالعا ءاوتسا وامنسح و فنالاةبصق افت راوه و معشهفنایف لاقرونل وارببعت قل وا ولت ورب ناغط هکرونیدهفلوا
 ۱ "قد وفنالالوط:ناوا فلذلا عافترانمدشا اهعافت راو ةبضقلا ءاوتسا نسح یه رالاد ور ووا ةبرالاباصتا و

  ردلصتسم هنسانعم كلبا كلربکت مم و + یهتنا رولوا جد ردصم هدرلانعمون مع هکر د حراش» هتلور لیست و

 ربتخا اذا لوهملا ىلع لجرلا مش لاق ردلمعتسم هنسانعم قفلقوب و قم هنصو ربکتاذا اممش لجراا مش لا
 ۱ دیسیبحاص تیج و زاعو مع ها یف یا .مئالج زلاقب روش دهمدآ نالوا هرز وا روکذ مه تصویورب (مشالا
 بکنم لاقب رول وا فصو هزوما كسکوب یراشابو ةفنا وذ دیسیا مشالجر لاقب رونل واقالطا همدآ ناشیذ و |
 | كنالوا نيش( شاعشلال ردفورعملبج ر (ءاعش قر ردیدآ كاغاطربهدنز و باح (مامش) ةشاشلا عفترملا یا مش |
 هدنهلارصم هدننزو بولسا ( موعشا روند هن راهی اهرخ هزات نالق هدملاس هرکصتدکد اک ام رخ هلیحف |

 لوالا بابلا نم اش ههج و منشلاه رد هنسانعم قمالمرط هلینوکس كنونو یصف كنیش (منشلاردمدآ هدلب یکیا |
 ( مثلا دلا فرط قرخاذا مئشف یهر لاقب رد هنسانعم قمترب بوراب یتسیرد كتندوک ها هنسنر و شدخاذا |

 لاق روند ررحغف کرد هنسانعم لش هدننزو بنق (منشلا ) روند هرلناویح و ناسنا كسکی غالوق هژنیتعض
 | رد نش لوق یلع ردندباصصا هکردیمها دیعسوبا دوخای عصام ونا هدننز و لدنج(( منش هلشیا هغش ریاطت
 |كپ هدننزو لحدرج (منشلال ردهنسسانعم نیبهزوعم هدننزو لحدرج لا هجم یاخ ( شل هلا هتک یاپ |
 هلا غر لاق رونلوادا رب اة جوا نمو عابنا هنس هلک مغر هدننز ولحد رج هلبا هم نيغ (غنشلا) روند دمدآ نوزواو |

 هنصانعم لیلق"یث روند هب هنس هج زا هدننز و لحد رجب هلفاق ( مقنشلا) رد لبا هل ٥# نیس لوق یلع عابتا اغنش

 همدا جانم هریچ و نهد نشت او مهف رت داوفلا:یکذو لرز كب هلیص# كيم (موهشلازو هدنزو مهس (مهشل) ۱
 | ها ناو و تسج ولطاشنولشنح و دفوتم دا ّوفلا یکدیا موهشم و موش لجر لاق روک ماهش یعج روند |

 | فصو هراکرسودیس مالکلا عوعسم ذفانیماکحا و ما واو یوق طیشذ عیرس یا مش سرفلا رونل وا قالطا ۱

 .نوجما یدیص نالسرا هکروند هشاط لوشو مکطا ذفان دیس یا مهشوه لا ردموهش یعجج كنو رول وا
 | نامه هلغل وا عنصم ولکربن ز هدفدشباب هب همط ب وریک یرجانالسرارونل وا عض و هرز وا یس وق كن هبلوق یراقدباپ
 نب مهشو رد عاشرب ندنسهلدبق براح هرم نب مهشو روند ید ےھس هلبا هل اکا و ردا دس یوبق بوش ود

 ردصم مهشو ردهباعک هبیش یبا ند مهش وبا و ردرلثدح مهش نب ةلسو هللادبع نب مهش و ردیتش یرو مادقم |
 .دوعق موهشو مهشو هرجز اذا ثلاثلا بابلانم اههش سرفلا هش لاق رد هنسانعم كليا رازآو رز 41 رو

 | (تماهشلا) هعزفا اذا لّوالاو ثلاثلا بابلا نم اموهشو امشانالف مهش لاق ردهنسانعم ققق روق یمدآر هدننزو

 و امش ناك اذا سمانا بابلانم ةماهش لجرلا مهش لاق ردهنسانعم قملوا مهش هسک رب ہدننزو همارک |

 ه یراق هج وق هدننز و هردیح (فمهیسلا روند هزولحت وق هکر د هنسانعم ةالعس هدننز و باح (ماهشلا) سر فلا |

 روند هلال وا یر ا یراق واندنعون یککر ادوخاب هنککر ادوخاب روند ه یبرک ال ویهدننزوردیح(یهیشلا روند
  نانلواریبعت نکلسف هکروند هناحر هلباف روند ید مرفسهاش هل راه كنار و ءابو یرسک كناه (مربسهاشلا)
 | رسک كنپش (ةیشلاا) رد رکدید نکلسف یناطلس ردي عم مرپسا هاش هروک هناي كحراش + ردهفوکش |

 | روند هعارط نالیزاق ندرب و ةعبطلا یا ةيشلا نسح وه لا ردتغل ید ازومهم رد هنسانعم تعط و یوخ |

 ةیشلایف ههشا اذا ابا نالف مشت لاقب رد هنسانعم كمکچ هنردب هدنعبط و یوخدلورپ هدننزو لعفت (مشتلا
 كع رسریف هلاقص و حاصو هيف لخد اذا "یشلایف "یشلاریشت لاق رد هنسانعم لوخدو ردشلیا رارکت ینو فلؤم |

 هکروئد 4 هطقنو ناشن لوش هدند هدننزو هلاح (ذماشلا هالع اذا بیشلا هشت لاق ردلمعتسم هنسانعم



 هک 24۲ ی

 Fe د را مكشوا مکشو هازج اذا لوالا بابلا نم امكش همکش لاقب رد هنسسانعم
 لول کش لاق ردنا دن یتزغا هلا کش هکاب وک ردلمعتسم هنسانعم كم و توشر مکشو هضع اذا ایکشو یک

 لاق ردهن انعم كلتا تافاکمو ضوع هدنلباقم هنس ر همدآ رز ځد و هل رسک كند

 ۱ کر كمدآ سفللا هشو دیدش هکرونل واقالطا هنتفص راصتا و هفنا هدنن ز زو هنفس (نیکشل ا ءازاح اذا کشا

 | تدشو عانتناو ابا ب ویا لمحم و مضه اعطق یت تو یک ار رهق و لظ نالوا راکرد هنق رط یدنکن دندناج

 ضلا نم راصتا و هفنا وذ یا یکش وذ نالف لاق زدن وخام ندسرف هک و و ردت رابع نايا تموم وقال

 | ددش دمدآ نالوا زا دایقنا و ورفرس هدحاو درف الصا ا از اف تخاصو نضلاالنفشو شک رسو

 | ان لاق رونل وا قالطا هناع و دهع ههکشو داقن ال یا فتا یا ةیکشلاددش نالف لاق رونل وا قالطا هیکشلا
 ردطلغ یو مسو دهن هداروب میشود یا ریکش رک وه لاق رد هنسانعم عفر و رانو دهعیا دیش

 یروق را هنغاكتآ ندک و ردنسانعم تعبط و عبط و هبشیا | کش : هللاش رونل وا قالطا هکمهزکب 4 هنسنرب و

 اک !نیکر د ولفرطیکیا وقولوص و رول واهدنا رومد لاتچ یرلکدد یغامط ٤ ی ماج ساف هكر وند هرومدنریک
 هلنیتع رولکم کش و معاکشیعجج رار دیا یوق ویلاق هرلتآش کر س ودرس یشاب رونل وا ریبعت قل نغآ هدیکرترولیروک |

 لجرلا مکش لا رد ەنسانعم قمقجا هلنیتخف کلا ردذ وخآم ندنوب یتاعم نانلوا رکذ زساه رواکے کشو
 هکردردصم ہدننزو ریما (مبکشلا) رونل وا قالطا هنالسرا هدننز و فتک (مکقلا) عاج اذا عبارا تابلا قماش

 (یکشم) هدنزو ریز ( مکش و هدنزو همام (هماکس) رونل وا قالطا هنیلوق كناغزق ردقلارعکش و یدنل وا رکد
 یادغب هکر دیعما ناوز هلیصف كرامالو كرانيش ( لیشلا) و (موشلا)و (ملاشلا ردندسان "یماسا هدننز و ربنم

  ردبرکدیدقومرقیش لقالادنع ورددحا و"یش ناوزو لش هکر دن رلکدید هج ولد ژک الادنعوب و رول وا هدنراقلارا
 سد بی مو EDE ,اطت ناف لاقب هنموروند هملغق هدننزوبنق (لشلا)

 !نزوو هچ نما ادعام ندننز و فتک رول وا فیش سدق مرح هکر دیم! سدقملا تی هدننز ولبج ج (لش)وهدنزو

 e كحراش + رد ےلشروا یعما كموقع رهش هدن اربعو ردف رمصنم ربع هل رلتلع لعف

 | هلدیدشت كيو ىح ك نيش 7 مثللا) رد هکر هدنند هرصب هلا طسا و هدشنز و با (مالش) ردیعما كنرهش |

 | سجخ یاوق هکر د هنسانعم قوت ردلوقنم ندیرمشخمز وو هدننزو ینیلخ (یوک | ) و هلرصف كنيش (معشا)و
 | بابلانم ییعشو ایت و امش مضلا دعشا دن علا شا ناح را تم لوقت ردنالوا هدنور ندهرهاظ
 | لیعفت (معتنا)و هدنزو لاعفا (ماقشالالو .دنزو لعفت ( شنا فنالا درس ةع رذغا اذا لوالاو عبارا
 ۱ هست هدارو هکر د حراش » هتمعم ییعع هتمع و هتمعسا و هتمعمت لاوقت رد هتسانعمقلف وق یکی رک ی هنسنر هدننز و

 ۱ ردهدرطم كعا بلق هاب یبهربخا ےم ۳ یجد هدنو یک یرلکدد نظت هدنظفل نئظن ن کل ردطلغ یسدحصد

 | هلعج اذا بيطلا دشا لاق ردهنسانعم قفلقوق ین هنسن 7 هه E (ماعشالا) ردعفاو یلاثما و

 ندنسنر و هسر اعفار اا لجرلا ما لاقت ۱ قرت وط یراق و یتشاب ی ان ندغامد ورکو هعشب

 هرسک دوخاب دص هفرح رب ۳ د و لها ماعشاو لدع اذا هنع مشا لاق ردذنس انعم كلا لودع

 ادا کاو لوا ام دتعم و ع وم“* ندفعض لاک رل هکرح لوا هک وش ردن رابع ندکلیا هقاذا

 | هبفخ "هکرح هلغل وا هکرح سالتخا مور ارز رول وا لقاندم ور ماما هکر دح راش + هبلو| ضراعللخ ورسکه نزو
 نانل وا ماعشا سپ زل وا لباق هکلدشیا هلغل واتراشاهرمسک اب هعض هلقاد ودد رحم ماعشا ور ول وا لباق هک دیشیا بول وا

 لالخایزوو عیطقت هدراعشا و رونل وا قالطا نک اسلاب هیبش اب نک اس زطتید ل ر*ندنغیدل و ۱

 | موزجم هکر دعقا و هدنسهلک یی رویال هدنتب * یطلاسا رجا عمال و البل + ارکلای ة "رویال مانایب عم + وبشا هک هنزل

 | كلیا عطق ییسهجرادقم رب نامه بویمادو ندنسد ییعض وم تنس هسک ندا تئس ماتم و + یهتنا ردفاقلا

 | الیلق اهن اذخا اذا رظبلا هضفانا و ناتنا مالا مش ها لاق نوسلوا ريق ك کو نالنتول کود هتشاتعم

 | اهدحا مث اذا اماشت و اماش لاق رد هنسانعم E هدننزو لعافت ( ماشتلا)و هدننزو هلعافم (ةماشلا)

 | تاش لوقت ردلمعتنم هنسانعم كلعا عالطا و رظن هنلاوحاو ارس بول وا نقب قیص كب همدآرب هماشمو رخالا
 | 3یسراف و همام ین رح ماعشو غایب هدیکرت هدننز و دادش (مامشا)) هنم ندا و ه راق و هدنع ام رظنا یا رهالا یلع |

 | رولوا ططخم و هجالا یراصو لسشی و یزمرق و كچوک هدنزرط ینواق لهج وا هکر د هنس یراکدید ه وبنتسد

 | كنهماعش (تامامشلا) ردرتوم هدتعببط نییلت یلک او بلاج یمونو نیلم یغامد بول وابطرو دراب یسهار



 e AN ام

 | (نامذیشلا) رونبد هنسهنکیا كن رآو كىرقغو هنسانعم مل8 روند هزوط هدننز و باس هنا هه لاذ (ماذغلا)
 كنيش (م رشلا )روند هقان هدن ور ونک هاه (فنامذیشل [) هنسانعم بذ روند هدر وقهلیعض تالاذ و یصق كنپش

 | رحلا م رش ىف ةنيفسلا تب رطضا لاق روند هنزفروک لوق یلع هنبرب نیکنا كتاب رد و رددآ رج رب هلی |

 یان ندنترنک هکر وند هریاچ قوچ كی ځ رش و ردع الم یناث یانعم هب هدام عض و هکر د ج راش  مصاخ نوا هت ین یا
 | هدننزو ءار رار د ځد ءام رش ردن دآ عض وم ر مرشو هيل وا جاتح هن رایغاشا بوت الت وا ندن راشاب نامه یمسق را وط
 | كسك نجوا كنورب و هقش اذا ىناثلا بابلا نم امرش *یشلا مرش لا هنسانعم قمراب رول وا ردصم مرشو
 هح رادقم 7 ندنلام همدا رب و ردطلغ یر هبن رالا نییام هدارو هّسن را عطف اذا هفنا مرش لاق رد هنسانعم

 | هدننزو ءارص (یامرشلا البلف هاطعا اذا هلام نم هل مرش لاق ردلمعتسم هنسانعم كعا صیصحت و زارفا

 | مرا ) ةاضفمىأ ءافرش ةأ ما لا روند هتروعنالوارب ییلد یکیاو روند هزوک ذم عضومیراکدید مرش

 | لجر لاقت روند همدآشلسک یج وا كنن ورب هدننزو رجا (م شالا )ازد هنسانعم قمل وا كيسکیب وانورب هلنیتصف
 یف یدا رونل واقالطا مرا هب ههربا نالوا هشبح از کلم ندنهج و فنالامورشم مرشلانیب یا مرشا

 هدک دلبا رابخا ییهعف و دن راکلم توراو یدیشلیا حطق تواک ت سار هنح وا كنور یس / كسا هدنش هعق و

 ردعض ومر هدن رق رش هتاف (ةمرشلا) رددآ كغاطر هدشنز وهف غ (ةمرشلا )یدل وا لاله یخ دل والا ایف

 هحرف عرشو روند هنروع شاوارب یکیلد یکیا یک ءامرش ہدننز و ریما (عرمشل الو هدننز و روبص (مورشلا)
 مرمشب ناک اذا مراش مهس لاقب روند هق وا ناراب یتسهشوکر  كناشن (مراشلا) نوچ غندل واقیراب رونل واقالطا

 هش ادام لاقت رد هنسانعم كلبا قیرابقیراب و قعراب كى یهنسار هدنززولیعف (ءرشلات ضرفلابناح

 هدننز و لعفت (مرشتلا) اع رج تلفنا اذا دیصلا مرش لاق ردهنسانعم قلت رو بوحاق قرهلوا ولهراب راکشو

 هل رم كك ندم لاذ و كنيش (ةمذرمشلا ) ققشن و قرت اذا *یشلا ممثتلاق ردهنسانعمقل وا هراب هرات بولی راب

 ههزاب ر ندراهنسن راسو ندلجرفسو لیلقیا سانلانم ةمذرنش تءاج لاق روند هیناسنا تعاج هجزآ
 | مذا رش بای لاق رونل واقالطا هراهماح هراب هراب وهنهک مذارشو رولک م ذا رشو مذارش یعج روند هکولب رو |
 | لوالا بابلا نم امطش ةأرملا طش لاقب ردهنسانعم كلعأ عاج هدننزو متخ (مطشلا ) ةمطقتم قالخا یا

 روند هناسناو هلآو هبءود نالوا دنموت و نوزوا بول واک هدننزو ردیح لبا هم یاظ (مظیشلا]) اهن اذا
 (یمظیشلا) روند هنالسراو رددآ لجر ر و روند هییرک كوي ناجی وق و رد همش قن وم رد همایش یعچ
 لاق روند همدآ رونه“ ولتحاصف ولتقالط كلام هناسل برض و ردفدا رم هدل وا یانعم هلا مظیش هدننزو"یردیح |

 جرحدن (مظیشتلا روند هنالسراو ر وند هت و لباپكسکو و یرباو "یوقیراریکس و ل وقم یا یمظیس وه

 فرطخاذامالکلاب هیلع مظیشتللاق رد هنسانعم قل وا ریکر شو هلا وح هلبارازوسز واصمیدح هدنقح هکر هدننز و
 (مومعشلا) یلصا اذا ل والا بابلا نم امعش مهنیب عش لاق رد هنسانعم كلتا حالصا یتی رانی سان هلیصت ك نیش (عشلا |

 ردشل وارمضاح هدنهف ر صم هکر دنایحناهدننز ورفعج هلا هل یان(نعش) ر وند همدا نوز واكب هدننزو روبنز
 نیقعشلا موی لرعاش و ریما مان لهلهمو ردندباحصا ردنعشنا لوقیلع متعشنن ببؤذ و ردندحت لیصان مثعشو |

 هکر د ح راش * ردشل واعقا و هعق ورب هدنا هکر ددا عض ومر ارهاظ نکلراشمال تا ریسفت هجرک یبس هک نی هدنل وق |

 ملعش یرب هکیدید راضعب رلیدل وا لوتقم هدندن لهلهم هکر د هسک یکیا ناش هکر دو بدا لها لاوقا ةصالخ |

 شدن ولف * وبشایدا| م ندنل وق كم وق م لهلهم و ردشفل وا بیلغت رد رللغ وا ماع ن هی واعم هکی د اث یعش یر و

 مو دا مندان ز و * روبقلا تحت نم ءاقل فيك و × انيع رقل نيقعشلا موي * رز یا بئان زاب رض » بیلکنع راقم ا

 (م و غشلا) یدلیالنق هنماقتنا كمیاک ل هلهم یرا هسک ی راک دد نیغ ر وب نم ردیسهعق وس وبلا برح هکر دان زا

 روند همدآ اه“ شوخ و مادنا بوخولیو نوزوا هدننزو لیدنف (ےغشلاو هدننز و روفصع هلا هم نیغ

 لیوطیا یمغشو م و خش وم ومش قالو ةأر ماو ےم غشو م وغ لج ر لا رونل وا قالطاهد هناویح راس نال وا هدتفص و

 روند هب هقان نالوا قوح یدوس (موغسلا# روند ه هسک دنهش رش و صبرح هدننزو فتک (نشلا ) جیم

 | كنیش ( کشا رد همقش ید رفم ردیع ونی راکد دم وش ر لوق یلع ردیع ام رخ سنج رب هلک ك فاق و كنیش(مقشل )|
 هدام ود هکرب د ح راش +هنسانعم اطعرون د ه وکر و و رد هنسانعمءا زجو ض وع رد رام" اه دنن ز و یم (یمشلا) و هلی

 لامعتسا هد هنسانهم اطعا نامه هلیس هقالع دقت وقالطااضعب و زدعوض وم هک اطعا قرهلوا تازاح و ضوع

 ۱ كا ازج و ضوع هدناب اقم هنسارپ دمدآ رب هلیعتف ك نيش (مکشل )یهتنا ردح اک |یسهرابع كفل ومهکهن* رونل وا
۱ 
۱ 



 ی هه
 لامعتسا بوزود راصرقندن ارباب هلاربص و يلهو درت فیفا دعب بودا رت هلاحیلع نوک وا و عقن رارکت
 هکرد رکدید ییکلدس جاغا هدیک رت تابنو رولوا قئار یورادو قاف یاود هدقدنلوا حالصا تروص و رهدیا

 | ندناغرواو هنسانعم رون روند هبیدکهدننزو هذفنق ( ةمربشلا ) راردنا ریبعت یزاج تبرش اکا رایرصم
 | نالبریآ ندکلپا و ندناغروا دوب هدننزو جرحدم ( مربثلا ل روند هرللت نالیرپآ و

 | لاق رد هنسانعم كکوس هلبعط كنان (ةقشملا) و هدننزو هلحرم (هقشملا) و هدنزو متک (متشلا) روند هرالت
 روند همذآ کوس هدنزوریا (متشلا) و (موتشلا)هبسذالوالاو یناثلا بابلانم ةتشم و شم و اقش رس

 . هبرک یا عتش لجر لاقت رونل وا قالطا ه هسک رکیپ تشزو رظنمدب ےتشو یکی رک ذم رد تشو هموتشم یئنؤم

 ا ا او یک ردعما هدننزو هنیفس ( ةينشلا روند هنالسرا ول هرهچ نيغزآو هجولا
 ۲ یا اتاشنو امتاش لاقت ردهنسانعم كعثکوس هدننزو لعافت ( متاشتلا ) و هدننزو هلعافم (ةمتاشملا)
 |(تماتشلا) و هدننز و نم (يتشلا) هقشیا هاش لاقیف رونل وا لامعتسا نوجا دحا و یزنک اهعاشم هکر د ح راش

 را قلوا هرهجد هدننز وهمالس (ةماتشلا)ل روند هنالسرا ولهرهچ سوبع و نیغزآهدرانوب هدنن ز وه ابح

 ادب هض کردی نا هدننزو ریز (منش) ای ايتس ناک اذا سمانا بابلا نم ةماتش لجرلا ےت مش لاقب

 بولسا 11 سال ) رها را زفلادلیوخن منش وبا هت یاب ردعل وا میشنال واب اوصد وخاب رد ردب هلق رب

 هرلنل وا تیرفع و هبهأد و ثیبخ و نوز وا یا هیج ( ېک ا) ردیعما راصحر هدنساضف سین هدننزو

 امجش لجرا جش لاق ردهنسانعم كاله هلنیتصف 6 جلا ) ردع وع ريغ یدرفع ردیف صو هبح هکر وند

 یوتاب هل ناف ىر وند 4 هنس نوزواو روند هالسرا هدنزو رضج (مجتلا) تام اذا عبارا بابلانم

 لاح ین یا لک یش هتیقل برعلا لوقت ور ون د هنا جا هلن وکسكن هل *یاح وی هک كنیش یه لا روند ندر 3

 هکر وند هکر وب یلک رار د هالک حب هل هدرب كجه د مد) وا یالم هدنلاح یطاسا و طاشن 4 الف : ییعد طاش

 ههعطا اذا ثلاثلا بابلا نم ام هه لاق هنسانعم كمردب یاب چا همدآرب ,رولوا ردصم مه اور تعا

 هو رد, دآبعلرب صوصخه ىو ردیعما شور و روت ده هرابرپ نره هلصرصحن یانهدننز و هرم( فهم 3

 ردبرکدید یناجلغ وص رب لوفیلع رول و | هدقلر وماچ هکرون دهرازفعت روف قآ تلذک رونل وا قالطاهر رامنم ضودالا
 للظنطا هه" "و روند هنكج مناخ جرلا همت و رد رپ اچ مریض ول 6 د هتک كغالوف نذالا مو
 یرلکد رکج ك ران نام رلاذمو یک, یتا كنن واق اغا رونی هنت نالوا هدنچا یریغ ندن کار كنزو رفلهجوبا
 باظطلنا نر ن مازاد دی وارا ردا لصف یني یرازورخ روند هراز هجا هص راص نالوا هدنسهقرا

 ۱ مه لجر لاقت روند دمدآ زوع هدننزو مع (مصشا) رد دم ری یا ن دمت نب سابعو ردیسهبنک

 1 ناک ادا سمانا بابلانم مایع لحرا ممل لاق رد هنسانعم قلوا زوم" هدننز و هما رک (نماصشا رز نيم یا

 مهشارثکلا یا ےحشم لجر لاقت روند همدآ نالوا قوح یغاب ج هدنسهناخ هدننز و ثدح ( الار يج

 یلتا نالوا هحزا یسریش هدننزو فتک (مصشا) رونید همدا زوم یراودهدنزو نم (معلا) هتل یف

 | یهتشم یا مه لجر لاق رونید همدآ ی هجا اصلا لیا ےش بنع لاقت رولوا فصو همزوا

 ناک اذا عبارلا ب تابلانم یش لجرلا 0 لاش ردهنسانعم قلوا را اما هنغاب د چا هلنیتصف ( لار ملا

 نهم یاخ و یه هی یا روند هنسیحاص یاب جا دزدات اقا (سساصت

 مهم و منه و ماعطل | هم لا ردهنسانعم قلوا هابت و دساف بولیزو ماعط هدننزو دوعف (موصسا) و هل وکس

 | كلا هاتو دساف یماعط هدننز و لیعفت ( منعشلا 2 دسفاذا سسافنا و عبارااو تلال !بابلانم اموضشو ام"

 |اردهنسانعم قل و tb هاد وس هل رک كنهزمه (ماهشالا]) هتدسفا یا ماعطلا تم" لوقت ردهنسانعم

 ] زس راچو ضبا یا مش أ رعش لاقب روند هلبق قا هدننزو رجا (م حالا ) هتعار تّربغت اذا نیلا ما لاق

 ورو ثمره کرد ها نقی لوح هف تنال یا ضش ضور لا روند هب هاب نضجسو

 | الصا هکر وند هرادسنک قتوط یرازکک هلنیتعض (ضشا) مغدا یا مشا راج لاش هل وا هدایز ندندسح راس

 is هنساروق یسهزان لراتوا هدننزو راربجا (ماجگ" الات نوسلوا ثیبخ هلرک و تیط هل رک رازلآ هحار

 ] سبایلاب بطرلا طلتخا اذا تبنلا ماما لاق ردترابع ندقل وا یروق یر ضعب و هزات یرب ضعب هکرد هنسانعم
Eلجر لاق روند همدا شیکک یدروآو روند هنالسرا هدنزو هو و  

 ردندنلست كنا من ىدا رذنم ن نامعن کردیا كنىروغوب هود و قدشلا عسا و یا مدس

 . ( ماذشلا ) 1
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 ردوا شنب ندنآیتالطا مۇش هزسروغوا هلن مت یروناج نالوا رم نف رط لوص نکردیکه تمرر رابع |

 كنيش (مأشلا) ردقوب یدرفمندنظفل هدانعم یکیاو روند هره ود ولیوت قآو روند هراءود هايس موشو+ یهتنا |

 ثلاثلا بابلا ع نمامآش مهبلع و مهماش لاقب ردهنسانعم قا غوا هغلزسروغ وا یمدآرب هلی وکس كنهزمه و یف

 انس روغ و !هدنزوهمالس (فمشلارونیدهب هسکی جدا غوا هغل زسروغ وا یمدآر ( (عاشلا) موش لا لع رج اذا

 نالف ردبحت لعف (هماشاام) ماع امۇش راصیا لوهجلا ىلع مشوتمأش مهیلع نالف مۇشلاش ردهنسانعم قل وا |

 ه هسک سوګ "و خاد زس روغواهدننز ول وق (موشلا)وهدننز ومومذم (موۋشملا )ردكم درد رتن ر وغو ا به

 ردندماه وا كم د م وشم هدننز و لوقم زمه الب هکردشعم د یربرح هدنناتک مان صا وفا ةد هکربد جم * روند

 هباعصا نالف مأش لاقنو موژشموهف لوهحا یلعلج لا مۇش لاقب هدننز و مومذم ردقلوا مووشم نالوا باوص
 مالک هکید د هدنح ریش باهش و یدرذش | تار یغنلزسروغ وا هن ربمدمش و ناراب یتعی هلبق نم مّوشب مهسم اذا

 بعوبهرزوا لوق یضترم فیرش ورد هنسانعمرتاسروتسم هکه ردقل وا هنسانعم لعاف م وشم یساضتقم لر وب رم

 هکیدلاق رار داش هنال وا قحالو یراس یکلتخ د هریغو موشم هنالوا تګ د سفنلابرابرع ارز ردلکد یلامعتسا
 دامو ردفا فالخ یناث نزو تیاسهن ردص هدیسیکیا هدنزو لوقم موشمو هدننزو بورضم موؤشم
 غاص هکردذوخأم ندهنع نم نالواهنسانعم قلبلروغ وا هک ر لوص هکرددذوخأم نده دم وق رم

 كنالف رار د نییلاب یدنع نالف یتح راردبا تبسن هلاعیترتضمو رشو هنیم یتعفنموریخ رابع ارز روند هفرط ۱
 كن رسفمو هدر كجه دردنشح و "ع هد نالفرل رد لاعشاپیدنع نالفو هنا ردراو یتمرح و عفو هدمناب

 یهتا ردح ورشم هدنرالح هلغلوا یرلهددع لی واقا هدنص وصخ یربسفت كن هما اشم باصصا هلا هني” باعا

 اطلاق و ردکع درلکر ابمان و ازسروغ وار دیهج كنس لک نما هکر دیلباقم نمي ردیعجج كنظفل ماشا (مناشالا)
 ,(یوشلا) ردات و فتا شوری یا ااو ملا مهل یرج لاقبو مۇشلابراجىا ماشا

 هرم (تماشلا) یتعلا دضیوشلا ديلاب ههرض لاق رولوا غصو هلا لوص ردث وم ندنظفل مأشا هدننزو یوط |

 :تعبط لير مك نیش (ةمثش ةیئحلا) ردکعد بناج لوص هکر دیلباقم متو دنع هدننزو هلح رم (تماشلا) و هدنزو |
 | نهننسنوان یمدآرب هدنن زو هلعافم (ةمءاشملا ]لر دتغل ید زسه زمه هکهتن ةعیبطل ایا ةمئشلا مركو هلاقب رد هنسانعم |

 قوخوص هیت (م دلا لاعشلا تاذ مذخ یا مالا ىلع كناعصاپ اش لوقت ردهنسانعم قلا هفرط لوص |

 بابل نم اش ءال ا ےش لاقهنسانعم قلوا قوغ وص رولوا ردصمو درپلا یا ےشلا دیدش موب لاقب رد هنسانعم
 لاقت روند همدآ شموشوا قرهل وا جاینرق لوق ىلع رون دهمدآ شموشوا هدنزو فتک (مشلا) درب اذاعبارلا

 یشات ندنرلتد ور هرلن و هنسانعم مبروتق هوقو اح توں ون دمو لا ی عوجت عمان یاےشلجر

 هدننز و باصم (مابش# ةننعم یا جس رس لاق روند ههرق زوم" هدنزو هح رف (ةیشلا) یدنلوا قالطا

 هکر وند هجاغا یرلکدروگ یروفرا هن نا قالغوا ود نوسعاینسانا هدننزو باتک (مابشلا) رددآ تابنرپ
 ربچ هدنتشنابکو ک لبج وغاطرب هدندروب نادم *هلبقهدنع و عض ومرب هدماشو هلمبقرب مابش و رونل واریبعت كنسا ||

 هدلب ر هدننلایا توم مضح و هدلب رب ص وصخ هنس هلق بیبح ینب هدناب ممم زو هدلبرب صوصخت هنسس هل |
 رارید نامابش هلغلوا هناد یکیا ولفرط یکیا هکروند هتغاب كنة یراقدنتوط هن رازوب كناوسن مایشو رد |

 (مبشلال روند هکتسا نالیروا هن غا قالغوا یجدوپ هدنازو دخ (مشلا) دیدن یرب ندنراهسک |

 مجاهد والا تایل ناب يا مت رد هنسانعم كمروګ كنسا هنا قالغ وا بحق كنيش

 نریبست هدنزو مم» (متلا» من ینعم ىدا مش لاش ردهنسانعم مش هدننز و لیعفت (یبشنلاژ هفف ۱

 یزغا و بوقروق ندنزا وآ هغر نعل * ےشملادسالا سرفتو * بارغلا ت وص نم ق رفت × للا هنمو ردل وعفم عسا |

 ندا ماحق املا هریطخ رها بودا تیشخ و ف وخ ندربقح “یش رو زنم لثم نسردا دیص ینالسرا یلکنسا

 هلکقشيایزا وآ هغرق رب هدعب بودبا طبض ودیص نالسرا ولغابیزغا ر نوناخ هود رب رونل وا برض هدنقح هسک
 هدننز و دقنفو روند هیثک رودو هدنرلنز و رفعج و ذغنق (مربشلا رایدلیا هّوفت یروب نم مالک هدکدلیا فوخ

 جافا یلنکینرب ندنرلجاغا هشیم و رددآ كیوصرر هدندروب یتعاج لحس ینب هدنرق هفوکو روند هسک انو لیخت
 ظیلغ و ول هلا دوسیکوک و رولو ایر هناد هیبش کچو هکرددآ تابت هقشپ رب و ردعفات هنوعاط و ءاپو هکر دیدآ

 : ناک نیکو ردیکو کن ال وا لیعنسمر رک ان رطخ لاہعتسا یتنیل نکل دلهس هاب یو لو قرو رولا

 هنس هراصع هناي زار و ابدنه هرکصندک دلیا فیفحص بودبا جارخا هدعب دیدح هعفد چ وا یدس و عقن هرجا دس
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 | ناق هدقدشپاب ههم نالوآ مضو هلکزبژ هب ورک یر ندنسوپق هبل وقل وا نالسرا هکروند هشاط عنصم
 | هلهاب ثالاذکر دف راعتم هللا مهسون هکرددآ هلبقر ندشیرف هس و ردنا دس یب وپق بوش ود شاط لوا یب یس تف
 | هرلەنسسن هدرخ نانل وا لیک كلبا كلبا هداوه ندنوترپ كشنوک هلنبتص )لا رددآ هلسقر ندنس هلی

 ۰ | لقامو ردهنسانعم داق ترارحو رارداریبعت یس رع ناط:ش رلقجوچ رول وا لی هدرلنوک یّما روند
 | لاق روند هغلمصخ هدننزو هفرغ (ةمهسلا) لات ءامکح ءالقع یا میس مه لاق روند ہراراذک راک میکحو
 هدندو تا ( ماهسلا بیصن یا ہم6“ اذه ق هل لاق ردهنسانعم بیصذ و هرو هبارف یا ة6“ ا

 هدنران وک ز ابو هنسانعم ناطیشلاطاخ روند هرهنسن نالوا لی ثالبا تلسا هدا وه هدرلنوک یّسا دو
 انمو یف لاق ردعقاو هدهمداب هکهتن ردنا دابرب بولاچ یک ولع تی ی نیشتآ كناوه
 باغ (ماهسلا )ل ماه سلا هباصا اذا ل وا یلع لجرلا مهس لاق و فیصلا مهوو م وعلا رح وهو ماه س اذه |
 رتض یا ماهس هب لا یک شلاچ یلب ماس روند هفلقزو و هفلقرآ نالوا ضراع هندب زدزز اح هد هلصف و هدنزو

 هلغل وا موس ره هدیغاشا یظفل حشو هد ها ضمب رددآ یدا ور هدنع هدن رانز و باح" و باتک (ماهس) ˆ ریفتو

 ردهنسانعقلوا مفید ونول بويل رآ ناوت > راب هسکر هدننز و موحش (موهسلا) ر دارو لح ردلق نایفط

 قلوا سوبعو شرت هرهج و هند و هن ول غلو رعص اذا سمامناو ثلاثلا بابل نماموهس مهس و لجرا مهس لاق

 هه ود هدننزو باغ (ماهسلا ز سوبع یا موهس ههجو لاه و سبع اذا ههجو مس لاق ردهنسانس

 ندقلاجیّسا یهود رو نم ض مو ردطقاس یظفل مضلابوهداروبءروک ناب كح راش + ردبدآ ضرمرب ص وصخ

 شماغ وا هنتلع ماهس هدنزو همظعم (ةمهسلا) روند هه ود شماشوا هنتلع ماهس (موهسلا) رول وا ضراع |
 بویلترآ (2هاسلا) ماهسلا اماصا اذإ ةمقسم لبا لاق و ماهسلا هباصا اذا موهسمریعب لاق روند هراهود
 (یارلا چ )روند هنشوق له هاو لی از شو موهسلا و اصن ةمخاس ةهقان لاق روند هن هقان شلو زا

 نام وا فا E مت مارا هی واعم مه لا ود و وا رک وکرب ۱

  هدناکش ماهس هدننزو مظعم (مهدملا)ردبقل یتیلا ثراطا نزر اوذ یدلوا بتن ااطعا
 | لیکو ییرع ندشاب یکیا هکروند هت نالوا نیجه هدننز و مر کم ê) سا روند هشاق شف وا مچ ا

 | لج ر لاق هل وا شلاق لیدر نم قشعدرد وند کور رووا رق تازو دابا

 | كنهزم ۵ (ماهسالا ) رول وا لعاف مسا قره وا ردان ندماهسا یا یرکد موس و بلا ین هبهاذ یا مسلحا ےھسم

 | هنز بهسم وهف بهما مهس وهف لحرلا مسا لاق ردهنسانعم زر یزوس برک

 ا ردیسا سرا ةر صوصح هنس هژدبق هدم ا هل رسک کناه نالوا سابق ارز زدندرداون رنو ییعموا

 | لوص كن هلبق هلبلق اا میر ها یکم تاک رم و یھ كش هک 3 ب ةعمألا نيشلا لصف زم
 کت رد ریس ثعاب یعوقو هدندناح لوص ین عد هدنس ها ران | كن هکلوا ىنعي كدالب عقاو اا

 | قم ماشت هب هکل وا لوا موقرب ندنامنکی ب : هکرایدبدرلضعب و یدنل وا قالطانع هلغل وا هد هلبق نیم یسهکلوانم ۱
 امیلع حون نب ماس لوق یلعو یدنل وا دیعست ماش نوح راکدتا لاحت را و منع اکا هلغل وا عقاو هدنرفرط لوص

  ندهماش دوخایردهلب هم نیش هدنایرس ماس ارز یدل وا امم هلیعماهلکلتا نادابآ بول وا لزان هیاروا مالسلا
 | هلا روبزم مسا هلو هایسس و لزق و قآ یک لاخ اجناج یضرا كنم وق رم هکلوا رد هنسانعم لاخ هکردزوخأم

 | کرد حراش + رول وا رکذماضعبو هژلب وأت ضراردش ژم ماش و زلوا زوم هروک هرلربخا لوق سی یدنل وا هیعست

 | لهانم وه هدساسا هلغل وا یرلت وادع و ضغب هماش لها ندنشهدام ی ردح یک قرش احا اس یر

 | هلنا ءزمه (یعأشلا) رد دلا ءاردزا و ضيرعت هل ابع ةمششلا باعصا هو ةلبقلا ةماشم نع ماشلاوم أشلا

 ۱ ردك ن امو رز را هدننزو باص-(مًأشلا) و هدننزو “واسس "یمأشلا)و ردهرزوا ىلصا
 ماش هل رسک ك ن هزم ماشالا) ردمزال قلوا زس هزمه "یاش هروک هنريخا نلوق هدنظفل ماش هکر د حراش

 هکر دهنسانعم لفلتبسذ هماش هدننزو لعفت(ماشتلا) ماشلا یا اذا لجر ام اشا لاقن ردهتسانعم كلك هنسهکلوا
 تر لوص و كلعأ تمنع هفرط لوص و ماشلا ىلا بتنا اذا لجرلا مأشت لاق ر ردترابع ندکعد م ولمانش نب

 كما ذاا دع زنسروخ وا ین هنسنرب و هلاعش وعن ذخا اذا لجرا ماشت لاقت ردهن رلانعم كمنۆد هلوص و قعاب

 | لاق رد هنسسانعم كلی ارس هنفررط ماش یمدآرب هدننزو لیعفت( ےئشتلا) اویلت لمه اوما لاق زد هنسانعم

 هکر در نیلا دض ىا مۇش لقب رد هنمانمم لس روخو هليمط كنيش (مۇشلا) مأشلاىلا مھ ریساذا مهماش
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 چک AV وی

 یتساه كعاتم قلتاص و اهتیلاغ اذا املع و ةعلسلاب تما لوقت رد هنسانعم همواسم هدننز و لاعتفا (ماینمالا)
 مدلیا بلط یتسلتا نیبعت اہ کا ینعپ اهموس هتلأس اذا اهلعو ةعلسلا هتقسالومت ردهنسانعم كلا لاّوس

 ردمتعف دارم هکر وند هرازاب نانلوا هيمو نییعت ردرلعما هلیمط كنيس (تموسلا) و هلیرسک كنيس (ةيسلا)
 كلنا فیلکت شیارب ولتنح و جر همدآرب ی دو هدننز و لیعفت (ع وستلا) موسلایا ةموسلا و ةيسلا ىلاغل هنا لاقي
 نوا ناشن هت آو هایا هالواوا هایا هفلک اذا مالا همّوس لا رد هنسانعم قلق راتفرک هشيارب ولتنحم دوخاب
 انوساشیا هسراشیا هن ره یدار و ةمالع یا ةي هيلع لعج اذا سرفلا موس لاق وف ااغ قع اب اغ

 هک یمدآر و هد ال هموس و هالخ اذا الف موس لاق ردهنسانعم قموق هنلاح یدک هنشاب یدنک ود

 هوس لاق یکیمادضتک كالفچ ردهنسانعم قمرشپط کا نفرات هلهج و ره بودا ک اح هثلاعیدنک
 اهلسرآ اذا لیطنا موس لاقب ردهنتسانعم كم ویلابض هقالتوا بسم هنشاب ین یزاوط و

 ۱ مف ثاعف راغا اذا موقلا ىلع موس لا ردهنسانعم كلا دابر و هابت ییرالاوحا هلکلیا نوڪش یموقر و

 | لبایا ةماس و ما وس هل لاقت رون دهرا ود شل ر ویلاص هغالت وا هنشاب یدنک (فعاسلا) و هدننز و باص-(ماوسلا )ل

 | یعض و لا رکع رد راج هد هبادو هیشام عیچچ هسخوب ردهلتبسن هنس هشاطبرع یصیصخت هء ود كفل وم» ةيعار
 لاقي رد هنسانعم قمرات وا هنشاب یدنک یرلهود هل رسک كن هزمه (دماسالا) هوا شا وا عسنم هدعب بولوا ههود

 اهرفح اذا ةیکر ایلع ةرفطا مأسالاق ردهنسانعم قمزاقرب نوجما عیسوت ینییزغا كنم وق و اهاعرا اذا لبالا ماسا |
 | رک ك نیس (نچسلا) ه هامر یا هرصب بلا ماسا لاش ردلمعتسم هنسانعم كارت ههلاوح بدنش وا
 9 تمالع هبدم كفلا "عایسا) و هلا نطق و دعوی یک كلش يءایسلا» و هلی كنيس (ةموسلا) و |

 لوادتم ها یچسع هکر د حراش + هتمالعیا هایی“ و هؤای و هايس و هتموسو حالصلا ةمس هيف لاق زد

 | نبط نم ةراج 9 وبشا هکهدننزز و همظعم (ةم وسلا) رد هتسانعم هلا آ کردی عمه یش نالوا یر نقل امس نالوا |
 ةع راضعإو ةرجو ضاید زلعم راضعبو متاولنا لاثما الع ن نرسفم ضعب ردعقاو هدنس 4۶ ر ك م وسه ۱

 یلاش رهم هدنرارزوا هکردراشاط لوش ییعب رایدلیا ربسفت هلرابع ایدلا ةراخنم تسیل امنا لعب ةمالعب |

 هدرلنا دوخاب یدا هجالا یزمرقو قآ دوخاب یدنا تامالع هنفیدلوا هللا دنعنم هک یدا راو راشقن |
 هکر دذوخأم ندنلوا یانغم كم وست رنو و یدبا راو هناشن و تمالع هن وکر عم ینیراقدم وا ندنسهراج اید
 رد ےس یھجج روند هب هرفح نالپ زاق نوجا عیسو ا یننغاكسوق هدننزو هلاح (فماسلا ردهنسانعم 3

 هشموکو هوتلاو هلوا فلاح هنتنط لصا كغعاط کروم هر. لویش نالوا هدراغاط و

 روند هنک دزوا كجاغاو ردماس یعج روند دن ربط شموکو نوتلا نالوا هدرلندعم لوق یلعا
 ررد ید هماسون هکر ددا هلع ر هدرصبو ردید آ هرق یکیا هدنعو ردعضوم رب داتا

 ن ےھارا ندنيتدحع × مالسلا هيلع ردن د وفطصم بس لاحر هکرد ردارب ت ڭكبعك بلاغ ن یؤل ن ا

 لیذهو روند هنجاغا نازریخ هدننزو لاح ( ماسلا آ) ردراب وسنم نر تعاجر و ىعاسلا جاجا

 (فیوعس )رو دهروقچ هم وا قلخ كج هلکر اوص هد رايق ور ردمالسلا هيلع حوت نیا عسا و ردیدآ كعاط رب هدندرو |

 ( ةماسلا ) یدلک همالسا نکیا یارصن ردندنرهش ءاقلب لصالایف ردندباصصا هلی كم و رسم ك |

 رولوا هدن رز وا كنآی س هدعاقكنوپق بونل وأ عضو هنکشیاتلآكن ویقکر وند ه هت نلاقو ولنا ل وش هدننز و همام |
 هروقچ یکیا نال وا هدننلا یرزوکكتآ هدننزو باض(ماوسلال روند هکنکد نیلاق نالوا هدنکوا كنهفح و |

 لصتم هدقرف لابج هدننز و لو ( موسی آل رددآ شوفرب هدننز و باغ ماوس رد ناماوس هنسیکیا روند |

 اوا یه ورکنوهم هدراجاغا لوا و بوت یراجاغا طحوشو عبن یرلکدزود یایو قوا هدن آ نامه هکردغاطرب |
 هلیعط *ل رانیسرولکه مهس و نامهس یعجح ردهنسانعم بیصن و ظح هلینوکس كناه و یصق كنيس ( سلال راردبا
 ماهس یعجرول وا هداس زسنرع و زسکلی رونل وا هعراقم هلکنآ هکر وند هنق وا راق و ظح یا مهس اذهین هل لا
 روندرب هدیس راف روند هق وا ییع هکر دید رفم كنسهلک لبن مهسو ردندنوب هههاسم هنسانعم هعراقم رولک

 تیبلا یهسو ردماهس ندنظفل یعج هدکنو هروک هناي كحراش + ردقو یدرفم ندنظفل كنس هلک لبن ارز

 هنن رزوا كن آ یراجاغا و یرلکر ی درباس بودازوا هننل آ فقس ین آ کروند هکربد نانل وا ریبعت قوا ید هدیکرت
 ضرالا ف همه! حالا برض لاق رونل وا قالطا هرادقم نوش را یتل آهدناحاسم و تالماعم مهس و راردنا راوتسا

 ۱ یراکدتا عضو هرزوایموبق كن هبل وق قجهتوط نالسرا و مهتاحاسم و سانلا تالماعمیف عرذاتسرادقم وهو
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 ENS 2 یا ةعم اسب لاق ردهنسانعم تبارقو یک درص رد” یعجج هلوا عقاو اکا

 | كلتفاح مان هللا دبع نت O (ه وم” ر روند هنربد كنا سنا هلصف و هل سس

 نب رضللا قیضلا یا منا فنا لاق رولوا فصو هلورب قج ه راط ی رلکیلد هلنیتعف ( مسالا ر دیبقل
 | دمدآ نالوا ردا لکا یرادقم یکیدشش یتردق یماعط یعیدل وا سّرسد هدننز و "نسم برک تي (ا)

  (ناتسا) ردیعا یداور هدزاج هدننزو" .یر (یع )ل هیلع ردقام لک اب ناک اذا" ےس لجر لاق روند

 | هدنبرق راعع هل رصف كنيس )عا رده رقرب هدناص لبج هلرعص كنيس (ناسا)" ردنابر هدننزو دادش

 | لوف یلع امغسهلاغر لاق رولوا ر کد اماسا هنظفل مغر هدننزو لحدرج هل 3 نو (¿ سلام ردهدلبرپ

 | كنەود هدننز و باصع (مانسلا ل رده رق یکیا هدنراید رصم هلیصف كنابو كنيس (یینس» ۹ دم نیشو
 هدننبب هماع هلا هرمصب مانسو رونل وا قالطا هنسهتروا كرب ضرالا مانسو رولک هفسا یعچب رونید هنکروا

 یچهروهجرارب هلا لاحد هکرددآ كغاطر هدهرصب و ردیدآ غاطرب هدنش هذیر هللا ناوام و ردندآ كعاطر

 روند هنشع كتابن یرلکدد "یلحو ردیدآ كغاطر هدندرو دسا ینب نمک کار 6 مانسالاز ردل وقنم

 تناک اذاهفسمضرا لاق وند هر ندا تابنا تاب یکیدد مانسا هدننزو هنسح (نفسلا» رد همانسا یدرفم

 | (ةغسلا) ردعضومرب هدننزو روبص (مونسو هنسانعم هرقب روند هرغص هدننز و رکس (حسلا) مانسالا تیپ

  ردهنسانعم قلوا ولر وا ويب هود هلنیتعق (منسلا) روند هنکعپ نالوا هدنلاثم هلبنس هدنراج وا كتوا هلناعق
 ا نک روا بودروع* مود هدننزو لیعفت ( منل ا) اغ راص اذا عبارلا بابلانم امس ريعبلا مس لاق

 | م الماذاءانالا مس لا ردلمعتسمهنرمانعم قمردل وط ولشاب یباقو همانس مظعاذاريعبلا ءالكلا مس لاقب ردهنسانعم

 طس ریقلا مینست و هالع اذا "یشلا م بم لاق ردلړعتسم هنسانعم قمتبچ هنفرط تسواو و

 كوصر هدّتنج مینست و هعطس و منس لاقن ردترابع ندقعاپ یک هدنلکش 2 مک روا ییرزوا كربق هکردیلباقم

 | هکردهعشچ ر a هن ر ره هکر دنا نایرج ندنرزوا یراروصق و فض كتنج هکر دیعما

 | پودروم یهود یدوب هلرسک كنهزمه (مانسالا ) رولوا یراح ه یغاشا ندیراقوب هرزوا تثج لها
 | ردهنسانعم قنآ هاوه یراقوب یسهلوقم نوتوت و زوت و هغ“ ینعع ریعبلاےنسا لا ردهنسانعم كمتويب یتکروا
 | (مدلا) ایم مع اذا راثلا نفسا لاق ردهنسانعم قلوا مظعك. یولع كشتآو عفترا اذا ناخدلا سا لا

 | جظع یا مس و ناف رونید دن ود هلو یک رواو روند هنابن زا یا هی رز

 ۱ )رک هیدن رفعط رسا تاذ دوخاب هلبعص كنو و ىح كنءزمه < فسا مانسلا

 | رد هنسانعم قم وط تسدززبت ن زسنآ هلبلغت یمدآرب و هالعاذا ریست لاقت رددنسانعم قمعیچ هنرزا كنهنسنر دوب

 | روند ههود شل وا هدازآ ند وکر دعب نم بونلآ یدواه هدننزو مظعم (متسلا) ةسفاعم هذخا اذ| رس لاق

 مو (موسلا) رونلوا قالطا هراغاط قچلا یدازوا نوزوا هعنرب هدندروب رمن ینب هدننزو تاحرف (تافسلا
 اماوس وام وس اه موسا ةعلسلاب تمس لوقت رد هنسانعم كلا قلتاص یعاتمو هدننز و باغ (ماوسلال و هدننزو

 فل وم *امیلاغاذا ةعلسلاب تعم لوقت رد هنسانعم قمراقیچ هام هلغمرت رآ توق هعاتم قلتاص و عسل اتضّرع اذا

 هکر د عیابلاموس ادا ردنا قمح ندنیفرط موس هرزوایغیدل وا موسم هدلوصا راس ارب ز ردشلنا راصتقا هداروب

 | لاقت ردك ا ضرع اهم هقشب بولوا بلاط هغملآ هکر دتشلا موس اینا ردکلیا نیبعت امہ هلکلیا قلتاص ینعاتم

 ا چ اراق ایک یاب زب كلو غی را ااه ماش ولس یاس
 ناز ندهدرکر ارق نوجا قلآ یدنکهسکرب ندحراخ نکیشلوا عقاو رارق هدننیب یرتشم هلا عیاب هکردذ وخأم

 جاوا لبالا تماس لا زد هتساضم هلن ز وززم یک نا ور بآ هب هزودرب موسو ردنرابع ندکلیا ضرع تف

 | فیلکت شیارب ولت و مر دمدآزب و ثعر اذا لالا تاب لاش ردهنسانعم قمالتوا راوط و تررفصاو ترمااذا
 | مغو رشو باذع یژک او و هانا فلک اذا رعالا هماس لاق ر د هنسانعم كلا راتفرک هننحم و من ر لوق ىلع كلما

 | يطا تماس لاقب رد هنسانعم قعثلوط بون ود هنن رزوا هنسنرپ شوق موسو رونلوا لامعتسا ءدنالاح یسهلوقم

 | هنا هلفمرت رآ توق هعاتمر دو هدننزو لادج (ماوسلاژ و هدننزو هلاکم (ةم واسملا ا تماح اذا "یثلا ىلع

 | ڭا تاهما ارز ردشلیا راصتقا حد هدنوب فلوم * تیلاف اذا ةعلسلاب تمواس لوقت رد هنسانعم قمراقیج

 | ردکلثا ضرع اهپهجزا ندنآ یزنشم هرکص بودا نیت ابر هنعاتم قلتاص عیاب ادتا هم واسم هروک هن رای
 رد مود مواستروواریت ها قمشرازا هدزعاسلندنو رولوا هداد را رق هدن رانب دراین سام ها شوق
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 هو و روس ۱

 هکروند 1 یسهلوتم جنوب رطاق هلک كنيس مسو هلی سک كنيس رولکمامجسو ر رواک موم 3 جب ردٹفل
 | ناعص (رافلا بل روند نام“ هبا نوید دنر ره هل رهط یکا نالوا هدن زکک كاس تو راقبح ندزکد |

 | كما لود هرهزرخ هدیس راف رد ریش ی رلک دید انآ وغآ هکر دما لفد (راجلا سرا روند هنتوا |

  دعلاق و هن راز غا لصافم ردف ورعم هلکعدریصو ردیاب كن وراد یراکدید ی وا قلاب هکرد اره رهام هرم

 . راقلاب ندا لکا رهسقار هن وص بو کود د رد رشق نالوا لیتو ندعفا ةع سرقت و هن رای ضا هقرا و

 | ڪنو رراش هنر لسف هد ربغا رج هلغل وا تینهد و توقف هدنعا رب و را راقیچ هنن زو كىوص بولوا شوخ رس

 | هی ارذقاب هما 7 ملا هاقس اذا لوألا بابلانم اعم هم لاقب هتسانعم تم روا رهز همدآرب رول وا ردصم یظفا
 | ةروراقلا 7 س لاق رک هنجان غم قماقمط یب د را كن هشرشو دق ا لعح اذا ماعطلا ےس لاش د ردهنسانعم یعاقرهز

 ردهئسانعم كما ا ینەنسنر و مصا اذا ا ےس لاقت ردهنسانعم قمردشراب نەک یا اهدس اذا

 | رول وا مزالو یدعتم هنسانعم قلوا صوصختو قلق صوص :هب هسوکر یهنسلرپ و دمصا اذا *یشل ےس لاق
 امو تود بودا رظن هلزوغو هنک كن هدامرو تصخف ابهخ یا یه تع هیلا ۳ ےس لاق

 مسعضوم هکر دیعچ كن ەچ هلرخف كيم (ماسلا) هروغ رظنو هربس اذا یعالا مم لاق ردهنسانعم قلثو

 نال وا هد هرشډدا ره ردذفانم نالوا هدندب هکر دندان :عموب دا "ماسم روندهر نالوا كبلد هدیدننک

 روند ماسم هنبرعقومو موعمهراکیلد لوا ردا جورخو حش رت ندرانآ راخو قرع هکردراذفنم هدرخو نخ |
 ردطلغ يفت و رول وا هدننروص عجبا عجب یراریبعت تاماسم كنابطا سپ هبقتیا داسا ماسم حق ءاود اذه لاقب |
 | قالطا همولواو هضايلا ىا ةماسلاو ةماعلا ثلذ فرع لاق ردهنسانعم هصاخ هدنزو ةمام (ةماسلا

 انرهز عونرب روند ید صربا "مس هک ص را ماسو ردندنلسق ماتو نالو و روند هناویح كانرهزو رونا وا
 تراقاو هصاخ كنیشک هدننزو همذلا ليس (تعسملا لها یدنل وا ناب ةدَس هدام صر RE یرا

 | زدنوک یژکا رونلوا ریبعت یی ماس هکروند هل یسا هدنزو روبص (موعلا) روئلوا قالطا هتناقلعتمو |
 :(موعسلا) ة رال عرلا یا موعدا هتاصا لاق رولکم امس یعجج ردنا دابرب یتفیدنقوط هلغلوا ولتیم ردا یوچا
 | ماتم ةنزیلع مسمو "ماسموب لاقن و موعسم وهف لوهحلا یلع انموب مس لوقت روند هنوک یکیدسا موعهداپ |

 مو یک بلع روند ه یکلت هدننزو طبالع (ممامسا) و هدننزو م نمز (مسسا موسوذ یا ]
 ارا لام وع راو روند هدروق اقلطم لوق یع روند هدروق ولهثج كج وکو هنسانعم 7 ےس روند هوغا |

 هدننزو رار (باسعلا) رددآ شوقر وروند هناویحو ناسنا میرسو فیطلو حورلا فیفخ من

 | کروند هنسهناد كنغاب نغلرش هدننزو حر ز us) ال ردفدا ره هدا یانعم al مسام“ و روند هدروق |

 | ی هبمرک ګار هدزغآ ینعی دسفم یفو یهدعفو یلتجوزل روند دینک دیس راف رونلوا ریبعت 92 هلف رڪ

 | ردلّوطمو مصم یرعش لوطن هلنخوبطم كنغارب و نم ید ی الوا مھم ردلسع یحصم ردثروم |

 ! قیزخهدلاعفا رد راکدد یدنه لبج هدراراید و ردف ورعم هلکمد كنهلبج هلا ریبعت یتسراف هکی ع ون یرنوا

 | ول وب نیالخ هل دلکلیا اقسا هحولفم لد همه ردر | ین رد فصن انا کر را هاک ردب رق هب وراد یراکدید |

 لهاقرهل وا ذوخم ندانعموب هکربد جرم * لاه ردهمسعت یدرفم ردک ان رطخ لاریعتسا ت ردرب نکل |
| 
 رولوا قید ندافخ تباغ هکر دن رابع ن دهقیفد تف رعم ل ودش ر دن دن راح الط صا هم ه دن نفی |

 ردیعما هیج عورب و یک یراکد ىد شنشک کوا نالمج مع" و زغلوا لا ردا هل راشا ندنرابع |

 : رول وا E اضعب و هلیعص كل رلئدس (معنا) کد نڪ” ی نالوا ح وتفم ردیدآ لاسم وقرب وا

 هلعص هکر د حراش ٭ ردهمسع* یدرفم روند هراهصرق لزق یدلبا طلغ هدن دیقت هلارسک یرهوج دوخاب |

 هد ز وهلزلز (ةمسع )روند همدآ لالاح و كاج مسو یدلیا تن تغل دما رها ییعیدل وا هلا رکو

 (نامسعسا) و هدننزو تام (ماعسلا) ادع ادا تلعلا ےس لاق ردەنسانعم كا هلا كل یعق یکلت |

 (تمایسا) روند هناویحو ناسنا عب رسو فیطل حورلا فیفخ هدرنو هلرعص كل دولتی یاسملا)و

 جن تاؤ صأا ىا تراس" یموه لاق هنسانعم دیلاک روډ هندا وس و ضش كمآ هدننز و اھ ۱
| 

 روج هعارب و رومد ہرا کا شلاق ندان ها رج و ردهناشذ لوبعم هکر دیس هربادرپ ندوت هد 3

 امرخ هلیعص كنيس (ةعسا) ةعلطلا یا هالا ل یه لاق روند هر یتاسنا تعلطو هنسانعم ءاول
 شفق وط ن ندنعارپ | , رنلیک و د E رارثبا ظا 3 كجا یآ هدتف و 7 زود هد رفس



 ( هفبطل )

 یذب ر بهذا اس دبن لوقو هلغلوا EN ىذلا هدنتغل - ا نامه وذ نکل رول وا كمد هيفا

 | مالاردقمبولوا هتسانعم یحاص وذ هن راضعب و رایدلیاریفت هل رابع مست هبف كل لا یذلا ناشلاب ی وقت

 سن یذب ثالذ لعفا ال هب وبیسو رایدند ردهدنلپ وات كتمالس بحاص وه یذلا معالاب بهذا هلغل وا یتفص كندنفل

 صوص هع و و ردهدنرب دقت ردصم لبقتسم لعف و ردغلیا ناي هل رابع كتمالس یذب كلذ لعفاال ینلوق

 ردندیماسا هدنزو دادش (مالسرل ینا ردندلبق وب یریبعت شبا نوجما كشاب هدزغاسل هکر دندنناک ني

 ندنظفل مالس هدنعارصم * مالس عنص نم دم ءالدج + وبشا یکیدلیا مظن هدنفص و عرد كاش مان هثیطخ و
 لاقتنا هنظفل ناهس ندنفیدل وا قفا وم هیفاق نکل بود ادا یکم د د واد عنصنم ردمالسلا هیلع د واد یدا ره

 یدنفا دیفح یهیجوت و كلوم هکربد جیب * یدلیا لاح را هنسهلک مالس هلکماا تعواطم نزو ید 6او

 رداکد هحصشوخ اوه نوک وب مدآ رب هدنناپ كن هک فنالاریبک رب هفیطل ردندنلسق ی را هص وصح تافل كموج رم

 یدلیا ضیرعت هتعفنامنب هدنراکدلیا لا قس ینببس شقک بودا سلح لرب هللاعفنا تدش هسک لوا نامه شعد
 شهد یی لزه ی ود رد ریبکی ک قاق نا كنو هلغلوا قاق هسیا هدزکد ردقلعتم هنثح زکد اوه ار ز

 تساوی هدراصب فل وم * ردیف رش مسا كناشیذ ربت رب هکر دندیماسا هلیعص كنيس ( نایلس)

 ردندیاصصا دیک | نباو مشاه ناو رهسم ناو ورع ناو درص نياو ناسولس یبا نب ناهلسو ردیشلتا جرت
 :هدننزو هلحرم (ملسم) ردیعما هاصع ردق فر هدننزو نسح ( لسم ) ردهیاعص یکیا ناس ما و

 ادو نب (لسا) ردرهاعص نابیش نباو یناه ناو سیق نیاو لسا ناو دلخ نب ةلطسم ردندیماسا

 هدننزو هلح رم (هلسم) هدننز و هنسحم مس هدننزو لدع ( اس )دو لج (لس ) هدنز و مظعم( لس

 هدننزو طبالع (لالسلا) ردندسان "یاسا هدنزو هنهج (معلس» هدننزوكیآ (لاس) هدننز و دچا (لساو

 نینجا باذکلا زلیسم فل قم × ردم ا عضوم شب هدننزو نول (نولس» رددآ كنهعلف رب ندنعالق ربیخ

 هیهادو تفآ هدنزو جریز هلا هیقوف یا (یعلسلا ردینبم هناسل نوص هلناجهتسا ارهاظ یدلیا تک

 بودیک یراشید نوت هکروند ه هود ناجوق لوشو روند هلب قلق ك و روند هیتاباب لوغو ردهنسانعم
 هنسانعم هنس ریجان علسو هیلوا رداق هک ج > یراقو هک هل وا شراص هدهجرد رب یغادود تلاو

 ردیعما هرس فورعم نانا وا ربعت فلش هدننزو رفعج هلهج (مسا) ايش یا املس باصا ام لاقب ردلمعتسم
 ولم رک محو ردهلدر تغل دوخاب ردلکد ایام كعد شش ہلا هع نیشو م رن هلا هثلثم یا هدب و

 یعج روند هه ود ثاکر ا نالواد دش و دنت بول وا ولشاب و نرد روند زرا هنا نوزوا و
 | هنهک قوچ ییوصو روند هشاب نالوا نوزوا یرهکچ و روند هلاقص روکو نیلاقو قیص و رولکمیالس

 روند ههود كکرا زواب قرهلوا ولشاب و روند همدا نوزوا هدنزو طبالع (جالسلازروند هنویق

 هبدسک ریکتمو خمدم هدننزو لععش هلا دعم یان (یضطسلا) هلرصف كنيس رواک جالس یعجج هدکنو
 ید كف زاغو ولترف وب هدننزو مافرمض ملا همه نم (ماعلسلا )رک یا یس لجر لاش روند

 هجا یورو روند همدآ ولن ور نوزوا و نطبلا عظعلا قلا عساولا یا ماعلس لجر لاقب روند همدآ لوب

 هن الس را هدنن ز و رفعح هلفاق (مقلسلا) ردیس هنک ك دروق هل رسک كنيس (هماعاسو | ) روند هدروف نوزواو

 فنالالب وطلا یا مقلس لج راه روند همدآ ولن ورب نوزوا و رونده هود نالوا دیدش و كم یسهکجو روند

 | یراشید یزآ هکر دبفدا مو هدننزو هه eb روند هالسرا ځد و هدننزو طبالع (خالسلا

 | لاق ردهنسانعم كلا "نظ ءوسو هب . رو مقلص ینعع لجرلا مقلس لاش ردهنسانعم كمروس هنر یرب
 تب ها دلج مدننز و رفعج (یهلسلا) روند هدروف یثید ها بک كني (تماقلسلا هار اذا ررهقلس

 همدآ شات بولیتروف هصکی ندکل هتسخ و روند دمدآ نوزواو ماض یا مهلس مالغ لاقت رونید همدآ
 | لجد هدنزو حرز (مهلس) ردیذآ تعاج رب ندنسهلببق دمو ضرلا نم هقان یا مهلس وه لاقب روند

 | كنهنسنر هدننز و لالععما (مامهلسالا ) روند ه هئس شلواریغتم قول هدنزو لع( "مهلسم) ردیعسا

 | لاق روند هکیلد هل ددشت كم و ی كنيس ملا )رفت اذا هنول مهلسا لا رد هنسانعم قلواریغتم ینول

 | هکیدلو ییکیلد كيلطمو دصقم راربد هتجاح 7 ےس باصا راہ رع هکردندانعم و و اهیقن یا ةربالا مدنمقیضا

 هکردنرابع ندراکیلد نالوا هدانا ند ناسنالا مامو ناسسنالا مومو رولوا كمد یدلیا تباصا
 هد هلشالث ۳ مدام یاو هنسانعم رهز روند ه وغآ مسو ردراکیلد راسو قالوقو نورب و زغآ



 ها ۳ ر ۳9

 < مان هر كنيس .a) مالسلا) رد رهشو هدسادنا (ماسهن دم) رددآ كغاط رهدنسهکل وا ةا سس هم وعم
 a rS دادش (مالسا) رددآكوص هقشبر و رددآ ك وصر هدندرو نیما

 ناو لح رش ناو مالس یبا ناو نایلسنیا و لس نباو سن مالسو رد هیحان رب هدنساضق هکم (مالس فیخ)ل
 مالس ن رفعجن دعس و ضهان ن دمع نب مالس و قيقا یا ن مالس و ردراثدحم عیطءیلاناو نیکسمنا و هرگینآ

 كيمو یصتق كمال و كنيس (هیلس ردشفل وا فالتخا هدنرافیفطتو دد شتر د رحم هک یدنکببلامالسنب دمو
 هلنیتصف (لس وذ) رد هتاف ینالسو ردب وسنم اک  ینالسلا قیتع ندنیدحم ردهدلب رب هدن رق صج هلینوکس
 فئاطو ردیدآ عضوم رب هدنراید دحن هدننز و یرکس (یلسا ر دندن ءا وذا تبان دیدش نب لس وذو ردعضوم رب

 رددآ هلسق ر و ردعقا و هدنسیقرش كنهن دم هکر ددا كغاط ر ص وصخ هنسهلبق یط و ردیعما كنهلقرب هدنرهش

 (یلس )ر دیس هج وز كن رابانج عفا ر وبا (یلس ما ال ردیعم| كن هیاعص تل ان وا وردیعماهباصص یکیا وردیعم تابنرب و
 یرکسو لوفیبع "ینابتقلایلسوا و ذقنم ست وثایعن ياو یل ی هللا دبع ن ا ردندیماساهدنن ز و یلبح

 لجرر و رد دآوصر هدندروب نابیشیب ورد دآر عرب هلی هی هشت وصف كنيس(نامالسلا لرد رافد ردهدننز و ۱

 هکرد4ب رطم لوش همنغلا ةمالس و ردیاب ترضح ًهقتعم هکر د ماع تن هدننز و هدادش ( همالس ) ردنعما | ۱

 طارفا و ىدا قامت ههر وب نه ردندهکم لها دابع ندنسعبا هکراع یا ن هللادبع ن نجرادیع

 هدننز و هب دادش (ةمالسل ال رلیدلیاقالطا ی قلا ةمالس هلتفاضا هنسی دنک یی هروب نمهلغل وا بقلم هلا "سقندنن دابع 0

 هدننز و یرابح (یهالسلا) ردندار وا رلثذح هجن و ثدح مان همصع نب نجرا دبع رده رفرب هدنساضق لصوم 0
 ندناوهدنفلنوز وا قمر, هکر ون دهکیکكچوکنالواهدنراقابا و هدنرللاكناسنا و رون د هکیکنال وا هدنغ هنش كنه ود

 لج را ودیلا ف لقا وا عبصا لوط رافص ماظع فلم + هلیفیفحت كناب ویصف كوه رولکتابمالسیعج رول وا قرهصق
 یعالس هرزوا یغنیدل وا ح ورشم هدحرشت بتک و هدناهما راس نکل یدنل وا هجرت هج هل وا هلکطنایسر هل رابع |

 یراظلغاردر کک هز وا هل هکرول وا یال روا د رهن ولو ا غا لركو كالا كل رکر دقج هلوا ییکقمرب | ۱

 هدننز ویراکس و رول وا ندنلسف ءز زط اةدارا ولکلارک ذیل وق لج را و دیلی كفل وم سد *+ردرخا وا یرافدا و لفاوس 1

 هدننز وریما (علسلا ر) رونل واریبعتیمودل هلبق ویلی هلبق هدراراید وب هکر ول وا فص و هل نسا ندنفرط ب ونجیعالس |
 یذلا خرج وا غیدل یا ےلس لج ر لا روند ه ولهرا ل ول وا لوق یلعیدنل وار کد هکر ون دهب هسک شق وص نالی 0

 نالک هنن فوج كنغثرط هللا ر نتب لیق هدنسهروچ ندنزوب | كن راقنرط هل ریکر ابو كنو ةكلھلا ىلع نشا

 ةالادبع هل رسک كمال ( لاسر یکءامرک رواکء الس یعجج روده :ال وا ماس و یر ندضا ما و تافا و روند و |

 هللادبع و طلغ یریسفت هللایردنالوا هدنغلارا نور هلاز وک یتظفل اس یره وج ردیعما یدل و كیاطخن رعن ۱
 نیعلا نيد ةدلح و * هغب را و ماسق ینور د * ردو روزه تد هکر د د حراش + ردلطاب یداهشتسا هلشب رع ن | |

 بول وا كريهز موق رم ته نکل ردشلاق هدنل زنم یزد نانلوا رکذ ندننبح لاک یلاس هّلادبعسب + ماسفتالاو 0
 رول وا مس ندنالطب و الغ یهالک كن رهوج هلغلوا ید کھا لمعش یکیدلیا لثغ هلکنا ناف

 نس ردندیماسا ہل صف كنيس لس إل رونل وا قالطا هض را ندا تابنا یحاغاس هللا دخ وتنم هرم (مالساتاذ)

 رد راثدح سیفناو هبیتفنا وهیطع ناو نج رلادبع نا و لابدلا یان او رفعج ناو ےھا رانا وهدانجناو ر رز
 "یلسا تاللادبع ند فلخ و | قلوم هبانکلا باتکرد هح ر هد زاریش تا ذکر د هل رب هدناهفصا( لس باب )

 "یربطلا

 هکر دلدنج نا هد زاو ی رک( یل ردعبدب تیاغب هدننف یعفاش هقف موق رم باتک و ردلقح قل وا ندنرب كرنا | 0

 ندکلامن ناهلای یو رو روب 2( وللا ود رده وفر هلرعط كنيس ( ننال س ]لر داتکب هدعسا و ییعب ا

 معش (تین) ردیسهج وز عاش مان عاقر ن یدع یزد ناشیرحتد هدننز و هروش :(همولس) زد هسکر | 0
 نالستیزهدهشت و نسب یذلا هللا والیا!ذکن اک ام لست یذماللوقترونل وا لامعتسا هدنیع لح هکر دهلک ر هدننز و

 ۳ اوبهذا وناطسیذب ابهذا و )ست یذ بهذا كل ذكر ون دناسل هدنعج و نیست هدنن وم درفع و نولست هدنعج و

 قحاهدقدل وا لماع یس هلک ندل هک تن رول وا فاضم هنس هلک ست قنا ی هلک وذو هنسانعم كتمالسب بهذا رار د ن ولست

 ورود موس م هدبیبللا نغم هکر د جرم ردصاخ هکلیا بصن ی د هلک ةودغ |

 بهذارول واهرکن فوصوم هلتهجو رد هنسانعم بحاص و ردشفص كف وذح نمزیذ و ردن وچ ا تیفرظ ین رحءاب

 هنسانعمیذلاود ضعبلادنع و رول وا كم دتیک هدتف و نال وا تسال ف هکر ول واد دنکتسهمالس ساک تو |

 مست ىذلا تفولا ف بهذا هلغلوا هلص قرهیلوا یلحت نداعا هلج و رول وا هفرعم فوذح فوصوم هلغلوا

 ہلط ۳



 چک 4۸۲ =

 میم تب لس ما و نام تن میلس او ردیسا ها شب نواو ردردب هلق رب ندماذج كلذك ردیردب

 2 | و هیهج (دیلس) ردهزاورد رب ندنرمزاورد دادغب (ما پردو روم لسلاتاذ) ردراهباعص

 | یرلکدید غزو هدننزو یرکس (یمل وبال ردردپ عاش مان ریهز هدنزو یرشب ر ردیعما لجرر
 ۱ ا مو رشت كغاط رب هلص كنيس »9 ردیسهبنک كل رک ه جالا

 تیطخ ردندرانآ ځد نینالس نیئدحم ضعب راسو یدلوا تب بابفرش نکل بولک همالسا هدنداعس نامز

 | ربخا ردندناعصا یتسرافلا مالسالا نا و ماع ناو رخص ناو دلاخ ناو همام نیا و همالس نب نالسو یک یاس

 رد وم روند هنایدرت هدننزو رکس (سلا) اک كنکجوب قو (نالسو) رد رلتمضح یسراف نالس
 یاج هکر دح راش » ةاقرملا یا سلا ىلع دعص لاق . رولک ال و ملالس یعج کرم و هچرد رول وارکذم اضعب و

 سرفلاب لعج لاقب رونلوا قالطا ه وکنزوا لسو یدنل وا قالطا نوچکیدلیا لسن هب یناق وف لح نالوا تمالس
 کو ہدننم” یعاشا كنفرط عاص كبك وک یرلکذید هنأع و ردیعما یمرف لرابس ن نانرو ازرغ یا الس

 نت ا ناو لصوم ه دنن رب هکردلمتسم هنسانعم بیس لسو ردهدنلکش نابدرت هکرونل وا قالطا

 02 ا يلوا ادب ندتفآ و ندنویع یک مالتس هدننزو همارک ةمالسلا اببس یا الس مذخا
 ۳ ريع ن ةمالس ردندیماساهمالس و اهنم * یرب واڪ اذا عبارا بابلا نم ةمالسو امالس ةفالا و بیعلا نع لجرلا ۳

 | یهمالسو هیعا زنا لقعم تن ةمالسو 4 دزالا را تب ةمالسو ردد همالس ن راسو رده اعص همالس ییانب

 0 ظ وفحم ندتف | هدننز و لیعفت لار ردرهیاحص مالسلا امت رد وفطصم ترضح نب مهاربا ٌهنضاح
 | رد هنسانعم قمرشپط همدآرب ین هنسن ر و اهات هاقو یا ةفالا نم ىلاعت هللا هلس لاق زدهنسانعم قل یر و

 | هن رها بولوا یضارهن ردقو اضقو ركح كلاعتمیادخ رگ ید ام ااا هلا اذا نالف ىلا هتلس لوقت

 یا ےل تلا یف وه لا ردنرابع ندکلتا لوبق هلمات لوبق ارشو | ریخ هس ردنا روهظ هنره بونوص نویب
 ندکطا امد هلتمالسو ی هکردکمرب و مالس ود ۾ کیلع مالس رد هبحن دارم هکرد هنسانعم مالسو یضرلا ىق

 كما ضبقو ذخا ییهنسن نانلوا علست هدننزو a سا م کیلع مالس هل لاق یا همس لاق ردترابع

 ۱ لسا یا ست م ارفاک ناک لاق ردهنسانعم كک همالسا و هلوانتف هتطعا یا رلیسلف هلا هتل لوقت دنا یھ

 | ردهنسانعم قل وا ناسمو داقنا اذا لجرا لسا لاق رد هنسانعم كما دایقناو تعاطا هلیرسک ك نزم (مالسالا)
 اونم دملا مسا لاعب رد وجا بلس یم ەز هکردهنسانعم كمعا لوذخم یمدآ ر و السم راص یا یدوهبلا لسا لاق
 یی هنسن یعیدل وا راکرد و لوغشمو رس یا یلاعت هللایلا دما ا لاق ردهنسانعم ضروف قمرشيطو هلذخ اذا

 تودنا جی هلی یر , هدشن ز و لعافت (ملاسلا ) هي 8 تنک امدعب هتکرت اذا هنع تلسا لوقت ردهنسانعم كلا كر

 ۱ | ىع هنم معسیق اقدص لو ال یا هژلبخ ماست ال وه برعلا لو و اطاصت اذا الات لاق ردهنسانعم لیملتعالب

 | كجه.دهلوا لوبق و عاقسا هکر لغ وس تسا ریمالک الف هکر دکع دزابا لص هل رب یرب یهاپس یراوس هقرف یکیا كنالف

 ۱ املاح ىلع كر هيلا موجو او کک هدک دلی اهخاصم هل ر قرص راوسیکیا ار زرونل وادا رب هدعقوم

 | یزوسییا اریزرول وا هانکن دکع در ردیاذکز ع وا هنر یرب وز ه اراب زوسیکیا روب نم مالک سپ زرد دراو
 كن رب یرب ردهنسانعم كلغا لص ملا هسکر هدننزو هلعاف (فلاسل ار ردا دک هسک نالوا ۱ دو

 ةصاخ هدننزو لاعفتسا (م التسالالو هدننزو لاعتفا (مالتسالا) اعاص اذا الاس لا رارولوا ملاس ندنّرش

 رجحالتسا لاق رول وا هلبا كمروس لای هلبا كم وا رون واریبعت كلا تراز هکرد هنسانعم كلما سل یدوسا ر <

 رح هکردذوخأم ندهلس هروک هننایپ كحراش» دیلابوا ةلبقلاب اما هسمل اذا ام التسا هم التساو امالتسا دوسالا نعي

 | تور ع رد هکر د خوام نام ال هدلاعفتساو ردهنسانعم تبع ۶ رددوا ندم دوخاب ردهنسانعم

 | ردذوخ ام ندەم المنالوا هنسانعم عاقجا یبا عا نا ورول وا هباقو و زرح ندماذع یترابزكنآ هک اب وکر د هنسانعم

 : عرزلا لتسا لام ردهنسانعم كما روهظ یمهلبنس كنا مالتساو * یهسا ردلیلق یلامعساهدلاعفتسسا و یدد

 | ممطصبال یا هطخ یلع لتسیال وه لا هنمو ردنوجا تکر اشم هکردهنسانعم كعشدیا ےلص و هلبنس جرخ اذا

 1 یوم ((مالسنس الا ) روند هرهط نالوا هدننلب قمر زسدآ هلقمرپ هچ رس هژیس هين رغصم (لیسالا) هه رکیام ىلع

 ۶ ندنطسو تالو لصتم قرهیعاص تیا السا و داش دانم زا لسنسا لاق ردهنسانعم كما دایقنا و

 | ددصوصخ باب هکهدننز و لعفمت (رعار هد ؛ لو هبکر اذا ق رطلا ےکٹ لسنسا لاق ررلپتسم ان سام

 | هما uk یک ییا لس م ار نک نالف ناک لاق ردهنسانعم قوا رست هلیعسا سم هسکرب

 ( همویضم )

 یک ست ace هام زا
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a ۸۱ er ۱ 

 ۱ لاق هنسانعم قغوص نالی رولوا ردصمو هدننزو لابج رواک مالسو هدننزو سافا رولک سا یعج 1
 ینیرد هلجاغا یراکدند لسو ردلٌأفت هنتمالس هروک ناب كح راش × هتخدلاذا لوالا بابلا نم ال ةا هثلس

 .ندنلع هلکع رپ ب ونکسا هوقو للاب هفید اذا یناثلا بابلا نم الس دلا لس لاق ردهنسانعم كلطا تغاید

 هل ممک كنيس لس ملا ) اهبکحا و اهلع نم غرف اذا ولدلا بس لاق رد هنسانعم كن ماکحا و مرت بول وا غراف
 هرزوا یاب كح راش « سلب یا سلب اوذخ لاقب رول وا ثنومو رک ذم رد هنسانعم ملص روند هغعش راب هليو

 ۱ ندا هب راحت برح هکهتن رونل وا قالطا هدهب :هسک ندبا هطاصم سو ردهلبا لج هنظفل برح نال وا یضیقن قنات

 دامقنا ی ام مال نو برات و خام فا ی راح نل برح و یتلاسنل لسانا لوقت رول وا کودک

 اف وچ ةفاک سل اقا ولخ دا ل یلاعت هلوق "یرفه وح راشلالاق *ردقلو |سکردهتسانعممالسا وردک یا تعاطاو

 فل وم» فلسلا ای یا بس بلا دّمع دّقع لاه ر درک" اكعوت ر ندنعاوناع وی هکر دهنسانعم فلس هل هلنیتف ( سل مالسالاب

 و كنرب ی هنناس كن رودق یدلیا فی رعت هل تالش یو

 هددقع بج وم ی دلیحأت كلام نالوا ن ۸و ایفا كنم هدعرش فو ردن رابع نددفع نمضته ییایجات او ۱

 ۱ لاعت دل وق هنم و رد هذ س انعم مالستسا و دابقنا بس و ردط وسام هد هیهقف بک اص واو ط ورش یدل وا ص وصح

 ۱ ییکیترصم ردندنعاونا افا نالیغمرڪ“ و 7 رس و دایقنالا و مالم الا یا + للا کیلا اوقلا و ۱

 ۳ و ردهلس یدرفم رونل وا تغاید یرد هلکن | ردقجهلوا د ومالي هکروند ظر و هنشع رونل وا زیبعت اغا طنسو |

 ه دا لاقت روند هکلرسا و رد راع نددابقنا و ًاصر ریرکح > و صا كنالاعت ی راب ت ترضح هکرول وا ےہ ما نرعلس 0

 نان وا رکذ هدم كفلا و یصق كيم (مامولسلا) ریسا یا لس وه لاق روند هراتفرکو ریساو رس ها ماب
 یعج روند هشاط هدننز و هح رف ( سا ا سلا رک یا LEE روند هر قوچ یراجاقا مات

 رس و قارطألا ةعانلا یا لس ةأرما لاق روند هنوتاخ نالوا فیطاو زانو ر یربرهو هدننز و تاتک ردمالس
 ءالهک ن ةلسو ردنطب رب ندراصنا هلس ونو رد ره اعص يح“ ةلظنح ن هل و را سيق ن لس ردندیماسا ۱
 تو ن لس و لهذ ن ور ن دلو + ردندنیست یسهلسق هدنک ثراسا نب ةلس و ردندنبسف یسهلدبق هلک ق

 | لس ن هل هالا دبع و “زادہھلا ا ورع و یدحالا یردبلا زلس نم هللا دبع و همس ن فافخ ن ةريعو سیق ن |

 رداطخ یلوق ردقوب هلس یربغ ندملس نالوا نطب ندراصنا هد رع كن رهوج سب ردندندئدح لاحر "یدارلا |

 ردنا تاوذ رادعل وا دوخا رفت قرف ندناعحا هلناصف (دلس») ردعلیا راکنا یهلس ون یرهوج هکر د ح راش ۱

 | هکدیما تن لس ما و رد هسک فورعم یکیا رّتشلا ذلسو ريا ةلسو رد راعما نیئدحم ردق لوا دوخاب رفت زوتواو |

 د ما دوخای ےلس ما وب دوخاب ےکح ییا تفب هلس ماو دز تن ھل ماو ردندنینمؤم تاهما

 الع و لج قح قابو مناد نالوا هرنمو ماس ندنس هاش لاوزو ءانف و بیعو ضقن هلیه كنيس (مالسلا
 ماسو "یر ندنافآ و بوبع ردردصم یک همالس مالسو ردردصم لصالاف ردندنسانسح ءاعا كنم رات طح |

 تک مال الا لب ور اذا عبارلا بابلا نم ةمالسو امالس تاف الاو بویعلا ن نم لس لا ردهنسانعم قوا
 شه وص نال مالسو رونل وا لامعتسا ید قرهل وا ے رک دنا اید هاتماس کرد اتم کیلع مالس نال وا | ۱

E TE:هد زاح و ردبعاكنهم کج زدی هه اتو ؟ ذیساک یک ملس روک  

 هده رسک كنيس هدنو رددآ رش رب و رادیعما یکشوک ر لدیشر نوواه هددق ر مالسلا رصقو رددآ كعاط و ۱

 0 هدنناوج ییایعا هدک دید كيلع مالسلا هل دص تشک مدآ ر *ییارعا رب هکر دن دشاطل ردهدزنایز | ۱

 نس ردراجاغا یا هن وکی کیا ثاحشجو مالس هدکدلیا ضارتعا ود ردا وج هنوک هنو وهاب مدآ لوا یدید كيلع |
 مال هللا دبع ردندیماسا مالس و یدلیا باوج ود مدلیا ضیوفت یترکید اکس دن كدلیا هلا وح اکب یتسیرپ |

 ردمالسنب هللادبع ندع ینابطا "یلع وناو رد راه اع ورعنب مالسو مالس یناکیو مالس نب لس یردارب وربلا |
 یجغنو ندنافارانلوا لخاد هکر دالعا ت تنج (مالسلا راد )ردن دخ رد وسنم دج کی لس |مالس نا یمومن دو |

 (مالسلا ةندم) رد هلجد رهن (مالسلا رهن) ةنجا یا مالسلا راد انلخدا مهلا لوقت رارول وا ماس ندنساضقنا

 نویمالسلا هللا دبع نب دمع ندارعش و یموم نب هللا دبع و رضا ن دم ظفاح ندشئدحم ردماسنا تشهب دادفب |
 و ورونلوا قالطا هب هسک شقو ص نال ېک مالس هد ران وب (مولسم ال و هدننز وریما (علسلا ) رد راب وسنم هدادغب |

 باغ (مالس) ردیعما وص ر هدننز و باتک (مالس)) غیدل یا مولسمو علس و مالس لجر لاق ردندنلسبق لأفتا
 a TE OS CFCS و هلسقر بعشنم ندنس هلسق نالیغ سيق روصنم نب حلس ردندیماسا هدننزوریپ ز (معلس# رددآ عضومر هدننزو

 )(1) 1 ۷ ثل +



 لطم

 اد تم
 ۳ مطمملا) ردیجاغا جاسارهاظ ردشلنا منرویدردز روج بشخ دوخ اب عساس دوخای سون آ ی بس هک یربش فل وما

 یالک هلن حیف و غیلب هکروندهمدآ لوشو روند ه هنس نوزوا هدننزو جر ز (مطرسلا لو هدننز و رفعج
 | همدآ هقللنا عظع و دنمونت لوشو همالک یف لوقلانیبلا یا مط رس لجر لاق هلوا ردبا ادا هرزوا تحاصف و نایب

 ۱ NG اولا یا مطرسوه لا هوا لوکاو علبلاعیرسو عساو یزاغوب کروند
 ۱ «زفرطوپقو رولیرچل وا شتآ هلکنا P8 رک زی نانل وا ریبعت یکر وک شتآ هب رسک كنيس ل
 روند هنا كق ىج دوب هلرصف كنيس (یطسلا) روند هناك و روند هنجاقط هشيشو روند هنلادنعو |

 ۱۲ هنفارشآ و طس و كتعاج و موفر هدننز و هبطر طی(

 ملت  مهعتجموا مهفارشا و مهطسو یا موقلا ةمطسا لاقب روند همدآ نالوا ۍرانیب تعصمو راذکراک نالوا ۱
 | رد ماطس یدرفع كنو اهل وصا یا اهمطس ىف ءاشالا كدا لا ردیعج كلصا هکر د هنسانعم لوصا هیت

 | (ماطسالا) همدر اذا لّوالا بابلا نم امطس بابلا مطس اق ر رد هنسانعم كمك یی وېق ا (یطسلا)
 مان مرصانب هللادبع و راعسلاب یا ماطسالاب رانلا لّوح لاق روند ه یکسوک كجهرچل وا شتآ هل رسک تنهزمش

 (مسلا) رددهاز یک ردنطب ر ندنس هلمسق هلظنح نب تالاموش هدننزو رفعح (مدعسون ) ردیعما یحلق كنهسک

 و بابلانم اس لامس لا ردقجهلوا كعرو ریت ریت کردیا شورو هل وکر ندنسم رو هود هلیصف كنيس

 رییز (میعس) روند هب هقان نالوارروب ریت ریت هدننزو روبص ( موعسلا ل لبالاریس نم برض وهو ثلاثلا
 هلتعرس هدننز و ناعشم لوقیلع هدنن زو بارح (ماعسلا) ردیعما یدج كنافتع ن ساد رم ندیاصصا هدننز و

 | لوقىلع كلا عاج هلو كنه نیغ و یصق كنيس ( سلا عیرس یا ماعسم لیس لاق روند هب اليس ناقآ

 | وهوا اهعماج 0 بابلانم امس هت راج مس لاقب ردهنسانعم كمگج بوقوص نامه تویغلشوخ ندلازنا
 | دیک توب و انس اغد هلاغر لا رونلوا دار 1 ادیک أت یتظفل مر ی ک عد سو جر مث لخدیف لازتالا بحال ن

 لاء ءادغلا *یسلایرغ-لج رلاقبروتب دومدآ از ونک عود نوه

 ا غسموه لاق ردا لکا سیافن اسناد هکروند همدآ ادغ شوخ هدننزو مرک کم (غسملا) و هدننز و مظعم
 | ةع ندبلا "ی یا غسمو غپسم مالغ لاقب روند هنالغ وا ندبکزان و هزاتو رت واناج ولتاو ءادفلا ن نا یا
 | ىلع مالغلا با لاق ردهنسانعم قلوا ندبکز اتو هزاتو رتولناج ولتا نالغوا هلیمسک كنمزمه ( ماغسالا)
 ۱ | ردهنسانعم قفگوط هن رطاخ و كلئا لد  هدززآ یمدآ رو سم ناک اذا لوا ىلع ا اکو نوهعلاا

 ۱ ءان رس لاق دام كمروحا مدو مدو هدننزو لیعفت (ےغستلا و یذالا هبل هبلق ۱ اذا اب الف سا لاق

 |(متسا)و جزو لبج (متسلاژو هدننز و باح هلفاق (ماقسلا ردهدلب ر هدننز و منیض (رنیسر) هانا هع رج اذا ۱

 هکر دشا مت یطم ہد ر اصب ا ییا معو مو ماقا لاق ارونو مدن و لکا

۱ 

۱ 
۱ 

 اتو لف مقسو هلنيتصف هس و ردص وصح ه ین اع ا ل رول وا یاسفن و )زا
۴ 

 ۱ سمالنا و عبارلا بابلانم ةماقس و اس و ام دز متسو لج را م Ri لاق هنسانعم قلو ها هتسحرار ول وار ناهد زوا
 | (مانس) یک مارک ر ر واک م اقس عج ی رای روند ۳۳ ردفص و و هدنزوریما (مقسلا )ل ضررم اذا ۱۱

 1 | سنجرپ هدننز وره وج (عوسا) ردعض وهرب هدننز و نامل (نابنس) ردیدآ یدا ور هدنرلنز زا بامع) نا

 ۱ | یک دس ندنجما هکرددآ تاینرب هلا سصق و ییفخت كن هتك ءاب و یھ كنيس (ایومتسلا) ردیعما كحاغا ولوا

 دوغ هنت وطر و توا هدو هدیکرت روند اینو جد هت وطر لوارونلوا فیفحت و جارنا تبوطر كاشلا
 تویفلوا لامعتسا هجهدانس هيلع ءان وکر | ندهرباس تالهسمیتفلاح هاش حاو هدعم ردلهسم تیاغب نزلوا

 ارد ه یمرکی ندنرادقم هریعش یت 1)2 رون ] وا لامعتسا هلی تاحصم تارطعم ءایشا یک نوسناو لسبحنز و لفلف

 ید رب ءزجرب هدوم ءزج ر و بذاح یبهثیدر تاحوزل ندندب "یصاقاو ییارفص "هر یلاسعتسا هللا رص

 ا ارد رحم و رالا تی هدکلیا جار خا هلا بویموق ناله وح هن ادب هه راف به قبر یلع لبا دس هز 8

 ماش هلغلوا لهسمكن تح ردم وس رم هر زوا قلوا هدو یس رع تولو ایالو این وهتس هدنادر هم هکر د جیم

 ۱ ,Del ثا یشخا ت تلف ةدوم + مهلئاق لاق اي” ربصلا بقاوع 0 روتا و ین لزه تش وبشا

  Eهمدآ فیعض نایرو قبص قبص یرءدآ و هاب هاب د هدنن ز و ردح ( مکیسلا) |

  ۴۳كفاك و يصق كنيس 6 کلا رددآ لجررت و روند  Paند مکس لاق رد هن سا نعم قلوا کش مدارا |

 ىنەغوق وند ۱و نیلوفر هلن وکس كمالو یا كنيم ( )ل و یکی زاص اذا لوألا بابلا نم ایکس

 ( یک )



NA 2و  

 لعفت ( ارد همی« ه یا نالش س وه لاش روند هب هسک شمت وط نیک هدنقح كمدارپ وا

 شا دن ادا هلعنالف تست لا رد هنسانعم قاغا توادع و نیک بورارق یبلق كمدآرب هب هسک رب هدننز و

 كلبا هايس ییەنسنرب و هبضعا اذا هردصد م لاق ردهنسانعم ققل راط دار ۵ دمو هسکرب هدننز و لیعفت

 ردون :دانعم ققوقتاو هن” اذا ءاما ےک لاش رد هنسانعم یخی وصو هد وس یا ههحو للا ےس لاش رد هنسانعم

 مرا يک وخ دا هلا هددشمیاب (دیماضسا) و( "یماحملا »و هدنن ز و باغ (ماعساا نا اذا رنا حح لاق

 یرلکلپ كشوقو ردقلا داوسب یا مانکاب هالط لاق روند هنسهراق هرصت و رونل وا قالطا و ماش و روند
 | سلطا و یططق ریطلا شیر تحت نیلا شیرااوهو ماخما نیل مالغلا هچ و لاق روند هزلبوت قات وب نوا هدننلا

 :ظیلغ و لهس اهناح هدننز و ءارج (ءامض )"سل نیل یا ماع“ بوث لاقب روند ه ولو هشاق مالمو قثشمو یک
 | هه ودنا و نزح دوخاب قمل وا نیکغ هلتمادن لوق ىلع قمل وا نیک هلنیتصف (مدسلالروند هب هبت قلشاط هرق نال وا
 ظہغ وا مدن عم وا "مهلا وه و عبارلا تابلا نم امدس لجرلا مدس لاقت رد هنسانعم كما ادب بضع و ظبع نراقم

 لغ مدس و صرح و 4 2 اذا "یشلاب مدس لا ردهنسانعم قمل وا صب لب نوکش ود کر : هنسل رب و نزح عم

 دوش نیک نراقم هتمادن دوخاب ۷ هدننزو نارکس (نامدسلا) و( مداسلا) کس کردم مودسم |

  (مدسلارلو هدننز و فتک (مدسلا لرد هنسانعم مدسلخ (مودسلا) روند دمدآ ؛لانظیغ نراقم هه ودنا و نزح

 هدن رانبب بولیرب ویلاص هنسیروس هود یشید لوفیلع روند هه ود شمسسا یک مدسو مودسم هدننزو مظعم ۱

 ه هود تاکرا نانل وا جارخا ندن جا ود نوسعت آهرایشبد هلفمالوا یوص هدکدینسوکرادقان هلکمزکب ۱
 مودسم لغ لا نوسل وا هسرول وا عونم هن وک هن روند ه هود نالوا عونع ندقمشآ شید دوها روند |

 2 ونمملاوا هل نل اناسهتسا اہنع ج رخا تعبض اذاف اهن ردہف لبالاف لس ر یذلا وا جیاهیا مذسمو مدس و مدس و |

 | (مدسلا) و هدننزو سدن (مدسلا) روند هب وص نالوا و ولینآب ورفشف مدسم و مدس و ناکه جو "یاب بارضلانم |
 ماد نه | یراعچ روند هب وص نالوا رولپت 1 بورفشف كند كد هدرانوب هدننزو قنع «مدسلالو هدننز و لبج |

 | قفدنمیا مدسو مدس و مدسو مدس و متسم ءاملاق ردربارب یراعج ویدرفملوق یلعهدننز و لابج ر واک مادس و | 0
 هج هقف و نالوا هدام" وجو رک ذلا ریثک یاعدس لجر لاق روند همدآ نالوا رک دلش که دنن زو ریما (یدسا) |

 شلوط هلنستص (مدسلا) و هلبعص كنيس (مدسلا روند هسیس و هنام ود اقلطم لوقىلع روند هلام ود و هسس ۱

 مدر (مدسلا) ةنفدنم یا مدسو مدس ةيکر لاق روند هوبق شل وازسرولب بولیروا هلقاربط یرزوا دوخاپ

 هلاص هدننز و مظعم (مدسلا ) همد راذا لّوالا بابلا نم امدسبابلا مدس لاقت ردهنسانعم كلا"دس یب وپق هدننزو |

 بوت ابق یرغاب قر هلاق شو بونلآ ید واه تدمر هلغل وا ضاب یترص هکروئد ههود لوشو روند هود

 قشاملاق ر ونده هتفشآق شاعنالوا قشعل اد دشیب رک داهرف و نون س رو هدنز و فتك (مدسلا) هل وا شلافاص ۱

 بودا مسر هرز واقلوای 2 رق كنموق مالسلا ]| هیلع ط ول یرهوج هدننز و روبص (مودس» قشعلا دب دشیا مدس | ۱ 1

 صج م ودسضعبلادنع و *م و ڏس ی طاق ۰ نم روجا* + لثلا هنمو هلا هه لاذ ردقل وا موذسنال وا با وص ردشلنا طلغ |

 ط ول م ودسهکربد جرم × ردي عمم ودس هلا هګ# لاذ م وذسهرو هنناب كقيقحص لها هکر د ح راش» ردهدلب رب هدنتلابا | ۱

 نوکر هکردو یر ندنروج ردلثم هلا روج یدا راو یضاقرپ هدنآ ردیسیرب كنهبصق یتا | ص وصخ هنموق

 ید هیلعیعدم ردرا و مقح مهرد كی هدنتمذ كنو مب هکیدلیا اوعد ندرخآ یرب بوک هسکیکیا هنیروضح

 ۵ رد كي رو نم هدنمام هنسشپ هکمردازابن ندزمس ردقج هلو | قسم هر کصند هنس شب نا کل بودا رارقا ۱ 1

 و اس هدقولوا هکزکس لا سبح هنس شب قو بودی مرک مو یمدآو هکلپهدکدروتک نوا

 هدن رق هلص كنيس (مرسلا )ز هج اذا امرسامررتپ لا ردسهلک رشت رویه هوا اغا عف ۳ ۲

 ( مرسلا ) ردا ج ورخ نانا تالضف ر دیس هقلح جی ل دعقم هکر وند هنح وا كس رغب ی ضوط نال وا

 یذوم و ثیبخ ب هکردیعما یرآ سنجر هدننز و نارج هلیعط كنيس ( نامرسلا و روند هنسبآر بد هلنیتخف
1 

 هعطق اذا همّم لاق ردهنسانعم كمك هراب هراب هدنزو لیعفت (عرسنلا)ل ردنرکدید یسیرآ كشا رولوا |
 eee ةمرستم لبالا تا لاق روند هزار دنا و ق و دم وتم ( ةمرنستملا )|

 ایس سنج رب هدننزو ملام هیت كنيس (مماسلا) هنسانعم لیوط روند هب هنس نوزوا كب هدننزو رفهج هلوج

 رولیز ود یاب ندنآ هکردحاغار , دوخاب ردرجش یراکدید یزریش دوخای ردیجافا سونبآ لوقیلع زدیعما ر ےش
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 ] 0غ هدننزو هرم (فع زلال ردفرصنم ریغ هلبراتلع ثبات هلیلیوأت هقرف و تیلعوب و ردیعما كن راسرف باهشن
 | ردق شب نوا یژثک او جوا یکیا یلقا هکروند هنسیروسهود لوش هل رسک كاز (ةع زلال ردیدآ هب رقرب هد هینام

 ۰  هچراب هچراب یتا كند وقّرفتاذا لیلا عزت لاقت ردهنسانعمقلوا هدنک رب لولب لولب هدننزو لعفت (ع لا هل وا
 زانقط و قصو یلکنر دك تا نالوا هدهدوکو ام زامز راص اذا محل عزت لاق ردهنسانعم وا لولب كولب و

 | (مزیزا) ضعب ىلا هضعب .مضناو هزانتکا دتشا اذا سلا عزت لاق رولوا دض هکایوک هلقلوا هنسانعم قلوا |
 | زوس یج دا تاکسا یطاخ هلیص# كناز (عزلا ) ردهباکح ندنرایدل وج كنس هفت اط "نج هلبرسک كنال وا یاز

 اهب هتکساف زهلکب ل ملکت یا هتکساف عبارلا و یناثلا بابلانم اعز مازب و ع هل ماز لاق ردهنسانعم كوا

 هک 20 نیسلا لصف ]و وغرال ناکاذا ع زاریعب لاقب روند هه ود نالوا نمروکو هدننزو رجا (عزالا) ۱ بچ ةل لا نیسلا لصف قم
 ۱ هدننزوممارک (ةم ًاسلارلوهدننز وهبرض (ةمآسلارلو هلنبتصق (مأسلارلو هليو کس كنهزمه ویصتق كنيس( ماسلا
 ۱ مس لا رونل وا ریبعت قمل وا رازیب و كمزپ هکرد هنسانعم قغاصوا بوق ندهنسنرب هدننزو بام اسلا لو |

 نیغقی وقناص وا هدننزو روبص (مووسلا لماذا عبارلا بابلانمام اسو هم اسو ةمأس واما وامأس هنمو "یشلا
 كمردزپ وقمردناصوا بوردقب ندهنسن ر یمدآرب هدننز و مارک ا(مآسالا) رونلوا ریبعت را ريب ونیکزن هکر وند همدآ

 | یکلایا یهتسلج را ر وند همدا وب یجقهدننز و ذفنق ( مهتسلا ام وژس هتلعج اذا هتمأسا لوقت زد هنسانعم

 ردهنسانعم قت آ قوچ لوق ىلع قغآ هجزآ یشایزوکهدننز و باتک ماه او هدننز و دوعق (موصسلا) رعلا
 موجه ( موج ا) و هدننزو جیر 6 مچا اریثکو ا الیلق لاس اذا لوألا بابلا نم اماصصم و اموج عمدل | ىج لا

 | الا ةباصلا و نیعلاتمج" لاق هنسانعم ققق روم دولب و ققق یشاب زوکر دیدعتم هلناصق (نامج )و هدننزو
 | مج و عمدلا لج را صم لاق و ریثکو ا الیلق لاس و اهعمد رطق اذا لوالا و یناثلا بابلانمان امج” واموجم و امج

 تكنءزمه ( ماصمالا )ابا اذا رمالا نع مج لاقم رد هنسأنعم كمن رد ضآو كمکجک بونلایوا ندشیارب موج
 [ م لاق ردهنسانعم قفثآ یتشای زوک مدآر هدننزو راکذت 6 ماصسلا و هدننزو لیعفت (میجس او هل رسک
 ضرالاب لاقب روند ه وص نالوا هراکشآو وللب هلنینخف ( جملا ا) هبصاذا اماجست و ایج” هم و عمدلا لجرلا
 | کردیفدا رمو هدننزو زا( مجمالا) روند هنغارپب كنجاغا دوک سو رونید هنشای زوک ن اق آو نیب ءام یا |

 | هدنز و روبص (موجسا 2 ردیعما كنهردر و ردیدآ هوب هنوکر (موجاسلا ) روند هه ود نالوا نمروک و

 هل وا راتوط بوکید یرقوب یتشاب ب ورک یتیراهچاد نکرولیغاص هکرونید ه هقان لوش هدننز و بارح ( ماصسمالو
 [ كنيس (مصلا) اهسآرب تعطسو بلخ ادنع اهیلج ر تحف اذا ماچ وم وج“ ةقان لا ردبجوم یراردا دنارفاواو
 [] هنسانعم داوس رونید هغلهایس هدننزو بارغ (ماصسلاو هدننزو هف غ ( ةمح او هلق كنهلمم یاحو

 1 لوشو ردیدآ نصر و هتسانعم نرف روند هزونو و روند هب هنس هايس هکردیفدا مهو هدننز و دوسا (صعالا)
 | هنس هک هم و رونل وا قالطا هباصم و رار ردلاط اک | یی بلا هدن راک لی نیم و دهع هدننعض هدام ر راب صع هکر وند هنق
 ] قالطا هنمول وط رج و هنسانعم یدثلا هلح رول وا هحایس رد هنادهدرخ نالوا هدنشاب كنهم هکرونل وا قالطا

 | روند هنر ایگچ یر ومد هلنیتعض ( مه هنسانعم دیدح رونیدهرومدو رد دآ رش ر هلنیتصف (رصسلا )ر ونلوا
 ىضلا ةرعشم نب ثم مصم و یدا نم "هدا زهش هکر دیم عبن نیا محو رددآ عض ومر هدننز وریب ز مهوذ)

 كیرش و رد دآ رصشرب و رونل وا قالطا هربد هدننزو ءاد وس (ءامح "ا ) ردیعما كتاذرب ندتفل ما و ردیعما كنسرف
 | هلهاب ءدننزو هحلط (همش وبا ) یدیا ثیفم نب ةدبع یردب ردیعما كنس هدلاو ءامحم ردندناصا ءاهصا نب
 1 لجررب هدننزو هف ض ( هم )ل ردندنبسن یس هلق هعاضق بمک تنی هم" و ردیس هبنک ك زجار رب ندنس هلدبق

 ۱ ] هدنز و هماجم (هماصم) ردیعما یسرف كرذنم نب ناهن هدنن زو رفز ( مج ردیعما یسرف لدلاخنم ءزج و رددآ

  هدنزو باغ ( ماصم ) ردع سا ثدحرب هدننز و هاج (هماص») رددآ وضرب هدندروب یس هلسق بیلک هدهماع

 | مهو ل4 یره وج رد لب هم یاخ ماس نالوا یمسا كيلکرب و رددآ یدا ورب هدلح مان فو رددآاضقرب هدنع

 "| هام تبص ادا ءاعلا تم آ لاق ردهنسانعم قمردغای رومی دولب هل رك كنهزمه ( ماصالا ) ردشلیا
 | رداطخیعصكنءهزمههدن وب ردیعما كغاطر هدننز و ناقربز (ناهش"الرد.دآ رش رب هدننز و ناوعفا (نامگ"الا)

 ] ما داوس یا ےک ه لاقب روند هفلهایس هلیحتف كن همم یاخو كنيس (یضسلا رونید هب هنسن هایسو

 هدننزو هفض (ذمص"ا)و هدننزو هنیفس (ةيح ا ) دوسا یا ما “یش لاق ردیفدامو هدننزو دوسا

 ما دقح یا ةمح“و هيح نالفل ه لاقت روند هب هنیک و دقحو هنسمرارق كيلق هدنقح كمدآ رب

 ( مظعم )



ge-و 2۷۷  

 هنسهچ ران كنغالوق نالیسک ك نهود نالوا كاب یب وص و ردیدآ تابنرب هتاف هم ناو و دد وخ ام ند دلا هعز نالوا

 (مزا) زردی نوچلا ناشن هنفیدل وا كاب ییوص رولاق بونلاص هدنزرط هب وک هیوا بویعک ندننید هکروند |
 ۱ رده نمو ءاز وردهم زین ومرونده هودول همز هدنز و رظعم (۶ رلا )و دیو زو و مادنن وا قو

 :(ین زلال روند ه هرهم نال وا هدند را كانغ هنقس یک ونویق هکر دیفدا رم وهدننز و ملز هلنیتصف (عن زلال هدنن ز و همطعم

 ۱ موق قلتم یا مينز لج ر لاق رونل وا قالطا همدآنایل وا ندرانآ بول وا قحم ندءزکص هموقرب هدننز وربما ]
 هکرونید ه هسک لو هام ورف لوش و ردندنسانعم نذا هم ناملوا رکذ هنسانعم"یعد روند هغللغ وا و مهنم سول

 .هدنن ز و مظعم (م زلا ) هرمش وا همولب فورعم ےئل یا منزوه لاقبهلوا فورعم هلتعانش و رش دوخاب هاند و مۇل |

 | یب هدنزو دجا (عزا) ردیمما كننروغوب هودربو رونید هرم ودهدرخ و زدفدارم هال وا یاتعم یی 2 منز
 هیهاد و تف آ هدننز و باغ (مانزلا) رددا عض ومر و رد رد نطبرب ندي“ مشج نب ءزا و زدن

 نوجما هعصاح یهسکرب هدننزو لیعف (ین لا ردیمما نارين داسا ندن راهدنزاس لدشر نوراه و رد هنسانعم |

 | یمسق جاغا هل سسک ن هزم (مانزالا) نعد اعل له وثعب یا صان اذه یلا اومن ز لوقت رد هنسانغم قمالل ون همدآر |

 مذا ما ( عزل الا جز هات راص اذا رجشلا زا لاقت رد هنسانعم كلش مقلاص مفلاص یکی سه وکك نویق |

 | تذخا لاق روند هنسهحار كتا زوم شقوق هلع كرلاز (ذمه زلال و (فموه زا یدنل وا رکذ هکر د هنس انعم |
 | عر یا مهزه لاق روند ه هئار نفعتم اقلطم هلیعص كناز (ےھراا) نیم م عیر یهو ہتھ زو محا ةموهز |
 هلا دابزو روند هنغاب چا افلطم لوفیبع روند هنغای ما كناو كنشوق هود دوخاب لروناح یثحو و دم

 ندننس یلابم هلرد ندننل 1 یرقروق كندک یرلکدید دایز کروند هرطع یرلکدد كسم هیلق نعل فورعم|

 عبا رلا بابل | نمام* زهد تم ز لا رد هنسانعم قا وا ریفز ب وشال غایه هنسنرب هلنیتض( مهرلا)ل رار ول آبوریص |

 هلا قشالی غاب هدننزو هحرف (ةمهزلا) تا اذا لجرلا مهز لاق ردهنسانعم قوا التماو هم و تعد اذا |

 | لوق ىلع روند همدآ ےھشو مے ولغایو زوم" یسهدوک هدننزو فتک مه زنا ةعمد یا ةمهز هدب لاق روند ۱

 (ةهازملا) قرط قاب هيف یذلا وا ےل اٹک نیم یا ےھز لحر لاق روند هنالوا یسهیش كلزوعم هدنسهد وک |

 | كيا قارارب تونحو همدآرب و هاداف اذا همها لاش ردهنس انعم كجا تالنعشد هب هسک رب هدننزو هلعافم ۱

 ردهنسانعم قلوا نیو هقراف اذا همهاز لاق ردهنتسانعم تقرافمو هکاح اذا هبهاز لاق ر |
 ةانادم هدنالماعمو لاعفا راسو ءارشو عی و هدنلاح یشم و ریس كلذکر ولوا دض هلتهجو و هب راق اذا همهاز لاق | |

 (يهزلا ) رد رادآ كعضومر و كباکر هلیعط كناز و هدننزو نارکس ( نامه ز ال ردامعتسم هن انعم تب راقمو |
 یهدآرب وا اذا لوالا بابلانم امهز يظعلا مهز لاش ردهنسانعم كفکلیا كيکندکلزوعم هدننزو مھوا

 زوس قوچ هدنقح كنهسکر و هنع هرجز اذا اذکن عانالف مهز لا ردهتسانعم كلغ عنمو رجز ندهتسنو |
 رلکنک ندکلزوع دون هل رسک كنءزمه 4ماه زالا) هيلع مالکلا زك | اذا ان الف مهز لاقت ردهنس انعم كلوش

 (تمزهزلا) روندهمدآ شلواالتما هدننزو ناشطع نامه زا عا اذا مظعلا ےھزا لاق ردهنسانعم قلاب كيلبا ۱

 مزهز لاق رد هنسانعم قمالغروب قره آ قیصقیص ینیرلعدآ هود و یدنل وارکذ هکردیفدا رمو هدننزو همزز
 كنا ولهپ ورعاش مان یسبعلاةرنع هدننزو رفعج ( مدهز ردعض ومر هدننز و باغ  ماهز یشلایف كت اذا ربعبلا
 ناغوط لوق ىلع هناغوط رقجو روند هل الترا مدهزو ردنسا كنسرف یاب را وز ن رشب و ردیعما یسرفا|

 ۱ ۱ سیعون هلیس هینن هش (نامدهزاا و ردندآ كعض ومر ندعضاوم نالوا هدزن ابز هلا قراو روند هنسرواپ |
 [ یون بر ضیا مدهزو یدل یت دوخاب مدرکكن رب و مدهز یدآ كار رونل واقالطا هردار یکناندنس لبق |

۱ | 
1 

 | ناماز یضمو عبر یا ماز راهنلانم یضم لاق روند هن رادقم عب ر كنهنسنره هدننزو ماج (مازلا ) ردقوتوم |
 موق (م وزلا ) هلوج راربدماج سان هماع رد دا تلایارهدنس هکل وار و اسين ماز ور ول وا فصن عبر یکیا ارب ز هفصنیا |

 | هدزاچ هلبعص كاز( موزال رول وا ذیذل لر دنا بیت رت هلبا دوس هکردندآ ماعط ولر در ص وضخ هنم لها هدننزو
 |( وزا ردندآیو ر ودش اط ر ندنموقدارک | هلیعص كاز( نام وزال رد هیحان ر هدنس هکل وا هين يم را و ردعض ومر

 | راکو لب ردیعج كن هقرف هکردهنسانعم قرف (تامارنا) عت یا ع وز یش لاق روند ه هنسن شیر هدنز و ریما

 هنا قرفتم هدننزو بنع (عزلا# قرف و ةقرف یا تامازو سانلانم ةماز لا ردهماز یدرفم ردکعد راه ورک و

 | عقج سیل هاضعا ىف قرفتمییمی قرفتمینعی قرفتمیا عزم لاق هيل وارهاظ هلغمامل وا عقم هداضعا هکروشد
 سنخا و "یلفتلا یبح نب راجو روند هن رکسع لپاح هدنک ارب كلذک روند هراهب اد هدنک | رب و ندسف ناکم ق

۱ 

1 



e 4۷۰ زحس 

 ردد ا كفلبس قرفیلوقاب و ارم هدلروک یدازوا نوزوا هدننزو داراز دما )تب "التماف اه الم یا

 مسا هدانعموب "یودهلو ادیعب تاص اذا ؛یثلا مزمز لا یک یزا وآ دعرو بوط نالک ندنجا عاط ندقاربا

 دیدش هکردهنسانعكمهدلروک ك وکی رد و ۍودهلو ادیعباتوصیاةمزمز تعم لوقت رونلوا لامعتسا قرهلوا

 هنسحاوه واعباتتم ت وصد یا مزمزب دعرلا لاش رول وا ناوارف یرومبو لدتعمو شوخ یسیدل روک هلغمال وا
 هدنرازکک هکر وند ه هبغت یراقدل وا زاسمد نکردبا ماعط یسهشاط تسرب شتآ همزمزو ارطم هتئاو ات وص

 راردنا ناسلكیرحمت هن وهفش قشهن ردنرابع ندکللا زاوآ عیجرت و دیدرت هل هنارت و هلبا زا هن وکرب هدن رزاغو و
 قرهلوا مساو ردصم كاذک هدانععو راردبا مهف یرایدنک نامش ب ویلا مهف رل ن اکی ردعونصم مالک لوا هدن راند

 توص هنکل ةفشال و اناسل نولمتسبال توبص مه و مهلکا یلع اونطارت یا جولعلا مزمز لاقب رونلوا لامعتسا
 هدننز و باتک (مامزلا) رون دهنسیدروموک نالسرا همرمزو ضعب نع مهضعب مهفیف قولما و ےشایللا یف هریدت

 ونک 3 5 (ةممزلا ) رولک همزا يج ردهلتهج و قالطا مامز هرالو روند هغاب قح هیلغاب یهنسار

 دان یادم زتءاع لات روند هه ورک ترابعندرفن یللا ندناسنا ونندنبسقء ود لوق یلع روند ه یناسنا تعاجب

 لوش و روند هیروسرب و هکولب ر ندروناج یحنرب دوخاب ندنسهقناط نجو سانلاو لبالا نم نوسج یهو
 كاز( نزلا  راغص اهیفام ةعاج یا لب جو و نم همز لاقت هيم لوا یراکش وکه دنا رد هنسا روس هود

 رنو رو وقت مرقد زیر وه نا ربغص هدنګا ید وب هل رسک

 م وم زوه لاش روند هنسهبخت وهصالخ و هد زک كتعاج و موقر مولا موزمزوروند هه ود راهمزو لوق ىلع
 لاق روند هوص قوچ هدننزو طبالع (مزامزلالو هدننزو رفعج (منمزلاز نیسلا عضب مه رس یا موقلا

 هکر ذ ح راش + ردیعسا كنویق فورعم نالوا هدنناب كن همرکم ةبعک مزامزو منمزو رشک یا مزامزو مزمز ءام

 ردربتعم رغ یرللوق ردیناب رس ظفل لراضعب سد ردفصنم ربغ هل و تدنات و یدنل وا قالطا هلسیس ءام تک

 هدینایرمم یدنل وا قالطا مزمز دعب نم هلکلتا باطخ ود مز مز یرابانج رجاه هدقدلشاب هنایرج ادتا هکاب وک
 هدننزو لزازت (مزمرتلا) ردیعسا تامزمززب دوب هدننزو مش (مز)ل شما هنسانعم كمد دقک روط مز
 | (یمزالاژ روند هتواولیوب كسکو هدننز ونامر (مام زارا ردهاذا لمبا ممز لا دا ڭمەركوکەود

 | هنآ نان روک ه دنلکش لاله هدن و دن کک ر ندنرادصک یا هل رسک كنهزمه

 | ههاحت یا هتبب مز یهج و لاق ردهنسانعم لباقم وشرق هلنیتحف ( زنا رریک هلکش لوا هلغلازآ یرون هکروند
 | كیاز (مزا) براقم یا ما مز مهرما لاش و اہم بیرق یاهراد مز یراد لوقت ردلمعتسم هنسانعم بیرقوا

 ۱ ردمضومر هدناتنزوخ هدنزو ك نمزال ردعض ومر هلیعض كاز (مزرو ردندآهدلب رب هدنلحاس نو هج جهل
 | یتشاببوباق یوزوق دزوق وریکت اذا لجرلا مدزا لاق ردهتسانعم كملنا تالنس دوخ هدننزو لاعتفا و

 | ذو یز هلو (منز) هنآراعفاراهذخا اذا شا رثذلا مدزا لاق رد هنسانعم كقليا قره وط یرفوا

 | لوغشم هراز راک هللا سرف لها هدنسانخ دنواپن ردندیاصا هب راسو ردیعما یسهدلاو كن رابانج هراس

 هتفب هل رقت لوا و دصق هلبج نالوا هدنرارو كمالسا رکشل بوتلروغوا یرادعمرب نان زکمیخا نفرف نکیا
 یی هبطخ هرز وا ربنم كن رترضح مظعا قوراف هفیلخ هدهندم نکیا هدنددص كلتا موحش ندهقرا |

 دم لب ل ابا * ةیراس اب نامش هدهبطخ لالخ هدک دلیا هدهاسشم نیقیلا نیع ها یایر فشک یتلاح و

 تشک هدکدلیا تافتلا هتفرط لبح هلکلنا عامسا قوراف یادن هلمهلا عاما ند هراس یدلیا

 تامارک و و رایدلیا لاکنو رهق غبت ةعط هللازادنا هوک *هلج خد یرانآ لاطا فبودنا هدهاشم ییهروب رم

 ج ا یی تی رف هک ر دیعسا كمدآ هج وج رب معتز و هنعهللایطر ردندبف و راف تر طح

 یوهطلا بیوذ منزو یدا رلردا نار کش "دهم ار ک شتا هلن دوج و لادستعاو ٹنقاف هدکدزوک ی

 تم كەز ه6دناعف (ناتمنرلا) ردیعایدج ل عاش مان سابا یان سنا تلذک ردیعما هل رعاش مان ۱

 | ناتلزو هلز روند هب و کو صا قلخ ندنا لباقم هنکلت رکو تیرف هنغشم و یراقالوف كنم ىتى نويق ضعب

 | ناتلز هروکه ن راناب كنءریاس تاهما نکل یدلیا ناب هلبا ناتمنز یتظفل ناتلز فلؤم هکرید حر راش + روند ید

 ۱ | كنکترک كنزک قوا نات زو نردنوابه ندهبوک نالوا هدنراشوک ان ناتمنزو نالوا هدنرزاغو كمانغا ضعب

 | هز (ةغزلا) و تاه ( هم زاا)و هدننز و هرم ( ةمزلال ردزناج هدهلن وکس كنون رونلوا قالطا هنرچ وا یکیا
 | هنسانعم عطقیحدو ةللزیا ةمنزو ةمنزو ةمنز دبعلا وه لاق یدنل وا رکد هکر دهنسانعم هلزو هلزوهلز هدننزو

 (نالوا )

E نی اره ار سا نما کس عیسی را ی TS 



 سگ 2۷۵ زی

 ةکزدلولا تجرخا لاق یدنل وا نایب هکروند ید هچز هکهت ناطق »رشا دلو هلکنا کروند هنسیدنفس و

 یلقنرط لاتچ هدننزو درص ( زالو هلنیتحف ( زلال ردیفدا رمو هدننز و موقلح (موقلزاال ةرح زر یاةدحا و |
 شکیل و روند ههرهم هګ رويس نالوا هدنسهسک | كخ هنه لوق ىلع هنسانعم فلظ روند هنع هنهس كنا ویح |

 كجهدا ترشابم هرما رب هسک رب الثم یدبا راردنا ماسقتسا لبا رنآ هدنیلهاح هکر وند هنقوا راقو روند هق وا |
 هنوک هن یدا ردا لاخدا کا ىلا بودا عضو هرجا فرظرب و رب رحم یه هم رب و سما هنن رب كقوا هسلوا |

 هل راب و ەن و ون هنناش واط هطآ لزو مزو رولک م الزا یعچ - یدبا رول وا لماع هلکنآ هسیا راقیح

 یابیتیف ردهنسانعم ققلضوط و كقلزود بودشمو ی هنسف رب هند (مینزلا) رولک مالزا یعچردیدرفم |
 هلکشل زود بویشید یتفارطا هلا كنلک كنشاط نمرکدو هنیلو هاوس اذا هلز لا یک قق غوط بودشمو |

 ثمر و ادع شوخات همدا ر و اهفورح نم ذخا و اهرادا اذا چرا مز لا ردهنسانعم كمردنلیمرکد |

 لا روند هرودوپ نالوا فیرظ و خوش و فینخ هدننزو مظعم ( زم ا هءاسا اذا هنادغ ملز لاقت رد هنسانعم

 , قلا ز لا یا نمسرف لا روند هلآ یلوای دنوقیلکنرید یماضعا و فی رظ یی یوم یا ملزم لجر
 . ندنراج واكنغ ال وق نوڪ ا ناشن کنش واود نالوا اف یسنج روند هنویق و هه ود شلسک , وا كنغالوق وا

 دست هروج وروند هنسیگ غاطوروند هقوا فیطل یسهعطق و حرط ونوزوم و بوخ یسک و راردبا عطق
 ماسک یراجوا كنغالوق نوما ناشن هدننزو رجا (مزالا) ةا ریفصلایا من نم لجر لاق |
 1 جرج روک دز هک غاط هلیکف كندبجم لاذو كيج (عذلا مزالا) ردهانز یوم رود هنویقو هود كکرا

 هلا هسبالمو رلرونلءزان هنس رې کای وکر ونل وا فص وت هلکنرآ هلغماشاب قوچ كب نغص ویسی غاط رد هنسانعم هزات

 هق وا فیطل ییسکو نوزوم یسهعطق دوب هدننز وریما (عل زنا رونل وا قالطا هنامزورهد ءالبلا رشک و ددش
 مز نالوا هنسانعم عطق هدننرو هزم (تلزلا و هلناصف و هلن وکس كمالو یعض و یصف كاز (دلراو رود |
 لاق رونلوا لامعتسا هده راج ابا دیج ھی و رونل وا ریبعت هلا مد جت هدیکرت رانوب رد راذوخأم ندا

 هلوک مدآ وش نعي ةمالا تاذکو وه هن 1 اک همشپ وا دبعلا و ذح هوذح وا دبعلادق هدو یا هل ز ول زو ةلز دبعلا وه | |

 هلن ربت ىس ەل هلز و ردهلو ک کا وک کرده ه هلوک هنوکر دوخا رددها ا دوخ ردهدنس رج و هدنچسک | |

 هسرولوا هلادیکیا کروند هه وکی صا ندنا قلخ نالوا هدنغالوق كنم یک شعب تاک )ا ) رد وصتم
 رتچو روند هنسیشید كنسي غاطو ردیقوم كنظفل مزا هدننزو ءارج (ءالراا) روید ځد همز روند ناتلز |

 هکدتک هدنلاعفا ریاس و هدن اهذ وریس لو ىلع یی دیک بو هدننز و لععشم < لزم اروند هنساشدد كناغوط

 هرخآ لحو هربغ واربسیف عفت لا واض امبهاذیا مل نموه لاق روند هناوبح و ناسا یحجداداد زمبوروت رآ

 ا شاخه اوت رارعشقا (مامشلزالا روند همدآ نالوا هرزوا لاحارا و لقت |
 اس هلبصق كياز (لزلا) ردندیماسا هدنزو داش (مالز) دننزو نیز (ےلر) تطسبنا یایصضلا تم
 ءانالا ملز لاق ردهنسانعم قمردلوطو ًاطخا اذا لّوالا بابلا نم الز لجراا ملز لا ردهنسانعم كا

 هفنا ملز لاقب ردهنسسانعم كمك نور و هالق اذا هءاطع ملز لا ردهنسانعم ققلازا نوک وو
 كمدآ رب و هلصْأتسا اذا هفنا لدزا لاق ردهنسانعم جک ندند یارب هدننزو لاعتفا (مالدزالا) هعطق اذا |

 تابن رب و ردیدآ كعاطارب هدنبرف روز رهش و زا هعطق اذا هسأر ملدزا لاق ردهنسانعم تیم ینشاب
 | رد وقمو ولح کرولوا یرلهنادناوابهدنآ ورول وایر اکو کد نا ها شم روس هنتلا رب او یکچچو یمضت کردید ۱

 | كيمو یصقكباز (مرلا) فیفخیا 7 مهم لجر لا ووسد دمدآ u ربش و تسج هدننزو لععتم 4 هل زلا)

 ینشاب هلغلوا ثداح یضا هدنشاب 0 هدش اذا لالا بابلان اق همز لاق ردهنسانعم قلاب هلن داش | ۱

 9 قمت وط یرفو یتشاب هسکرب و هب ملال هسأر عفر اذا ا اا مز لاقب ردهنسانمب قیر

 | غامد هل وضو رک هکر دنسانعم قفوط هاوهینورب فنالا 2 مزو دعفر اذا هسأر لجرلا مز لاق ندلمعتسم

 رب همودوا الم اذا ةب رقلا "مز لاش ردهنسانعم قم ردلوطو ےش اذاهفناب لجرلا مزلاه ردهانک ندکلیا ۱

 .لجرا 7 مز لاق ردهنسانعم كلا مدقت و قبس هراس هدکع رو و همطخ اذا ریعبلا مز لا ردهتسانعم كمروگ |

 | قرهتوط یراقوب یتشاببوباق یب وزوق دروقو "لکت اذا لجرلا "مز لا ردهنسانعم كلا "ملکتوریسلاق مدقتاذا
 مس بئذلا مز لاق رولاق یرقو یشاب كن زوق هلغمهر واق ندننوب كوو NR كمروتوک ب ولآ
 امت نه تزف ا ا مز لاق ردمزال هنسانعم قملوط هدننزو دوعق (مومزلا) اهسأر اعفار اهذخا اذا |



a Vé F- 

 كمل وازآیغایكنسەدوك هکر وند هنس هلوقم نویق و هان لو م وعزو ناسالا یعلایاموعز و موعز لجر لاش |
 موعزةاشوةقان لاق ردنددادضا هلتهج وب ردهبانکن دنکلزوعمهکرون د هنالوا قوچیغابو رد هبانکن دن ةلن وز |

 هدنفلن وز و هدنکلزوع-هکر وند هنسهلوقم نویق و هقان لوشو مصشا رب هکلایا موعز لاقبو معشلاةللقیا |

 نالوا نوز دوب هدنزو همرکم (فعزلا)لما قرط اهبا "كشدقتناک اذا موعز ةاش لا هنل وا هابتشا و كش ۱

 دوک تاعزیعجرد» یمهانب ندنلففل عز هلبصق كباز (ةعرلا)ىكم وعز روند هناوبح نالوا ولتوقوزوع و |
 رونلوا لامعتسا هدلح یکی مالکو هلوق ا ابو ان كناعز مهوتاال یا كتاعزالو كتزالو اذه لوقت هنمو |

 هدقدل وا رهاظ ینالخ هدعر بود نایب عقا و فالخ وډ رد هلوش یتعیقح هلا "نظ هقشبی هنسنرب دنیا رب ال وا |

 یرو نم لوق مدآ نالوا ریشتسم هدکدتا دارا یتتهج اطخ بونل وا تروشم هلکنآ هدهدام رب اینا رونلوا دارا |

 | عزكنس ن ردو تباوص وقح ینعی راربد * كناعزالو كتءزال و اذه » بودا زار ,ا یاوص تهج هلباابا و در

  (ةماعزلا لر دب وصنم هلیس هلک مه ھوتاال ردقم لعف كتعزال سپ ردکعد منا قلتو لهل قوت یرلتع" كکیدلبا "نظ و
 | 2لا ردهسنعم كمزود زوسنال هلجوک هدننز و لعفت مع لا هنسانعم هبح روند ه ال هل رسک كم

 : هدنقح هلغمالوا نیستم یتقیقح هکروند هشيا قج هيغل وا داقعا نادنچ هدننزو دعقم DE ت کی اذا لجرا

 هعاز لاق ردیفدارمو هدنزو هجانم(فعا لاو ه قثو ال ناک اذا عنهما لا هلوا ردا دیر تن
 هافمالوا یتفالطو تحاصف ردهدنززو روفصع هکموغز لوقیلع هدننز وروبص لا ده نیغ(موغرلا ) هجا زیا

 .مونزواموغز لجر لاقب ردتفل هد هلا 4464 نیع هکهتنروند همدآ نال وا نوغتوط و زجاعیغبن اک ن دما رم یادا

 قح | یتسمروکوب یعق هود هدننزو لعفت ( ملا ردیذآ شوق رب هدنز وریبز ( مغز ناسالا " یمعلا یا

 مغز وبشا دمزاهل ف هءافرد در اذا لما ÊU 7 لاقت ردهنسانعم كليا دیدرت هدن رلهکح تبوبم راقبح تسب مم وا

 | یدنلوا لابعتسا هدکلیا ملکت یب ک انمشخ و نیغراط دللامعتسا تکه دعب ردو یعوضوم یانعم لصا كندظفل |
 | ههبشوكش هلبعص و یصف كاز (ةلغزلاإ) ردعضومرب هډ: زو فض (معزر)بضجتلاک نات اذا لج راا عزت لاق

 | یبلقق هنم عق و لاه روند هن ورد هشدخو شارخو روند هنوادع و هنیک نالوا رج هدنورد و ردهنسانعم مهو و

 از هقز لاق یا قو بودا هی ین هنس رب KL كفاقو ىصق از (غزا) ةکسح یا ةلغز

 (مةزالا) رهقلت اذا هز دف ن تیام قیمت ات او لعفت (غ لار دهه ااا

۱ 

۱ 

 ۱ هر و مرور شا ید

 | یجاغا موقز ید هدیکرت رول وا یراکچپ هدنزرط ن هرعمار ب هکر دبدآ تابن رب تبان هد ه داب و ردا رجش رپ یرهج

 ندندالب روغ و روند هنماعط كم لها موز و ردشلردشن ید هد راهچتاب نوجما یشیامن الاح رول وا ریبعت

 |63 رول وا یاش و یزاج هکردعونرپ ندل وا ارج یرک یاب كتاد ردنا رپ راب مارا

 نالوا رضا هجلاتو آ ا یرقان یی اف نیهدراب جایر نهد نانلوا

 هاکو ۱7۳۱ جوک شب اا وا بش راشو ردرت الابیجت و عفنلا عظم ظع هدکلیا هلازا یحمر

 | هاحرا و بلج ندناتس دنه هيما ون بول وا یلباک میله لصالا ف و هکر دو رردلاق هغابا یرلمرتوک هکرول وا

 ده زلا ز یدل وا بلقنم هتروصو هلکلتا رییغت ینتعىبط هرو نم ضرا لر هدیک رایدلیا سضو ع رز هدنض را

 هجز هلال و هدننز و بارغ (ماکرزا)نوعاطل اب یاةق اب ةللا هامر لاق ردهنسانعم ءاب و و نوعاط هدنز و هجز

 | نورب كت وطر "هلضف ندن رامدقم نطب یکیا كغامد هکر دیعما تلع یریکدد هلن و درو یعامد كقلخ هدنزو

 | اص هادغو بونلادغ غامد هلا ءایشا نالوا خاص هننادخ هکر د هلزت یس ردترابع ندنن اليس هنن رلکیلد

 ۱ کز لاق روند همدآ شماغوا دنسهضرام ماکز (موکزملا رول وا عفدنم ندن ورب و ندغا بولوا هلضف ینایلوا
 مکر درب هلیرسک كنءزمه(ماکز الا)و هلبصف كناز (کز نا ماکز لا هاصایا موکم وهف لوهحا یلع لجرا

 نیم هدعاج کز و اموکم هلعج یا هکزاو لّوالا بابلانم اکز هللا هکز لاق ردهنسانعم قعتاغ وا هنتلع

 بقا اغ ردهتسانسم قمردلوط قةنرقو اهب یر اذا هتفطب کز لاقب ردلمعتسم هنسسانعم قمردنآ

 | لا كمدآرب و فاح لیقث یا ةکز وه لا روند ه هسک شارا ان و قلصتو لیقثهدننزو هفض (ةکرلا)ل اه الماذا

 | هنسیدنقنا | كناروغوط دلو هدنزوهجز ( ذکزا) هرخآ یا ه وړا دلو ةکز وه لاق رونیدهندلو ناتوط هرکص



ef NY بس 

 عبسلام لب نیاخوا ةهبرک فحا ریا ةجز هان لاق یک غاب شیجا رود هعلیج !نال وا شراب ندنفیدل وا

 (ماخدزالالروندهنروع نالوا یود یسهدوک هدننزوءا رج (ءاجخ زا لقموهژااوسدلا ریثک اسم نوکبناوهوا

 كجو هدننزو لاعتفا (ماردزالا) هلقحا اذا لم لا مدزا لاق ردهنسانعم كافکو یبهنسنرب هدننز و لاعتفا
 بولیصقهدن ر د یم هلصف كنس هلوقم یدکو بلکه لن رت( مرزلا)هعلتا اذا همردزا لاقت ردهنسانعم قمتو یەم

 عطقنم هنسن رب اقلطمو هربد ف هرعج ب اذا عبارلا بابلا نم امرز روتنلا و بلکلا مرز لاقب رد داعم قلاق
 هنسر دو هدننز و رارعشقا ( مام : رزالا عطقنا اد ذا همالک و هعمد و هلو مرز لاق ردهنسانعءقمروط بول وا

 Fe رد هنسانعم كسك لق ناز( مرزا )حطقنا ادا هلو "مآرزا لاق ردهنسانعم قمروط تولوا عطقنم

 ۱ ردهتسانعم زاّرحا و رذحو هندلو ادا هما 4 تمرز لاق ردهنسانعم قمروغ وطو هعطق اذا یناثلا بابلانم امرز

 ¢ رزلا) وهل سسکكنهزمه(مارزالالر 8 | تصنم ه هلجد رهن هکر ديما یداو ر و رذایامرزلا اذهام لاقت

 و كنهسک ندا لو ةَصاخ مارزا و هعطق اذا همر زو همرزا لاق ردهنمانعم مکا د ربو «دنزو لیفت
 | رد لیلق یتبارف و موق هدنزو فتک ((مرزلاژ هلو دیلع عطف اذا همرزا لاق ردهنسانعم كمردسک

 | لاق روند همدا ل "ره نالوا | زایا مار زا وا هدر رب و طه رلا للف لیلدیا مرز لجر ر لاقت روند همدآ تشح

 | ردهنسانعم ضبقنم هلیصق كنارو یعط كاز (ممآر زالو هدننز و رعشقم (۶ رزلا) ناکم ف تنش الی مرز وه ]
 ۱ یتیزافو دوخابقعو یمدآر هدننزو هحرحد(تمدرزلال هنسانعم رونس ر روند هب یدک هدننزو سا (مرزالا)

 | هعلت ۱ ادا" یشلا مدرز لاش ردهنسانعم قعو و هّقلح مصع وا هقنح اذا همدرز لاق ردهنسانعم قعصق ب بوةص

Êدطبالع( تمهارززا )روند هر قحهدو هنسن لوق ىلع هنسانعم ریصلع روند هب یه ون نالوا هدزاغو همدرزو  

 ردهنسانعم كل طوس هلال تاکرحڭىاز( ع زاا ورود هزل هن هنهک و کسا و روند هربهنسذ نالوا ظبلغ هدنز و

 هبتشم و لوکشم بویل وا قشحه*یژک او ردنددادضا هلغلوا لمعتسمهدزوس بذک و لطاب و هدزوس قدص وقح ۱ ۱
 | رنک او ابذک و الطاب اذكو اقحالوق لاق اذال والا بابلانم ةثلثم اعز لجرلا معز لا رونلوا لامعتسا هدلحم نالوا

 هکر د د حراش ۷ ررداذک معز بویعد اذک لاقهدرب نالوا هبنشم ورو ثالوق رب الثم هىف كشب اعف لاام

  fقداصو باذک یا"یعز لجر لاق روند همدآ تاذک هلیص كاز ز((یزا)رارد بذکلا ةيطم | وعز نوچ نا ۱

 لیفک یا معز هب وه لا ردهنسانعم لیفت هدنزورپما عزا قداص یا یعزوه لاق روند دمدآ لوقلا

 روند ھنن راح اص زوس ندا ماکت ندنفرط هلج هدنرطاصمو روءا لوق ىلع روند هن راک رسو دیس كموق ر و

 (ةماعزلاز و (یزلا) مھنع ماكتملاوا مهساب رو مه دیس یا موقلا مع ز وه لاق هدننزو ءام رک رولک ءاعز یعج

 | هلرصف كاز عزو ۾ لفک اذا ل والا بابلانم ةماعزو اعز هب عز لاقت ردهنتسانعم قمل وا لیفک هلیصف كرار ح

 وا نکیا شوخا وقي وص هم 7 كناوبح و ییلتنظیا اذک ء یتعز لوقتر دهن سانعم ناعو"نظ هلع و

 اعزهبلا د لاق ردنتسا زعم عم ط رازرتصف عزا و بیطب ذخإ ادا نالا عز لاه ردهنسانعم قلوا شوخ و ق

 تشان وو ناش و فر وا یفنل وا رک هکر دهنساسم تلا ا رک (تمامزلا) عمط اذ | عبارلا بابلانم

 روند ههرزو حالسلایا ةماعزلا دلقت لاق ردهنسانعم حالسو ةسايرو فرشیا ةماعز هل لاق رد هنسانعم

 ندزونع لام و ردتغل هد هل دن دشت كبع هدن و هنسانعم هرن روند هکنا او عردلایا ةماعزلا هیلع و ءاح لاق 1

 میغلا نم دیسلا ظح یا ةماعز اهن اف اهذخأت ال لاق روند هب هصح نانلوا زارفا هموف نایعاو هد ویا

 2ءام زلا ذخا لاق نوسل وا ندتهج ام دل رک و تمار هل کز د هک او لضصفاو هنس هدنزک ثلام و

 هکرونید هناپو و" بابک برج ولغاب كي مت و خنک: 6 عمو و تازه نم هژثک | و هلضفا یا لالا نم

 «ماعزالا)رانلایبع نالیسل | عیرسیسدلا ریثک یا معز ءاوشلاش هلو ا راق [ هرز وا شن آریاصریاص اب نکرروج

 لاقي ردهنسانعم كلعا تعاطاو ةعمطا إذا ان الف معزا لاق رد هنسانعم كمروش ود هعبط یمدآرب هلی رسک كن زر

 رد هنسانعمقلشاب دف وخ دوس و نکما اذا یمالاعزا لاق ردهنسانعم كلك هناکما شيا رب و عاطا اذا هیلا عزا

 عاط اذا ض رالا تعزا لاقب رد هنسانعم قلشاب هکم رولب یتابن ادا كرب و بیطب ذخا اذا نیللا عزا لاقت

 سا لاق هلوا ۳ و هعزانم هدن | هلغمال وا نیم یتقیقح هکر وند هشلا لوش هدننز و ریانم (یعازلا# اهن لوا

 | هلکلت وس هن وک رپ هدنآ نیکو یا ع عج ردناکمےسا کی دنن زاو دعقم رد چم یدرفم كنوب عز زانمیا عازم هيف

 (یوعزلا) و هدننزو روبص (موعزلا) ردینیم هنعوق و تاعزانم هلغل وا عقاو ریثک لاق و لبق ندنیفر ط دوخای ۱

 روند همدا نالوا نوغتوط و زجاع ندما س یادا هرز وا یتقیقح ندنغیدملوا ۱۳ و ابف هدننز و روس
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 3 a 2۷۲ ی

 ۱  تمدآرب و لسا ماوه قحا یردا الاهحرط یا لگ یل مآز لوقت ردهنسانعم كا هوفت زوسرب نالوا لوکشم
 ی لارا "لق هدخا یتح هفوج الم اذا دربلا همآز لاقت ردهنسانعم كمتر د ب وشو ا هلغءالبف قوغوص یتسیرجا

 = كب ندهنسسذرب هانیتعف (مأ زلال هرعذ اذا بیر لاق ردهنسانعم قتقروف یدو هدنزو لیعفت

 [] فک (منزا) هم < شا اذا لوهجلا ىلع مزو عیازا با بلانم امآز نالفمثز لاق ردات ىل وا خروف
 :  ققروق كى ندهنسنر دوب هدننزو لاعتفا (مآدزالا) روند همدآ شقروق بویلکلب كب ردفصو هدننزو

 1 | تععش رد هنسانعم ددش توص هدننزو هرم (تمآرا) هد دتشا اذا لج را مأدزا لاقت ردهنسانعم

  :دش یا هتمآز ینتبجما لاش یورک او هکع هلتدش و ردهنسانعم دم و E رصیا ةمأز

 | ینکیام یا ةمأز هل لاش روند 4 هربخذ و داز یرادقم تیافکو  هنسانعم خر روند هلو هبرشو هلکا

 | نعي ةلک یا ةمأز هيصعيام لاشو ةمكب یا ةمآرب ینلکام لوقت ردهنسانعم هلک و ةريخذلا یا ماعطلانم
 | هدنرادنع ناردا روند دمول وا وایت تک هدشنزو باغ (م اوزلا) زلیا تفلاخحم هننزوسرب كنآ

 | (مآز الا زهحموا ه رکیا م ًأوزتوم لاق روند همول وا نالوا هګروف لوقیلع یک مول وا نالوا هدنکشود
 | هلفمتص یهراب و ههرک | اذا رمالایع همآزا لا ردهنسانعم كلتا هارکا وربج هشیارب ییهسکر هل رممک كنهزمه

 | رد هنسانعم ققلافاص بودا رای هب هزاب لوق یلع رد هنسانعم قم روق هدنرزوا كنءراب ناق بوشباب هناقی هدرد

  هدننز و یبا رغ ( ی ًاوزلاو "یر قح ها واد وا هيلع مدلا س وهمد هتدلج قزل تح ہزغاذا حرطا مآزا لاق

 كٌمز ف نومرب لاق روند هزوک هل رسک كناز (مځزلا) لاتقیا"ۍک اوز لجر لاق روند همدآ لانقو ینوخ
 ۱ ودوان ااو دل هدنن زو هلح رم( ملا هبسح ف یا هم زیف ا ونعط لاق رون دهبسن و بسحو نبع ییا

 | هزوسربنالواعوعسم ندمالک نانلیوسهجول یک هلینوکس كيج و یصف كاز(ةجزلا) ةلعإ یا ةر رم لاق

NS۳ زکجزوسرب هچبز ورد هاسمهرز وا یداعیریسفتكفلومهیف لک  

 | رده انعموب یجد همأز هک هک یا ةجز هیصعیام لا و ةسن یا ةجز هل معما مل لاش ردتغل هدهلعص روند

 | ةرحزب یا ةجزب هندل و لا یک هکزو هجز روند هنسیدنقص و هنسیدنقبا كنا ويح راسو كنوتاخ ناروغوطو

 ۱ | موجز سوفلاق روند هال وا هج ولسس لوق یلع روند هاب نالوا زسرفیمماد رقنط هدنز و روبص(م وج زازا

 ۱ | هقدلق وق بويلقايالص هنسبر وابكنهقا رباس هلغل وا یوخد هکر وند هب هقان لوش و نونا وا نار الا ةفیعضلا یا

 ۱ | لا ووسج4ههود نالوا نمهروکوب چه زیمو قچآ هدننز و رجا (جزالاژ وب لا لوبق هلکلیا ناکو كش

êهدننزو جر هلا هلم (جزاا) رددآ شوفر هدننزورکس (جتر) رب دهلابمحصعب الو وغربال ناکاذا  | 
 | بور دصق هدر راط و ول وانتى مرد شفا کو دان نم انمم كيا هقاضم همدآرپ هدننزو باتک (ماحزلا لو

 | نوجدرم یا جز لا رول وا عج مسا جزو هقناض اذا ثلاثلا بابلا نم اماحز واجز هج ر لاق یکقمردشقص

 | قعتقص بودا كل هبلغ و ولغ قلخ هدننز و لعافت (جالا) و هدننزو لاعتفا (ماحدزالا) ردیعما لجرر و

 | ردجزا "ما دوتا ردیعما كندم رکم هم هلیعص كن از (مجزا)ل او اضتیا اوجازت و موقلا جدزا لاق رد هنسانعم
 | لجر لاقب روند هب هسک نالوا ماح زلادبدشدوخاب ماح زا رشک هدننزوربنم ( ج زلال نوهغیدلوا لقشم یکلهبلغ
 ۱ هب هتسنر و هقشاض اداهجاز لاق ردهنسانعم قمر دش قص هد ز و هلعافم(هجا زا هددش واماح زنا شک یاجزم

 | كروناج یراکدید ليف هدننزو لداح (جا نعوب) اراق اذا نیسلا جاز لاق ردلمعتسم هنسانعم قمشلقی كب

 ر نیقاوخو رونل وقالطا هزوکو اولز ون وب قیرق و ردیسهمنک
 | دواد نم رخ زدم هل زعلادیخنیرم کما زم ن جام ویفوکلارفز جام یبا نب م ازم وردی هتک |
 | ناروغوط هکردهنسانعم هچزو روند هفعشقتص دما هدننزو هرم (فجزال ردیع-ا كسرفر جانسو ردراتدح

 | هدننز و ه ورع( ه وج زا) راغ واهرمشطدل و هلکنآ هکر وند هتسیدنقص و هنسیدنش انال وا هلیسیر و تدال و كنوناخ

 | هدنسهعق و طهار حرم هکردیبلکلا هللادبع نا هدننز و هفض ( هج ز) ردندحم ه وجزن یی ن انرکز ردنداعما

  رولوا ردصمخز و.رد,دآعضومرپ هلن وکسكن بت یا ویصق كناز( جن زنا ) ردیلتاق كن هسک مات یرهف) لاح
 | قغوف بولیزو تا هلنیتحف ( زنا ادندش هعفد اذا ثلاثلا بابلانماجخز هجخز لاش هنسانعم قاق هتوا هلتدش
 | رد هتسسانعم مخز هلیرسک كنهزمه (ماحزالا) نتناو ثبخ اذا عبا رلا بابلا نم اجخز ملا مخز لاق ردهنسانعم

 | شهوق ا هلناصف (ةج ال روند هنا شقوق بولیزوب هدننز و فتک مخزلا) جز قعع ملا خ زا لا
 ۱ دسافیمط كن نالو| قوچیربفز هجز لوق ىلع ردص وصخ هنت روناحیحرب دوخای روند هوقوق دب نالوا هدنا



 f 2۷۱ زی

 یرسک كنار (نمهرا) رددآ رصشر هدشزو مان(مازا) روداو ربع ن موراواو هدشنزو قول
 ۱ رولک ماهرو هدننزو بنع رولک مهر یعجج روند هرومغب فیعض یک یتنسچ ناغاب لصتم هلیئوکس كناهو |
 | قمردغاب دمهر دولب هلبرسنک كنهزمه (ماهرالا) مئاد فبعض رطم یا ةمهر تعقو لاق هدنزو لابج |
 هرازغمو هب ها شهاب روم یرلک دید ههر (تموهرلاژ همه راب تا اذا ءیسلا تم را لا ردهثسانعم ۱
 هدنزو دعقم (مهرللل ردکلک همهم ندماهرا هسیا سابق ةه رم لقنالو ةموهرم ةضور لاقت روند |
 | ندنتم الم ردذوخأم ندهمه ر نانل وا رکذ رول وا ریبعت مهلم هلف رحت هکر وند ها ود قشمو قحهروا هرزوا هراب ۱

 ا هللاي یفافتشا فل وم» حرطا هب یلطب نیل ءالط وه و مه رلا حرجا لغ عض و لاق یدنل وا قالطا یشان

 ناو یوا هدننزو بارض (ماهرا) ردنطبر ندب رع هلسیع كنار (مهرون) ردشلنا ضیرعت هراندبا عز
 روند هیکو هووق قیراو نوز هدنزو باح ( ماهرلا آل ردهنسانعم ریثک ددع و روند هنعو شوق

 همهاوو یددرتو "نظو ةلوزهم یا موهر ةاش لاق روند هنوبق لوزهمو قیرآ هدننزو روبص (ءوهرا)
 ۱ لجر لاق زمهیلیا بلط هلماقها و منع یتب ولطم نیس لاقحا روند همدا باطلا فیعض قوی
 ۱ | فعض هکروند هشيورو هن وکرب ندنشی ورو هود هلتاحص" (نامش را "نظلا بک رب بلطل فیعض یا موهر |
| ۱ : : 7 | 
 | (دیک رزق رددا عضومرپ هدننزو نارکس (نامهرزژ ردنرابع ندکعروب قرهروا هچوب هفرط یکیا ندلازهو |
 ۱ "یرافعلا و "یمعسا مهرواو هلع كنار (یراغالا مهروا) رددا راکیرب هدنشاب دف وک هلا ماش هدننز و دننهج ۱

 | یسهلج ردر یسیکیا لوق ىلع هلی هل لار هيرو او همه رواو ىحرالا عطم ناو "یرعشالا شيق ناو |

 هوالع و لصف نیا عراذه ىلع هل لاش رد هنسانعم هدایز و لصف نور لف كنار (یرا) ردهاصع |

 .هدنکرت روند هب هلضف هجرادقمرب نانلوا عضو هنغلارا كند یکیا هرکصندقدناچ هب هاد کوب هکردهنساتمم |

 روند هرلغاط هدرخ و ةوالعلایا لمل ا نم "باودلا یبع لقا عرلا لا رونل وا ریبعت ربلز ف رحم یمراف رابرس |
 امر هعر همار لاق ردهنسانعم قعشلدا را ندهنسنر و روند هنطس و رق لوق ىلع روند هرانمو ریق وا

 | قلوکارق لزدنوکو روند ځد مآر ازوم#*هکهت روند هبوهآ نالوا قا صلاخ رو هنع دعابت اذا
 | هم ۰ 1 e E E و ۱
 ۱ اے ناعرو دو دلظلا تالتخا یا هرجا وه و راهلانم ۳3 قیدف لاق روند هنتفو رخآ ردق هح واق ۱

 مرو ءربلهخ مضلا اذا اناعرو اعر عرب حرطا مار لاق ردهنسانعم كعثاب بوشواق یرغا هلغلوک وا هراب
 بویلزغو یهود ولام اذاربعبلا لج مار لاق ردهنسانعم قغآ یرغوط هفرطرب کوب نالوا هدنترص كنود |
 :رولیرو هباصق ناسیلزغو هکروند هنکیک نالق هلضف لوقیلع روند هبهصح نالق قاب هرکصندکد ردشل وا
 ردهنسانعم هجردو هان و ةلوط ةعاس ىا حر راهلا وا لیللانم یضم لا رد هنسانعم هل وط تعاسو |

 ناکلا تمرام لوقتو تج رام یا لعفا تمرام لوقت ردهنسانعلاوزو حار قل راو ةجردیا عیفرعر هل لاقت |
 كن ربهلک مادامو ناک ردندهصقان لاصفا مارام ددندنع كلام نا هکر د حراش * تحربام یا هنم تمرامو ۱

 هب مر لاق ردهنسانعم قارتفا و عطق و + یبتنا ردص وصخ هیفن یک ر انآ ردهنسانعم لازامو حربام ردندنناوخا |

 هیقوف یات (عرتا)ل ردیعا كنهقنالپر عرب و ردندح عرب ن كيمن ردنداصا هدننزو عس ( عرب ال عطف اذآ
 هدننلابا توم ترضح هن هلبرممک ك نار و ی كج (هع رمزا ردیدآ هدلبرپ هدننلایا توم یضح هلبا هحوتفم ۱

 هد دن دم هلبرسسک كنار( هغ رز ردعض وم ر هدن رقهوشدقم و ردعض ومر هد رغم دالب هل رسک كنار (ع رزل ردهدلب رب |

 (هم روا )رد دا نصح رب هدنع ثلذک ردهیحانرب هدنع هدننزومرع (هع رژ ردیعما یداور صوصحت هب هبیش تب ۱

 عمق لاجر قرهلوا نمادک اب و هفیفع هکر وند هنوناخ لوشهدننزو دعقم (عرم ال رد صب اص هلیصف كنار |

 عمرو رجفتالو لاحرا ثیدح"بحن تناک اذا عرع یه لاق هلوا رونلشوخ ندکلنا یدرقالو تبصصا
 | هنا هدراصب كفلوم × مالسلا الع رداسیع ترضح "هدلاو هکر د نارع تنب مسا یتعی ردیعما نوتاخرب |
 دوخای هنسانع هللا ةمداخ ردینا ربع ظفلو ردفرصنم ریغ هلیرلتلع تیلع و هع ردیچا مسا مر هروک ۱

 قلوا نوزفاو از هدنزو لیعفت (صیّلا# ردي ع ضعبلادنع و ردهنسانع هر رع دوخای ردهنسانعم هللاةما 8

 چک زعما یازلا لصف زو رد راما عض وم یکیا هدننزو نالس (نام رإ) داز اذا هیلع مر لاه ردهنسانعم |

 لاق ردهنسانعم كلوا لاطایف و یروف هدننزو بارغ «مآوزلالو هلننوکس كنءزمه و ىف كاز (مآزبا) |

 | لاق ردهنسانعم كلطا لکا هلتدش كم كب یاعطو ایحو تام اذا تلاشلا بابلانم امآوزو امآز لجرامآز |
 ینالطباو قخو ءرعذ اذا لضرا ماو لاق رد هان قتقروق یوو اددش دلکا ادا و

| 

 لطم

 یک د علا یا زلا لصف چب



o: اس 
 یدرف روند مقوا شفا حالا بولپ رج یراکلپ هیت كی ( مم ارلا قرعتاذا لحرلا مت لاب

  هتافآو یهاود هدننزو تامه (تامرلار) شی را ةحصتلا یا میمارم مای موم ره مهم الاعب رد مومم
 4 | رد هما ر یدرفم روند هرازبق یسهبحاص اکذو نهذ aD ردهم م یدرفم روند

 1 6م راا) روند هکیک شم روچ كي رد هغل ابم هدنن زو بارض (مامرلا)) ةسیکی ا مد راوحو ةمار ةي راح ل اس

 | تاینفم روند هنقاط یکنچ انشآ قسسوم نایلی وس رایقرشو هتسب هلا راهم بوخ و هزاوآ شوخ هلنیتمض

 | لبق كنار (ےنرلا) توص یا فیطل مر هل لاق روند هزاوآو توص هلنیتصف (عرلا) هنس انعم تادیحج
 من نزلا هت وص بّرط اذا اتر برطلا مر لاق ردیفدا رم ندیبارس هدیسراف رد هنس انعم قلریآ هلبا رابکزا

 o بدناو مات و برطلا مار لاقب ردهنسانعم قلبا هللا رلیک زا شکل دو شوخ یجدوب هدننز و لیعفت
 دمت هلا لک 13 ا د لتسپ هد زوی لھفت عزل هناوض بّرط اذا ارت هتوص ذلتسسا ام "لک اذک و

 هکهدنن زو هت وللعف (ةتوم لاو هدننزو هرم (ذمنرلار) هنوص عجر اذا لبلبلا مرت لا دی ف ااا
 [ ع رت یا ةتومن رتو ةنسخةمنر هل لات روند ه همت شکلدو شوخ نالوا هلا رایکز ا یل ریت یلتسپ ردهغل ابم

 لاق هلوآیسیدرقنط یلهویشو شوخ ېک هنارتو رخ نکرولیآ هکروند هاب لوش دننز و توبکنع (توعرلا)

 ردعضوم ر هدننزو روبص (مونر)) رددآ تاب هدرخ رب هاف (ةمنرلا) یمرلا دنع نینح اهل یا تومنرت سوق
 | هبلط اذا امام وامور همورپ همار لاق ردهنسانعم كلا بلط هلع كم ( مارلال و هدننزو مون ( مورلا#
 | هدنحالطصا دب وج لهاو هترعش یا هنذا مور باصا لا ردتغل هد هلیص روند هنغشم و كغالوق مورو

 عا تا هکرح ہدماعشا اربز ردژکا ندماعشا و و ردترابع ند هلت "هکرح هج ول یک نالوا هد هلک کا ورا

 م یک یم کوش كنة نالوا نیب نیب هده سدا هسلتح و هیفخ ولکد ن ره روالوا|

 0# ر شف مورو ردرابعشنم نون مال هیلع قحا وصیع ن مور و
۱ 

 | هآر مور لا ردهنسانعم قلوا هدنرکف لیصحت ییهنسن ر هن هرکصند هنس رب و "یشلا بلطي هلعج اذا

 هوش 5 ۍروبزم مالک هلکلبا بلط رنلش ندنرهوش نوناخرب هدروب نم عض وم + امحلس نیتمارب قل اتا« تاشو

 | ورا نامور ردعضوم رب هلص كنار (نامور) رونلوا دار | هدقدنل وا بلط هنسن هدلح نايل وا یعقوم یدلیا | ۱

 | لمص كنار ("قامورا) یدا بل ز مسا رد هقدصلا ةشبام "ما (نامور ما زدن دیاعصا هت نب نامورو

 هيم ورو رد هارخالاح هکر دع ارهشرپ ندنررهش یادم هلفیفح كناب و یعض كنار هیمور)ل ردعضوم رب هددماع

 كنوشراچ یرکدند یرازاب قواط هرزوا لق هذادر < نا رد وعظع *هدلیرب ر قد شکل وا 2

 TIE هدنس هلکساو رد هفاسم یرادقم عح" رف جوا یاتسدنو راد زادقم حرف رب یلوط |

 رروط یرهنیفس كنبحاص هدنرب ره هکر دولتعسو هبنرم لوش رلناکد لواو ردراو یرلناکد ناکرزاب هدنآ و
 ابذاک كن ناف + هلغلوا یلقن كموقع وو ردعارذ یمرکی یضرعو ناسکس یافترا كننروس كن رهش و |
 |باعصا اعقاو ردیهاکر ارق كن باب هکر در کدید هم ور شەك زا ایلاتا رو مه رهش الاح + هبذک دیلعف

 | تک كند شع یاو یک ان جح لاذ و نقص كناخ هادرخ اار ما تیا ور ییتمظع ب هدفا ارج

  راضعب و رد وص یس ەک و ردکع د ی نو نوک یس داد روخ یصا ردط ویضم لاھ دد او

 | رول وا كعدسعلا نا هلکل با طبضدازرخراضعب و رول وا كم د سعت يطع لزوک هن هلکطتا دنبقت هلبا هدح وم یاب

 | سيور نالوا مور كولم لوا هیمور نالوا هدمورو ردیس ان ناورشون هیمور نالوا هدنادم هکر د حراش
 | بارغ (ماورا) ارت ادا 4 مور لاقت ردهنسانعم قلا دلو ریسه فدا هدننز و لعفت (م وزلاز ردیسان

 دود Se هلبض كنار ر ( یورو هنسانعم ماغل روند هک ویک نالوا هدن ضا كنه ود ةدننز وا

 ۱ ور وبا ردندارعش نیرخاتم "یوراناو زدندارمش كلام نب یورو رارید عب رم ٤ هننکلپ كنیکو لط هکهتن

 (ییوط])

 ر ۳« لکا نهو E 25 لب نحو مورلا ىلع " E کرم تشیم |

 ۱ روند هلاقتوت هلص كنار (ةمورلا) مور مو "يور لجر لا یک "یجزو میز روند ۍور ا
 ۱ | كفکا هدننز و لیعف (یوزلا) ردیعسا وقر هد دم و رددآ هب رقرب كنس اتطف هنر یطو هنسانعم ءا |

 1 4 [ ۳3۵9 مور لاتر رد هنن س انعم قلق ردنا بلط یهنسف رب یدآرو 99 لس جو رب ناب رج هاشم |

 1 ۱ هل رانتعا یفرط ینا رردادارا هلس هغرص هشت هد راعشا یژک اردعضومر هده داب( همار یشدمب "یشب هاذا | ۱

1 



 و 1۵ زوم ۱

 قعشقص ءرزوا یرب یرب بولوا عجب هدننزو لعافت  ک الا روند هنسهموک قلاب هدننزو هفرخ (ةکر اا
 للخ هلیصف كنار و كم (فمرلالو هلید.دشت كي" و یصف كنار ( مرا عقجا اذا *یشلا کارت لاقب ردهنسانعم |

 لّوالاویناثلا بابلانم م مو امر همئر لا رونل وا ریبعت قمراکو ا هک ردهنسانعم كلنا حالصا ییهتسن شاو
 تم ر لاق رد هنسانعمیقمالتوا بوبهر واق یتیرلج وا كن راقا دج اغا هلبا نغاناویحیمهلوقمیکع و نویق وهم اذ |

 عمرو هلرسك كنار هر و مرو هلكا اذا *یثلا مر لاقب ردهنسانعم كلا لک | و اهمش نادیعلا تلوانت ادا دا

 هدننز و لاعتفا (مامترالا) یلب اذا یناثلا بابلا نم ایهروامرو ةمتر مظعلا مر لا ردهئسانعم كم روچ كيك ۱

 اهمش نادیعلا تلوانت اذا ةهعلاتمترا لاقب ردهنسانعم قمالتوا بوکج ینی رج وا قادب هلبغا هه دوب

 دحام لّوا وهو لیصفلا مترا لاقت ردهنسانعم قل وا غلاب هنسهج رد قفلقوب هلبالا ادا یکروا سیر واب هود و
 ثیدطا قو لب اذا مظعلا مرا لاق ردهنسانعم كم روج كىك ید و هل رسک كنهزمه (مامرالا) اسم همانسل ۱

 تفذغ تعرا هلصا تیلب یا تبرمض نزو ىلع * تمرادق و كيلع انالص ضرعت فرك للا لوسراب اولاق *

 لایا مرلا هيف یرج اذا مظعلا "مرا لاقب رد هنسانعم كلکیا كيك مامراو تسسحا یف تسحاک نیما یدحا |
 وهللا ىلا مرا لاق رد هنسانعم كلغا ليم هاوهو وهلو تکس اذا لج رلا مرا لاق ردهنسانعم قلوا شوماخ و |
 عمر مظع لاق روند هکیک شع روچ رول وا فصوو یدنلوا رکذ هکرد ردصم ہدننز وریما (یمرا) لام اذا |

 یتمرم هللاح ناسل هک ردهنسانعم قلوا جاتح هحالصاو تم رم هلکفل هنهک راود < مامزتس الا)) لاب یا ا
 بیا كروچ هل رسکو هلع كنار فرا هحالصا ىلا اعد اذا طثاحا مرتسا لاشردا بلطو توعد |

 ردشل وا طقاس یظفل لاب ندراهضسف هکر بد حراش * لاب لبح ةعطق یا متر دتولا سر ف لاق روند هتسهچراب
 یتبم هنعارضم + دیلقتلا همر قاب ثعشا » ہر وک هنناب كح راش × یدل وا بقلم هلکنآ عاش مان هم رلاوذ × یتا

 نکر دیک هبتکم بور و هنناد رکی نباتک هللا بیای کسا هچ را رب نکیالفط زونه هکیدد راضعب و یدنل وا بیقلت

 هکر دیعما كنوا لوس رب هدن راید دح همرو ردشل وا بیقلت ثعاب یکیدلیا شزا و ود همت راوذ بوروک هسک رب

 بیرطا الانیسح "یب لک + لثلا هنمو راردبا فیفخ یني” هکرولوا هاکو رولوا بصنم رایاچ و راهرد هن اکا ۱

 لثم بسم رردناق ه وص یب هرد لوي یرلکدد بیرج نکل رارروجا هجزآ هجا کی وص مرلهرد نالوا

 هسک رب رونل وا ریبعت وقو به هکردهنسانعم هیلکلابو هلم ابو هنسانعم ههبج هکروند هنلآ هقرو ردمولعم |
 هتمرب هيلا هعفد هلکمر و ه یزبشمیخ د ییا رونه هدک دن عیب بویلغابیم هچراب بیا كروجر هنن وپ كنءودرپ أ

 | هل رسک كنار 62م رلا) هتلمګ یا هتعرب هللاهعفد لاقي یدنلوا لامعتسا هن سانعم هلکو هتلمګ دعب نم رایدد
 | نالوا باوص هکر د حراش * هنسانعم هیلاب ماظع روند هرلکیک شع روچ و یدنلوا رکذ هکردردصم

 | ةيلابلا ماظعلا یا ممرلا ىح هللا لاق زو بنع رد مر یعج رددرفم هر ار ز رد وا یاب لا

 (ءرا) و هدننز و باتک (مامرلا) و هيه كل هزم (مامرالا) روند هندروق جاغاو روند ه هج رق ولتانقو |

 كنار (مرلا) ردندنلسف قالخا بوث وو لاب یا مرو مامرو مامرا لبح لاقب و ردراعج كنهمتر هدننزو بنع |

 | هنسن ناوارف كپ بودا رکذ هلیظفل "مط رابرعو رولوا بارت هکر وند هکبک شع روچ لصالایف هل رسک
 لالاب وابارتلا و ءاملاوا سبایلاو بطرلا وا "یربلاو ۍرحلابیا "مرلاو مطلاب نالف ءاج نولوقب راردا دارم ۱
 كنسهلوقم قلزاس و قلتوا نالوا هدن زو وص لوق ىلع روند 4 هنسذ یکیدنک بورتوک كوصورثکلا

 كيليا یرلکیک هللرسک كنارو یعط كيم (مرلا) روند هکیلیا نال وا هرچا كيكو روند هنسیتریق
 مر هبلق ف لاق روند هبهساتو مه نالوا هدنورد هلی كنار 6 مرا روند هدقات شاب هفت وطا

 یعومجب ردیعسا هبرق شب هلبصف كنار (مرإل رددآ كنان رب هدزاجو ردیعما كنب وق هنهکر ب هد هکم و مه یا

 هنغادود كناویح یلقنرط لاتچ ره هلرسکو یصف كنارو یصف كيم (ةمرملا) ردهدنس هکلوا زاربش

 (مرهر)لراردیکچپ یآ هدیکرت هکرد راکددنادرب رددآتابن یلکنرزو هنوکرب هدننزو رار (مارمرلا روند

 ره لرلار ( ناتنام ر ) (نام رل هدننز و حس مرمر ةراد) زددآ كغاط رب مرحرب دوخاب هدنن زو دف دف |
 هدشن زو لزا زت (ممزلا]) ردیعما یداو رب هلنیتصف (مرلاآ) رد راعضوم ررب هللا هح وتفم زمه (مامرا) :

 همام (فمامرا) اوملکت ملو مالکلا اوکرحن اذا اوم مرت لاق ردهنسانعم قغ ای بون رد بوچآ نغآ هکلت وس
 ردهنسانعم كمرک كيك هدننزو لعفت (مرلاإ) ةغلبلا یا ةمام راب تکا لاش روند هشاعم فافک هدنزو | "
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 | شب 6 زددنسانعم قلف ططخ نولو ردذوخأم ندنو یناسح مردن و هچااذا باتکلاعر لاش ردهنسانعم

 ناشن راناکرزاپ اینا كلبا ج هجالا یلقوبج لو لو یو هالج ال ّوا ردلق ییانعم هلوک چ وا و هرزوا یاب
 هططخ اذا بوثلا متر لا رد رلانعم كلا مس ر یتددع كنسهزادنا و یتساهب دنفرط ر اثلاث كلا ریکز ج نوجا

 لوف ىلع ردیعما كشاف هجالا یلقوبچ دیشچ ر و ةیهادلاب یا مرلاب ءاح لاق ردهنسانعم هیهاد و تفآ مرو
 طط# برض یا مر هیلعو ءاحلاش ردندنساجشاف یرلکدد درب دوخاب روند هشاق نطق حوسنم هللا رخ

 یانعمچوا هلا غر هدننز و لیعفت 6مقرتلا) رک ذیساک ون ده هنسن قوچ مرو د وربلا نموا زنا نم وا یشولانم
 تانابسح و تاعیقوت و عاقر یرابناک یربم ناود ردة ماتم نفر و هر یتعع هکر لاق ردفدا رم هدل وا

 كنآ هکات ردترابع ندکلتا لاطبا هللا دوست یلح رب هکردهنسانعم كلا ناشن هلا هص وصخ تمالع هن رافد
 ولنام رف ر الثم هدننب یباتکن اوب دالاح هيغل وا لاخ دا هب اسح نده رکص هلنظ شغل وا ضو لقن 4 هچمانز وریت ر وص

 .لولحو ردندلیبق و یریبعت قوا نفرت یدیف هدقدلاچ ین٣ا ندن رفد ولنامرف هدنروهظ یوفع كنهسک

 .تمکچ عوف رم ا 2 کا وک نه لەم زور رک اضعءاضق و قغلوا نفر یفما ندرفد هدنعوق و
 تانایسحاو تاعيق وتلاو عاف رلایلع لعج جارطا ناود لهال ةمالع یه و نقر یا بتاکلا مر لاق ردندهلج و

 هر هد وهی هسک بضغلادیدشب راب ع ورونل وا قالطا هلق هدننزوربنم 6 ملا )باسح هيف عقالیک ی هنامهوت الثل
 نایفطیلق هک ابوکر اربد + كغ رم فذق و عفت را و ےغط والغ و كق رم شاج وكف رم یغط » هدقدرشاط ییبضغ و مثخ
 ولیکز ج یراقابا هکروند هب هباد لوش (موفرلا) رردا هانک ندبضغ نایغط یتسلوا غیا ز ندرطسم بودا

 یا ماوقلا موق رم شح و راجو روث لاق و تاّیکطوطخ اهماوق یف تناک ادا ةموقم ةباد لا هلوا شفلعاد
 هجرادقمرب ریس ریس هکروندهرپ نالوا یلیلق تابن هموق مو هل وایرلیک زج هایس هایسقیلخ ینعب دا وسب اهططخح

 نالوا مت یی وصدوخاب هنناح ر كله ردو هنسانعم هضو ر رون ده را جو ه هچعابهدنن زو هر( هغ رل ال هلوا تابن هج الآ

 ك راوط هدننزو ناترمت (نانرلا) رد دآ تابن رب هلناصف فرا روند هنابن یراکدد یحوک هباو روند و

 یتیرلتا قحاب كنم كشا لوق یلع رول وا لباقم هن رب یرب هکردهرهم یکیا هیبش هغنرط هدنرازوب جا كنم رالا یکیا |
 كنرللوق كنم تآ هکردهرهم یکیا ندنآ دوخاب ردشل وا ادب ندقلغاد هکروند هب هناشن و رثایکیا شلنا هطاحا
 نان یعاحهدنسهدام رعج فا وم * ردن رابع ندنات صاح دوخا زل وای و هدنرارز وا رول واهدنرار بیرف هن رازو |

 (غرلا) روند هرا رنج یکیاهدنسهیحان ناعص ناتقرو ردد ؤم یربخا یانعمیلوق راما تسانم نیتفرلا عضوم

 برعلا نیب ( مترلا موب ال رد وسنم هار وا تایقر ماهس ردیدآعضومرپ هد هندم و ردهنسانعم هیهاد و تفآ هلنیتخف

 | م راب ءاح لاق یک قر روند هبهنسل قوجو روند ه هیهاد و تفا اڑ فتك (غرا) ردف ورعم مود

 | كفهک باصا و ردیعما یسرف كنهصباو نب مارخ و رددآ عضومرب هدننزو ریما (عقرلا) ریثکلاب یا مترلاب و
 [ دوخاب كنهرد نالوا یرلهرافم دوخاب ردیعما كن رلبلک دوخاب كغاط نالوا یراهرافم دوخاب ردیعما یسهرق

 | یرلاسساو یرابسن كفهک باععا هدنا هکردیعا كحول ر شلزود ندصاصر دوخای ردیعما كنو رصص

 | یی ود قجهزاب وزا مقر و ردشغ وا شقن یراهصق و یعماثلکلم یرلکدتارارف هلفوخ ندیدنک و یراند و
 هد واضی ریسفت یسهصق رابدلبارپسفت هلا راهسک هقشب ییقر باعصا راضعب هکریدجرتم» روندهحول و هد: ود

 یتعسق ناسنانوجما غدلامادبول واما ر ندرلنالی عیجهکروند هنالی ول ردرب هدننز ورجا (قرالال ردطوسبم

 زع دءاق رر ون دءاشق رهدنن مر ون دهن الب هجالا تاک ا دوخایرون دهنزلب هجال آ ولهراق ولق لوق ىلع رداوجسج

 تناطف و دشر هدننزو هنیفس (ذیفرا) روند مارا هنتعاج روند هب هلق كچوک رب هدنسهلسق بلغت قراو

 هدننز وریب ز (ےقرا) ةزرب ةلقاعیا فر ما لا روند ه وتاخ نامطخ نال واروما هربدمو هردم وراذکر اک یلدا

 | یرب یرب بوردکیرب یی هنسن رب هل وکس كفاکو یضق كنار (رکرا) ردندرد باصصا مقر تب هصیج ردندامما

 ۱ (ماکرا) ام وکرم اماکر ریصب یتح رخآقوف عج اذا ل والا بابلا نم اکر *یشلارکر لاقت ردهنسانعم قم هرزوا
 تاقولمرلاماکرک ًاماکر راص یتح هکر لا رونل وا ریبعت نیغپ هکر ون د هب هنس شل# هرزوایربیر هدننز وبا

 هباصم شفلناق دوب هلنیتعف کر از نص یا ماکر عیطق لا روند «یروس وي و روند هدولب شلوا تاق
 ق بولیغب تاق تاق هرزوا یرب یرب هنسف رب هدننز و لاعتفا (ماکترالا) ماکر یا کر باصم لا روند
 | كلوب قیرطلا مكت رمو ردلوعفم مسا (مکترلا) ضعب قوف هضعب ىنعب عقجا اذا "یثلا مکترا لاقب ردهنسانع#
 مکترم اذه لا ردشف وا مج هدنآیر هبعش و عورف راس هکابوکر ونل وا قالطا هنسهداج زود

 سس _____________ ,vaio م ےہ

٠ 



 هو ۱۷ 2

 اعر *یشلا عر لاقن ردهنسانعم كز وک بوروک نوجشاتنایص و ظفح یبهنسنرب هلبف كنار (مرا) اهءامر 0
 سعشلا عر لاقب ردهنسانعم قلوا رظتنم ب کیدزوک هنن ورغ كشنوکو هامرو هبقر اذا لّوالا بابلا نم

 سفنو روند هنوبق نوز یلکوع ینور هدننزو روبص (موعرلار) رددا كغاط رب عرو اهت وبیغ بقار اذا

 روند هناویحو ناسا شان وز بویلقرآ كبو سفنلا یا موعرلا عرک وه لاش ردیاسنا حور کرد داف

 همام (ةماعرلاإ) و هدننز و یرابح (یعامرلا ل ردیعما نوتاخر و لازهلا ددشلا یا موعر ریعبو لجر لاش

 | هلرعص كنار (موعرلا) رونلواریپعت هشوک ر کج هکر وند هبهدایز نالواهدرکج یماعرو ردیدآ رصشرب هدنزو
 | ندنن ور كنوبق هدننز و لیعفت «ممعرلا ) هان یا موعر ةا مما لاق رون ده ه وبح كزان و مر ورت یکه دولاب تدب
 | نوتاخ رو روند هنغاب چا هن رسک كنار (معرلا و اهمامر حس اذا ةاشلا عر لاق رد هنسانعم كليس یکم ناقا

 هدننزوریپ ز (معرا) هدننزو نارکس (ناعر) ردیس هنک كنالترص یشید هل رک كنار (عر"ما) ردیعسا

 هکر دهنسسانعم هرک هدننز و هجرم (فغرلا)لو هل وکس كن هم نیغو یئالث تاکرح كنار (مغرا) ردندیماسا |
 كنیغ و یصف كنار (مغرو)ل هنم هرکی لع یا هتغ مو هغر یلعتالذ تلعف لوقت ردرلعما ردنرابع ندتماقلشوخ |

 عیار لا بابلانم امنر هغرو هنر لاقب ردهنسانعم مر وک هبرکبویفلشوخ ند هنسن رب رول وا ردضم هلو کم |
 .قهردتوط کاروز همدآرب یشیا رب و بارلا یا مرلا ىلع قلا لاش روند هغارپط غرو ههرک اذا ثلاثلاو |

 |اغر نالف فنا غر لاق ردهنسانعم تراقح و “لذو هرممق اذا ثلاثلا بابلا نم اعر هغر لاق رد هنسانعم |

 ندشلاث و ندعبا ر باب یتعب هرک نع "لذیا ءارلا ةثلثم هلیفنا مغر لاقى و ردندناپ هبانکون و لذاذا عبارلا بابلا نم |

 ردکعد یدلوا ردا عضاوتو لذ قر هیفلشوخ بویقسبا مسفن هلغلوا هدنربدقن هللا رمال یلوف هلو ردندسماخ و |
 (ماغرلا) هغر ىلع اثیش تلعفیا هتغر لوقت ردهنسانعم كلسلا شیارب نوڪ ا ردکتو لبلدن ضصح یمدآرب رو ۱

 هکر د هنسانعمماعر و بارلا یاماغرلا هاقلا لا ردع وض وم هنانعم و هدام و و روند هغاربط یخدوبهدنن زو باغ 0

 هغرا لاقت ردهنسانعم كمروس هغاریط هلل رسک كنهزمش (ماغرالا) ردهیدر تغل وخاب روند هک عس رد هلم

 ردهدزنابز یریبعت یدنروس هعارط ین ور ځد هدزجالطصا یدتا دا اب كب ییعی بازنلاب هقصلا یا لذلا ۱

 هنحف شیوشت هداروب هکر د ح راش + هطا یاهغرا لاق ردهنسانعم كلغا كانبضغ بويعا دونشوخ یمدآرب 7
 ماغدا ماغراو ردتبثم هدنناونع هدو هغداو هللا هغراو هطضما هغراو هدرذخآم لسصا ار ز ردراو |

 . دعقم (غراا) ههجو دو یا هغداو هللا هغرا لاق رده انک ندربقح و لیلذت هکردقمت ر ارق زوب هکر د هن ساتعم

 | ریقحو راوخ هدنقح كمدآ رب هدننزو لیعفت (عغزنلال رونل وا قالطا هل ور هدننزو سلحم (مغرملا) و هدننزو
 ءارج (ءاغرلاآ) عاب ماد غار مهلوف و اعر اغر هل لاق اذا هغر لاق ردهنسانعم كلا امد ود نوسل وا |

 لاق هلوا نول فلاخم هننول كنندب راس هدنجوا كنور لوق ىلع روند هنویق نالوا قآ وا كننورب هدنزوآ
 نادان و برشم دب لب رسک كم (قماع رمل اإ اهند راس فلاخ نول وا ضاب اهفنا فرط ىلع ناکاذا ءاغر ةاش |

 تاصم ان را اهلعبل ةبضفم ىا ةف ةا را لالش ھوا را تاضفا نحاوز اناج ر 8
 هلعافم (ذغارل) ردیعسا یلموف رۇ روند ەنۈق: قشزاق *هلقاراط لوق لغ روند غار قاتشمو

 ندمدآریو مهرجه و ھذا اذا ےھغار لاق ردهنسانعم كلتا شومارف و كرت ینآ بودیاعازن هبا هسکر هدنزو |
 مهاداع اذا هجا ر لاق ردهنتسانعم كلتا كلنعتدو هنع دعاب ادا هغار لاق رد هنسانعم یقعسقا ربا |

 ادی قلنغراط همدآ ر هدنزو لعفت (غرلا)ل هیضاغ اذا هغار لاق ردهنسانعم ققلراط یعدآ ر و"
 رکج هکردتغل هدنظفل يعاعر هدننزو یرابح 6 یماغرا بضغت اذا هیلع غارت لاق ردهنسانعم كلتا |

 هکروند هنفلتروغو كرکج قآو روند هنور و ردیعما تاب رب هکردتفل هدنطفل یماخرو روند ه هتشو 0
 اهذمیاامغا رم ضرالاقدج و لا رون دهر كج هدیکه لیک ك نیغ ویعض كي”( غا رم ا )ر وذل وا ریبعت ید قالترق

 چ اریذک اغا م ضرالاف دج یلاعت هل وق هنم وح راشلا لاق + برهم یا معا رم كنع یلام لوقت روند هر قج هو
 | هارطضا عقومو رونل وا قالطا هراصحو نصح مارو هنم بضغینا مزایا رکنمیآراذا هیلابهذ ابهذم یا

 | ردعض ومر هلبعط كنار (نایغ رال ردیعما لجررپ هدنز ونالس 6 نامغرال برطضلایانار لای عقولاش روند

 | هدننزو همام (فماغ لا )رد دآ بعل ر صوصخهراب عهدننز و هلح مم( غرا لر دیم "| لج ر رب هدنن زوریب ز(عغر)) |
 | وزا هلن وکس كفاقو ىح كنار (ةرلا) ةبلط یا ةماغر نالف دنع یللوقت روند هثیشنالوا هاوندو بولطم

 | كلنا نيد هلیعضو بارعاو هطقن ه وزایو بتک اذا لّوالا بابلا نم اعر قارلا مر لاقي ردهنسانعم قمزاب



 ۱ ام قان توز و یاب هروک, نیا وهط زونهیجق وهآو مشوراب هما مخ ها لج زا مشرا لا
 ر دنه كشعم وقروا ادا رجشا مث رالاق ردهنسانعم قفلقاربب جاغاو هتعرف مث ةرلاتراذا ةاهلا تعش زا لاقت

 ! نالوا شقتنمو هجالا قوبح قوبج هدنزو رجا (مشرالا) مش وا اذا قربلا ےشرا لاق ردهنسانعم اچ

 | ماعطلا عی ناک اذا شرا لج ر لاق رون دهمدآ نالوا نوکشوذههرشو صرح نوبات وق یماعط و روند هئیش
 | روند هکر وکو مومذم لیلق یا مشرا ثیغ لاق روند هرو هحزا نال وا ح ودع ریغو هيلع صرح و

 ۱ لج را مصر لاقب ردهنسانعم مرکه لوب قصق نال وا هدنغلارا غاط هلق كداص و كنار (مص را هنسانعم بلک
 | راوطو كناسنا هلن وکس كنهتهداض و ىة كنار (عض راز قیضلا بعشلایف لخداذا ۳0 بابلانم امص ر

 كک نیک او ةبادلا اذکو ءودع لقثاذآ یناثلا بابلانماعط ر چشلا ضر لاقب ردهنسانعمقل وا دنکو ضآ ی ۳ ۱
 مدآرب و هوڪو عرزااب اهرابا اذا نضرالا طر لاش ۳ TR نوا شبا یسهلوقم

 هحریال طوس اذا هتسق مضر لاش ردهنسانعم قمروتوا بوی هررب بوشود شآ یک شاط ندنس ها

 سا اتار میر وام + رمادا ضر مهم راقب ردهنسانعم قمرواهر ین هنسذ راي یدسکر و

 0 . قوقش هلاهلابز مط روتشاذا ریطلا تعصر لاق ردهنسانعقل وا تباث بویمادلهندنرب شوقو ردتغل هد هژنیتصف

 | باتک 6 ماض را )ر دعض وم ر هدلحم ماد یرقلایدا وےض را تاذ ردیدآ عض ومر هدنسیحا ول ءا ورد دا عض ومر هدننب

 | یراشاطیریا كن راوراب هعلق ر ونلوا بیت رتو عض و هرز وا یرپ یر, هدراانب هکر ونب د هراشاط م مظع نک ایفل وش ەدننزو
 هام (نامش رلا)) ضمب ىلعاهضعب طر ماظعلا ر وحلا یا ماضرلاو مض اب هرادینبلاش رون د ید ضر یک

 : | هدنز ورم« مضر ازا ودعلا براقت ادا اناص ر لح را مضطر لاق ردهنسانعم بل قرابا قص قبص یراع دآ

 لاش هلوارات Sz یر بو راچ هل راقایا یراشاط یربایربا نکر روب هکر ون د هه ود ۍوقو ددش لوش
 | شل هلباراشاط كوب یب ک ابق (موض رمل الو هدننز وریفا (ےضرلا)ضعب یلع هضعب رجا یر ناک اذا ےض مم ریعپ

 ۱ ردرغصم ندنظفل حصر هلرص كنار (عضرا) رضصلاب یتبم یا موضمو میر ءان لاق رون وا فصو هباس

 1 | هنملیلقیاتد نمماضر لا روند هنابن هک مزجماضر و رددآتابرب هدننزز و باغ (ماضرز) ردیمس ا كشوقرب

 | نالس (ناعض را روند هشوف نالوا رروتوا بوکو چ امماد بویمادلق ندنساو الصا هدننزو هزمه(فع را )
 | تا یمدارب هلن وکس كناط و ىح كنار( مطراا ال لیقتیا ناعض ر رعب لاقن روند هن هود دنک ز ا یتکشا هدنزو

  جرخال اف لح وا اذا لّوالا بابلا نم اط رهمط ر لاق ردهنسانعم كلا راتفرک هشيارب نایلوالباق جورخ و
 | یهتنآ ردع رفتم ندنا هریاس نام ودعوضوم هننماتعع.یمالوب هروماح یمدارب | مطر هروک هناي ڭح راش * هنم

 ا و مزکذ لک اهسگن اذا ةأرملا مطر لاقب ردهنسمانعم كل عاجج هلیهج و ثامردشلرپ مامت یرکذ مطر
 | هشبا لکشمرپ نالوا د ودس» تاج قرط عیچب هدننز و لاعتفا (ماطترالال یجر اذا حسب مطر لاق ها

 | هنسنرپ و هم جورطنا ىلع رده مل اذا مالا هيلع مطترا لا و مطتراف مما یف همطز لاش زد هنسانعم قوا راتفرک

 ۱ كلا سبح بوبللا عفد ین هیعببط "لطف و ارت و جدزا اذا "یا مطترا لاقب ردهن انجم قل وا اتم و جدزم
 لا رد هنسانعم كلثا هلضف سبح دو هدننزو لعفت ( لا هبنج اذا سلم طنرا لاقت ردهنسانعم

Eyمزال یا هلمطاروه لا روند هثیش نالوا 0 هب هنسلرپ امن اد( مط ۳ هجا مسلم  

 لاق اک سبتحا اذا لوهحا یلعریعبلا مط را لا رد هنسانعم قغ وا فیقوت و سبح هلسسک كنهزمه ارال

 هدنز وبارغ (ماطرلال تکساذا لجرا | مطرا لا ردهنسانعم قل وا شوماخو یئالثلا نم لوهحلا ىلع ریعبلا مطر

 | م الات رون ده روعقجهراطجرفهدننز و رویص(موط لا رد هنسانعم ساشحا ردعم|ندنل وا یانعمكماطرا

 | روند هب هقان قجهراط یرف كاذک ردشلنانایب هللا جرفلا ةعسا و یشانندنمه و یرهوج زاها ةقيضلایا موطر
 .  تعهکروندهشبا را وشد لوشهدننز وهف رغ (فمطرلا )ءاقتریاموط ر ةأر ما لاق روند هتروعنانل وا رجب

 | نالوا هموهتمهلا هعینشلاعفا (ةموطرلا) هبلوالباق و رخ ندنسهدهع هلر یتبش# و لیهست ییعی هیفلمب یتهج

e TE RE2 لاقب روند هغقاب هکید هکید هتدح هدنازو باح (ماعراا) وسب ةيمرص یا  

 لوق ىلع روند هکوعس ناقا ندنرلن ور كنمسق نوبق و تآ هدننزو باغ (ماعرلال رظنلا ةدح یا ماعرلا اذهام

 بویلن وز كينویق رول وا ردصم مامرو هدننز وه وجا رواکه عرا یعجج رونل وا قالطایخدكناویح راس ردعا
 | لاسف اهلازه دتشا اذا تلاثلا بابلا نم اماعر ةاشلا تجر لاق هنسانعم قلوا راقا وم“ ندنن ورپ ندنفیدلَم رآ
 | لاسفاهلازه دتشا اذا سمانا تابلانم هماعر ةاشلا تعر لاق ردهنسانعم ماعر هدننزو همارک (ةماع راز اهماعر

 (اهماعر)



 راعشاو توتکمو اهموسر یارظن اذا رادلا مرت لا رد هنسانعم كلنا رظن هن راث او هناشن نالققاب كن هنسنر

 ردندنتعاج سیقلادبع ون و ندنسیلاها هدلب مان رج هک ردیعما تاذر نداعصا مسرو لیمذلا قوف راس اذا ق
 ردهنسانعم كمردتا رثأت هدر ینابط بودنکج دش یر هلکمر و روز ه هود هل رسک كن هزه (ماسرالا) ۹
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 هل وا شلریصاب بولتروا هلغا ربط هکر ونده ویف نانل واریبعت همشا هلن وکس كنيس و یصف كنار (ےسرلا) رد راب وسنم
 یکیناشنو رثا نالق قاب كرب هارخ الثم روند هنس هیق رثا كنهنسنرب لوق یلع روند هنناشنو رثا كنهنسنرنو

 بالا تن كنهناخ نالوا نارو ازم ر الثمر ون دهرا نایلافزکر ه نیت داوسو ی نران ا اا
 یهوا اهایاقب وا راثالا یا رایدلا موسر تفع لاش هنمو رولک موسرو هدننزو سافا رولکمس را یعجج یکی لمت

 نردندنسانعم ناشن و ربا ممر نالوا لوا دتم هنسانعم تداع و فص و هوش هکر د ح راش» راثالا نم هل صخالام

 رایدلا ثیفلا مر لاق ردهنسانعم قموق ینیرثا رار هر بودا باب و بارخ یرر هثداحر رولوا ردصم سرو
 اذک هرس لاق رد هنسانعم كلتا ما لبا هنن ر همدآر و ضرالاب اقصالاهرثا قبا و اهافع اذا لوالا بابلانم امر

 اف باغ اذا ضرالا یف متر لاق رد هانک ندکلوا هکر د هنسانعم قلوا ددان هرګا ضراو هب هما اذا

 هدننزو لعفت (صنّتلا ) رار د د ےسا رم هلففح اضعب رد ےسا رم یعج روند موس ض ه هفیظ و لوا هروک هنناب

 ةديصقلا هذه مسرت مالا ةغيصب لوقتردلمعتسم هنسانعم كلا تقد و ناعما یکی کرک هنموهفم بویق وا ینسهلوق۰

 ردهنسانعم كطا ریثأت هدرب ینابط هلفعصاب هلتدش و روز هر هود هدنزو عمر (مسرا) اهرکذت و اهسردا یا |

 د ا كعرو هنوک رب ىع هودو ضرالا ىف ترثا اذا لوالا بابلا نم اعسر ةقانلا تعسر لا |

 یاشا بابلا نم اهسر ريعبلا عسر لاق ردا ربثأت هر یرلنابط هکرولوا هدایز ندکمرو یراکدبد لیمذ |

 كما لاثتما ه هنسن یکیدلیا يما كمدآر هدننزو لاعتفا (ماسنرالا) یه تعسرا لقتالو ةقانلا تمس را لوقت |

 كما ادو اهلاو ذ ّوعتو ریبکت هنهاکرد لاعتم یادخ و لثتماف هبهرما یا مست راف اذک هل ےسر لاقب ردهنساتعم

 هباغمت لوشو روند ه هیهاد وتفآ هدننز وره وج (مسورلا) یعد وذ وعت و هلّربکیایلاعت هلل ستر ا لاق رد هنسانعم |
 هکروند هب هتک كحوک لوشكلذک رارروارهم هنن ضا توک و لط هلکنآ توزاق طخ یکیار یکم اخاکا هکروند

 مش راک هدرارایدمزباعقا و هما هم نیش رونید ځد ےش ور رونل رهمنمرخ ج هلکنآ هلغل وا یشقن هم وا یکی شقن اغمت 0

 كارخ مچ هلکنآ ی کر اصباغمت ر د هتخت یلاغمتو یلپل وق كج وي ندنغابق ب وکر ار د یدلعثر ر

 هرزوا یسهلوقم هردو هلبکالاح هلتهج وب رول وا ظوفح ندننایخ تسد بولاق هدننلارهم هکات راراصب هنفرطره
 روند هب هنسن كجهرب والج هنوتلا ورد هنسانعم ےس رو راو رد هنسانعم تمالع مور ور ونلوا قالطا هده رااغمټ ن اليصاب
  هدنیلهاج نام هلیهت كنار (ےساورلا) روند هاغمت ق جهر وا رهم هن نا پ وکو لط یکے سور یدوب (موسارا)
 یاتک راثآ ردراباتکن الوا لوادتم هرز وا هیلهاح عاض وا و ماکحا هدن راندا رم رون د هراباتک یرلکدلیالامعتسا

 یدا راردبالاعا و لع هلکنآ و بدت رت باتکضهب یراامکح تیان بویل وا یراتعی رش بشکو ه وام بتک هلغمال وا

 ص وصح ه ه ود یک مسر هدننز و ربنم (مسرلا ) یثلا نسح یا سر یثم هللاش روند هشب ورو فیطل و

 هدننز و مظعم (متسرلا) ردیشب ورو نال وا هلتع رس و ت دش قر هصاب كبك ینیراقایاد| رم هکر ون د هشب وروب هن وکر
 هدننزو روبص ((موسررلا  ططخح یا م رم بوٹ هيلع و ءاح لاق روند هو هحالا شغل وا ا ولت و ولق وبح

 یھ كنار (ےشرلا )لیل وام و ریسلا ىلع قب ناک اذا موس رریعب لا روند ه هود نالوا ررو لصتمدصکر نوکر

 یرلکدد مشورو بتک اذا لوالا بابلا نم اعشر هیلا مشر لا ردهنسانعم قمزاب وزاب هلن وکس كند نیشو
 هکر دیفدا مو هدنن و ےس ور( شو رلا)ےش و اب ینعی هح اذا ماعطل!ممش ر لاقب رد هنسانعم كل رهم ینمرخ ېچ هلباافم

 نالوا هدنسهرهج كنس نالترص هل رتصف (مشرار ردبفداموهدننز و موسار(موشاراو روند هنس هتک شر

  اقلطمو روند هنغشالب و دنن را روم نالوا هدر و روند هناس شتاب هکلیا روهظ زونهو روند هغتمارق

 دنههرشو صبرح هنن رزوا بویلقوق یماعطرول وا ردصمو ردتغل هدهلینوکس كنیش هدنو ردهنسانعم هناشنو رنا
 نالواقتمارق یسهرهجهدننز و ءارج (ءاعش رلاإ) ےشرا راصاذاعبارلا بابلا نماعشر لجرلا مش ر لاق هنسانعمقل وا

 | قمزاپ وزای دوب هدننزو لیعفت € ےشڑلا ) مشر ههج و یف ناک اذا هاش رعبض لاق روند هنالترص یشید
 | ردهنسانعم كمل رهم ییاق ولطرب هلبا مث ور هلن رسک كنهزمه (ماشرالا) بتک اذا لجرلا مشر لاق ردهنسانعم
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 كنم زر مزر هدارو امزر یم اهذشاذا بالا مزر لاق رد هنسانعمقلغاب بوغا هجتوب هوب ییاوثا هدننزو
 موقلا مزر لا ردهنسانعم قلوا رادباب و تباث هرزوا هجو قمالوا ادج الصا هدلحرب م زرتو ردیعج
 .  نوکره هکردهنسانعم ماعطلا یف هبقاسم هدنزو هلعافم (ةمزارلال نوحرببال ضرالا مهسفناب اوہ رضاذا
 _ و والسع امو واجمل اموب لک ًایناب بقام اذا ماعطلایف مزار لاق ردترابع ندکلنا لکا هار هری دشکد یهاعط
 ۱۹ ۰ رنو رد هنسانعم كا هبفاصمو طلخ هلا دج یرادمقو هبا رکش یلک او یش یلع موادال هوو ان

 ۲ ولح هاکو ك شخ هاکو ر هاک ب ویلا رصح هماعط برج و سیفن امادهمزارم دوخای ردا هجو هجن و هکایوک

 | لک |هلباقلاب ندرلهلوقم نانل وا رک ذ هدهرفسرب دوخاب ردن رابع ندکلیا لک | یلقناق هاکو  زمسقناق هاکو ضماح هاکو

 ۱ ندنو هاکو ندنا هاک بوردنلو ید ییضماح هسیا را و ولح و یتسولتنوشخ هسیارا و ماعط مرن الثم هکر دکلیا
 | رک د اک ماعطل ای اوبقاع یا » اومزارف متلکا اذا * هنع هللا یضر رع لوق رف "لکبو ردترابع ندکلیآ لوانت
 | همزا مو مودًلا و بش او ضما اوولخ او سبابلا و نیلا لک اوادج اب مقلاو رکشلاب لک الاطلخنا ةمزارملاوا
 ردهنسانعم كما مارا هدیدم تیغ هدرب رب و عجاذا امهنس مزار لاق رود هتیسانعم كا حجج تنهب هنسن یکیآ ۱

 ندکلیا ايشا هنسن صقان ندنکند كوب مامت هدرازاب قوسلا ةمزارو الی وط اهب ماقا اذا رادلا مزار لا

 مزر لا ردهنسانعم كلوا هدننز و منع( مزرلا ) لاج الا "لم نود اهنم یزتشا اذا قوسلا مزار لاق ردنرابع
 قمروغوط و ه ذخا یا *یشلاب مزر لاق رد هنسانعم كعاذخا یهنسفرب و تاماذا لوالا بابلانم امزر لجرا
 ۶9 هرق لع و لاقب ردهتمانمم کوچ هنتن وابوکی یخو تدل واذا جالا تش زر لاق رد هنسانعم
 [ هعجادالوالا و یناثلا بابلانم امز ر*یشلا مزر لاقب ردهنسانعم كلا هجتوب بویلپ وط ی هنسنرب و كرب و هیلع

  مزرلا ءون و دراذا ةمزر ءاتشلا مزر لاقت رد هنسانعم قلوا قوغوص هلبعتف كنار ( ةمزرا ) بولى
 ۱ قالطا هلغل وا یادش كدر هدماکنه لوا ردترابع ندنطوقس ك رابکو کی راکدب د نامزرم یئآیرک ذ هکر دهنسانعم

 | روندهنلی زارب و هدنزو رم (مزرم "ما ةبجولایا ةمزرلا لک | لاق روند ه هفیظ وو هفولع همزر و یدنل وا
 | یکیا ندتاو رد هش هکهدنزو ناربنم ( نامزرلا  هنسانعم مر روند هلباقلطم لوق ىلع هنسانعم لاعش

 ۱ ۱ یطوتسو ءون كن رب ره رارول وا نراقم هرانا ینعب هللا رابکوک یرلکدبد ینام یارعشو یماش یارعش هکردبکو ک

 | رارید ځد نامزرمو مزرم هدهرانو یکنادقرف و دقرفو رد رب كرانا هضوبقم عارذ ردرطمو درب لیلد
 | كلام نب مازرو بعص ددش یا مازر لجر لا روند همدآ نیتچ شکسسو زواب هدنز و باتک « مازرلا) |

 | هدلب ر <مزراوخال ردعضومرپ هدنراید یس هلق دارم هدننزو منع (مزرال ردب رد هلببقرب ندی هلظنح نب
 | بونل وا فیفخ هدعب قرهل وا فاضم هلی كناخ ید مزرراوخ یبصا شعبلادنعردعقا و هدرهنلا ءار وام هکرددآ

 | هدننبب هعط هلبا هصف ینسهکرح كناخ مزراوخ هرزوایناب كنبحاص نادلبلا ع وقت هکهلوا مولم ریدیدمززاوخ/
 | کرد شهد هدنس هممت هجو رددآ تکلعرب هدرهنلا ءاروام هلا هحوتفم هحمیازو هلمءارو هلا هلودعم وا و

 هج روک قلراوخ قلخ ارب ز ردبکم ندنظفل مز نالوا هنسانعم نیمز رد هنسانهم ربقح هک هلیظفل راوخو

 نکمتبواب راهناخ هدنرفدراو بودا ین هنابای ون یموقرب یرب ندنیطالس هکیدد راضعب و رازلنا تعاطا

 رلشعاب روا هکیدروک هدکدلک بوردنوک مدآ نوا صح#ت یرلیفنم موقع كلم هرکصندنامزرب رایدلیا

 | هغلوا هنسانعم نوطوا مزو م راوخ هدنناسل كرانا رلردما خج بودیا دیص قلاب ندرهن راش رلنوط واو
 باغ هک یظفل راوخ ضعبلا دنع كفلومو + رایدد مزراوخ بونل وا بیکرت رهد قحنآ یرب نوط وا و تا

 ا

 م زراوخ بونلوا فذحیرب كنار هلفیفځهدعب بول وا مزرراوخ یلصا قرهلوا فاضم هنظفل مزر رد هدننزو

 | رواکنج قلخ رولوا كعد یزاوا كنج هلغلوا هنسانعم كنج هدیسراف مزرو توص راوخ هروک هنلوق رایدید
 رول وا شل وا مسا هدنآ كرهدیک هلغلوا ع وعسمكنج زا وآنداروا نامزره هلب رال وا لغتشم هللاتق و برح امادو

 . ] وبا لرعاش مان كيلسنب قیقش یب یناثلوف و رد هلیصف كنار و لاو و كناخ هکراید.د مزراوخ بودا بیرعت و

 ا ۰و باخ راوخ هکید.دراضعب و رددت قم یتب * مزررا وخ لابج نم تفاخ و * یسفندغصلا لابج نم تفاخ و
 یهتنآ ردهموف رم هدام یس هيم هجو روند هنوط وا هرزوا یغیدنل وارک ذ مزرو روند هلا هدنناسل یمزراوخ

 | ما ندمازب را (مزترلا  ةهراف یا ةمازرم ةقان لاق روند هب هقان هدنور و نیکسشا هل سسک ك ع٣ ( ةمازرم اإل

 ۱ 5۹ هلیحف كنات و یعضكنار ( میسر ضرالاب هتفزنا یا مرترلاب هتکرت لوقت ردکعد شا ردشباب هرب ردل وعفم
 ر نالوایرادج هکردنعاجرب (نویقسرا) ردیعما كتعاجرب ندنیئذحمر دیس راف ےسا رول وا موعضم ۱ هب هسک مأن مس



e ۱۳ مس 

 لا کا بتکرد مدر یعج روند ه هماح یکسا ہدننزو ریما (مدرلال عقرم یا مد رم بوث لقب رود هیت

 E وا دعس هال وا لکیهلا مظع یک دس ردنم | كنب رندبرع نارا وسهش ےدروقلخیا حدر بوث

 قلوا ولاع ندنغیدل وا قر و یکسا باوتا و هعقراذا هب ول مدر لاق رد هنسانعم قماع یاولا هدننزو لعفت |

 تمدرت لاق ردهنسانعم قلوا دنع تموصخ هدهنایمو قلخاو  عقرتبسا اذا بولا مدرت لاقت ردهنسانعم

 | قل وا فقاو هنفیدلوا هدلاح هل كرهدا وجسحج بوردشارا یندزآ كمدآرب و تلاط و تدمباذا ةموصللا

 | ريغ راي تروعو هبف وهام ىلع ملطاو هبقعت اذا اب رلف مدرت لاش هیلیا دم هسا را و یللخر E رد هنسانعم |

 . لوعفم عنا ( مدرنلال تفطع اذا اهدل و ىلع ةقانلا تمدرت لاق ردهنسانعم قلقاب بویکسسا یییدل و ناویح |
 ام قلوا لیگ اد هنس را یدو هل رسک كنهزمش ( مادرالا) روند هر شلر وا همای هدسابل لیس هی ۱

 تمدرا لا ردهنسانعم كمشپ ه Fee روق جاغاو ثماد اذا "یملاو درولاو باصسلا تمدرا لا

 هدننزو باتک  مادر) هزاذا ریعبلامدرا لاق ردهنسانعم كمتر ود یراوطو اهتسوب دعب ترضخا اذا ة رشا | ۱

 لا ردنومدرا یعج روند ه یصگ داتس | هدننز و مرا 6( مدرالاژ ردندح مادر نت فسو ندم ردندیماسا

 | لیعفت ( عدل ) روند ه هی ,نالق هدنر اد تپسو هرصوق هلب رسک كنار (تمدزا) قذاح حالم یا مدراوه |

 اهدل و یلعةقانلاتمدر لاقن ر رد هنسانعم قلاب هلک قلناب هم پوک تا یدل و ناوی ت راسو ت روغ اک

 یکیاهدنزو باک یاهو یا هب ول یکیا شمکید هن رب یرب هدن زرطقافل هدننز و هنیفس (فعدرا) تفطعا اذا

 | عض ومر هدنم هدننز و نالس (نامدر) هدننزو بتکر ولک م در یعج كنهعدر و روند هب هط وف شملکید ندا ۱

 تالامقب هدننزو هجم (همدرلا ةاد) رد راردب هلبقررپ نیعرنا و لئاو ننامدرو هیجان نب نامدرو رددآ
 لاش ردهنسانعم قفا هلاک ( نامذرلا الو اد تنی ناخ یل ناو (مدرا ) ردص وص هب هعب ر نی | ۱ ۱

 ۱ ( مذا رلا) لف یامذ رلج ر لاقى روش دهب هسکه نام ړکو قچلا مذرو لاسادا ییاثلا تابلا ع نیانامذرو ام 5ر

 e N تعفداذا مذار ةقان لاقت روند هب هفات ندا راردا ندرب یک هبلوط یاد وس | ۱

 | راقآ توشاط ندنرارانک, یشان ندنغلنغلوط كى هکروند ر یه وک و ویا هب هنسڏ ندا نالیس

 هلنیتقفو هدننزو بتکر ولک مذر یعچچ روند هوضع یلکلیا و اهلا وج بیصت نان یا موذر ةعصق لاق هلو |[

 | ردهنسانعم قمل وا واط طهليهج وقل وا راقآبوشاط ندنرارانک ق انج هلنیت ےن ( مذرا)یب ؟دع و دع و دور

 | ردمچب مسا هکرونند 4 یتا نا ه ورک قرفتم مذرو ام وذر تراص اذا عبارلا بابلانم از ةعصقلا تمذر لاق |

 ) ماد رلا )ناقلخیا مذ رف نا دغب نالفراص لاقت روند هسابل یکسا و نیفرفتمیا سانلانم امذر ت لاق |

 | هج وراقا ب ولیکو دندن ضا قانچ هلب مک ك ن هزم ( ماذزالا) روند هب هسکه نام کو چلا یخدوب هدننز و بارغآ

 |مدرا لوس ردهنسانعم قمل وا هداب ز هرزوآ هنسنرب و تمذر عم ةعضقلا تمذرا لا ارد هستم یار

 | لس یهو ةمذورلا ی شم لاق روند هنشب روب كنسق رکاب هدننزو ءرهوج ( ةمذورلا) دازاذا نيسخلا ىلع م

 ۱ رشکلاب اوسیل یا س الان م نامد ری وه لاق روند ه یناسنا هورک هجرادسقمرپ هلن اف (نامدرلا ) نوذربلا ۱

 میز وندها اروم و ماقو تبا هرزوارپ هلی كن هب یازو یم تاز ( 2371 | ۱
 همابقندنفلن و ز كم هکروند هب هود لوش (مزارلا) رد را ۳5 یو فلوم × رد هن رلانعم مزرهدننزو نسحم

  هدن ز و دوعف ( موزرلا) الازه موشسال ناکاذا مزار ریعب لاه هلوا شلاق بوشپاب هرب یکه شال بویلوا یتردق

 ۱ ریعبلا مزر لا ردهنسانعم قلاق بوشیاب هر بویلوا رداق همایق ندنفلناونات هود هدنزو باغ (مازرلا و

 ةمزر تعم لوقت روندهنسس قجوچ هاه( ةمزراا لامزار راصاذا لّوالاو نائلا بابلا سامازرواموزر |
 | هنم و روند هزکصس ولتف ر یکيدلپا 0 ندنزاغو هدکدلیا ننګ بویلزوا هندل و كنهقانو "یصلا توص یا |

 ردقو ريخ هد هقان اوا ندا روهظیک راویدوس نکیا سد وس هد اذ ن عب + اهبف ةّردال ةمزر ريخ ال * لا |

 ها لوق ىلع كمهدل روک كيدع ر لب منک ك نە زمه ( مازرالا)رونلوادا را هدنقح هسک ن ایلنا فوبودنادع و لثمو |

 ۳ كلز وا نس روا هقان ود دش ربع تاوص وا هوص دتشا اذا دعرلا مزرا لاق ردهنسانعم كسدلزوگ

 هدنفوج كناوبح و كناسنا و × لئاح ما تمزراام هلعفا ال × لثلا هنمو اهدل و ىلع تنحاذا ةفانلا تمزرا لاقت ۱

 | هرس كنار (همزرلال تتاصاذا فوط ایف 2. را تمزرالاق ردهنسانعقمادل روق توئلسس لب ندانالوج

 زدم لود منو ر رق روت او هر کر ا تب برل راس نور 1

 | لیعفت عانا ردتعل هد هلیصف كنار رد هنسانعم ددش ترض همزرو دحاو بوث یف اهنم دشام یهو باشل | نم



a 1۲ =5  

 | وهتسهآمالک اب توص و هتجر یا *یشلا تجخنر لوقت ردهبانعمر هیت و هلم#*سپ ردهنسانعم كلا تقفش 7
 | نسحم (مخرل) لهسو نال اذا لوالابابلا ن ء اجنر مالکلاوا توصلا خر لا ردهنسانعم قوا مالمو
 | ءاخرا) ضببلا تنضحدق هناکاذا جخارو جرم ةجاحد لا روند هغواط فارق (جارا) وهدننزو

 1 بابلا نم ةماخر مالکلا خر لا ردهنسانعم قلوا قیقرو هتسهآ و مرن مالکاب توص دوب هدننزو هماخو

 | ةلهس تراص اذا ةيرالا تجر لاقت ردهنسانعمقلوا ولزوس هحا و هتسهآ و مرا قو لهسو نالاذا سما

 | رق نالوا فیطل و مر یزوسو شاوبو هجا یتوص هدننزوریما (صخرا) و هدنزو هنیفس (ةهح را قطنلا
 هل روع واط هفچلوق هدنزو لیعفت (مخزلا) اهمالکو بتوص مخر ادا یخرو ةیخر ةبراچ لاقب روند
 ۳ هدنحالطصا نوتوحن مخرت و ضیبا اهومزا اذا اهلها ةجاجدلا متر لاقب رد هنسانعم قمردصاپ
 | هک ارز ردذوخام ندهماخ ر نالوا هنسانعم مالک لهس ردن رابغ ندکلیا طاقسا یتربخا فرح هدادن تلاح |

 یراکش ( یماخرلال روند مثعاب و لاماب هدنرهلک نافعایو تلاماب الثم رول وا ناسآ و لهس قطن هللا دجنترم ۱
 ۱ ۱ بارغ(ماخرلا )روند 0 نسا فیطل و مرن یماخرو ردیعمآ تابنرب هی همام (فماخرا) و هدنزو

 ۱ ۱ | راسیالوا هجالآو یراصو ینمرق عب یروزرزو رفصاو"یرجردیع"ا شاط مالموقآ سنجر هدنزو ۱
 ۱ | ردکعد هج زق بویلوا یزعرق كم هکردکعد بوسنم هنرج یرج هدارو ردلکد ندماخ ر هکر دندراجنا فانصا

 3 o هروک هفلّوم سد ×رولوا هجالا هکروند هنشوف قحرغص روزرزارز ردکعد دالا یروز رژ وا

 ۲ اروا هراب نف وح“ كنشعاب ر اردنا رازه كنس هکر دقح هل وا رع صرع قشمو شاطو و ردلکد د ودعم ندماخر

 ۱ هح ولو عفاد یرلنابح یومد ترش د هلا لسع ردقهنوک چ وا یتیلاقثمرب ندنف وحش "و عطاق ی مد لاطاق ردك ۱

 | کا رو زم رج اور راع تای شف ضم برش اردنا داب ییعس عسا كو وشعم ییقوصمم كن رلکدت ار

 | (ناخرا)ىدنلوا لتق عاشیراکد د | رش طب هدنآ هکردعض ومر هدننزو نابع (ناج رال رول وا هناتسبرع

 | هدنزوریبز (میخرردیعا هردرب .هدننزورپما(مخ رلرددآ هدلب رپ هدنس هکل واس راف هلبعص كناخ و ی صف كن هزم ۱

 ۱ | رددآوص رپ هدندرو هلع وب هد هماع : هدننز و هیفس( هیځ ر )ر ديما وص ر هدننز و هنيهج( هیځ را) ردیعسا لجرر ۱

 | ةیقوف یان( موخر لالو ەد ران زور وفعب 9 2( اد 0 0 0د لدھەدىزوەز ج( چر
 قرەلوا فرص نمريغ( خرو قرەلوافرىصنم هدننز وذفنق ( جلا روند هنککرا كنش وق لا رف هلا هح وتفم ۱

Jاخر 7 "یا نمیردا ام لوقت ا سان هدنزز و دنج 6 )ردن زومذغق 6 ذخرالومدننز و بدنج خر  

 | دوخاب هدننز وریما (صخ رآلوهسانلا یایاهجرتو هجرت واعونع و افورصمجخرت و اعونم خر یانم م وافورصم

 |ءارج < اجخرا) ردیعما یراردب رد رژ دح هک خر نب نسح و یرصبلا د, دلاخ یا یرکدذ هدننزو ریز

 (جرالا)لاهر اسدوسا واهسآر ضا یا ءاخر ةاشلا هلو | هایسیرب راس ویا یاب هکرون دهن ویق لوش هدننزو

  (خ ر دوساهراسو سارا ض ی الایاجخراسرف لاقت روند ه۲ نالوا هراق یر ژاسو قآ یشاب هدننزو را
 | رم ن ور و دبعس ن دم و ردندربج ءاوزا ثوغلا ن لئاو نب مجخرتوذ رد دآ هلبقرب ندریج هدننزو رصنع
 | قمابق ینرادقم ث ثلث لوق ىلع قمابق امامت یرارب یسهلوقم ك ادک و وق هدننز و مده (مدرلال رد راثدح نابجتلا

 ۱ | ردهتسانعم كقكر بوداېق هلا هنسن تاق تاق ننک مد زار ر ردغلبا ورک | ندنسانعم دس مدر دوخاب رد ةتاشما

 | هدایای رح مدرو "دتسلانم كأ مدرلاوا هثلئثوا هک هدس ذا یناثلا بابلانم امدر ةا و بابلا مدر لا

 . . | هنتعاچدارف یب هسیالواراربد حج یب مدر بولو ۱ فاضم هنتعاج ی ین ااا ر هداکموردیما هب رق 7

 | یوق جوجأم ج وجأبهلف رط یر مدرو روند هغاربط و هشاط نالوا طقاس ندر اود ناله مدر و زد ونھ

 | قوا ندیایو چ امدر مهنیبو مکنبب لعجا یاعت هلو هنمو ردشلنا ان نننرقلاوذ گز وند هدس عقا و هدا

 زمسلعفنم و ربخ و روند هسس الطم لوقىلع رول وا ریبعت ید نایت وصف اید نیت اسا

 ] هنسنر و اموص اذاامدر سوقلا مدرلاش ردهنسانعم قدرقنطیایو رون د ه هطرض و ر ؟ ذیساک روند دک

 ۱ هزکصندقد روق جاغا وتماداذا لوالابابلا نمامدر "یا و رولا تاشلا فسا راقب ر دامن ىل وا ل

 مدر لاق ۱هتتیانعم كلا نالوا مدس وس دعب ت"رمضخا اذا ةر ها تمدر لاقب رد هنسانعم كفا

 ۱ ردم ودر يج EI ھ4 نو "س هکر دما ندنل وا یا زعم كف مدز هژنرتصف (مدرلا) لاس اد * یا" ۱

 ماد مو مد ر لج رلاه روند هب هک تعفنم و رخ ین هد ران وهدنزو باغ (ماد زلال و هدننز وبا رح (مادرلا)

 ARES (مدرلا) ایه دآ غضومر هل رک كنار (مدرلا) روند E مادرو ایا مادرو

  ( eهو (
3 



e 4۱ مس 

 هلي كنار جر ورد هلبا هم یاخیبصا و ردینایرس یظفل نجر هکرایدد بلعت و درم ماما و ردغلبا نجر ارز |
 یاعتهلوف و «یپننا ردملادمپ صیصخت ی وق فطعتلا و ةرفغلا و كفلوم * رول وا جد مسا ىكى تبدل وا ردصم

 هدنقح هسکر هدننزولعفت (جٍرلا) و هدن ز و لیعفت (محرلا) هن وب صتخ یاد ءاشد نم هتج رب صتخ هللا ول

 :ندنباب لیعفت یتعپ یلوا نکل هللا هجر هللاق یا جترت و اهحرت هیلع جترلاق ردهنسانعم كلا امد ويد هللا هجر
 | رديشؤم كفا ىف هدناوق یا ىل والا و كفلؤم ارز + ردفا هلتبسن هناب لعفت نعي ردیف ید ورو |

 | ردهغلابمهکهدنن ز و تولعف هلی كناح و كنار (توج را ردع"آ ند روب نم یانعمهدناز و یرشب ویب وطیج را

 توبهر لاق هنمو رونلوا لامعتسا قر هلو ا|نزتقمو جود نم هلیس هلک توبهر ناه و ردهنسانعم ههظع تجرم
 هکنایغط هلغمال وا هلص وح لمح هلادسحا و جر هدنس نعي جرت نانمریخ بهرتنآ یا توجرنم تاریخ |

 هکر د ح راش » ردنیحالص وریخ بج وم هکمح قلوا هدنزکرم تیشخو فوخ امد کس یشان ندنغیدل وا ثعاب |
 7 ۱ ردع" دیفمیتسانعمردصم ژک الادنع یمهلوقمتوغاط و توهالو تورج و توکلمو توبهرو توجو وبشا

هدناويح یشیدو هدناوسن هدننزو فتک (جرلا) و هللرسسک كنار (جرا) ردردصم ضعبلادنع و
 0 | لود نالوا 

 .تیبوهو جرا و جرلایف ةفطنلا تعق ولاق روند نادهز هدیسرافردا نوکت هدنچما كنآدلو هکروند هنغات
 | هکر دح راش +رواکم اح را یعجج روند هنابسا و لصا دوخاب هنسانعم هبارق روند هفلصخ و ءژامو و دل ولا تبنم

 .هدم نالوا یذغآما ریز ردشلیا غیز فل وم » رداکد ندربسفت یظفل اهلصاوا هدنلوق امابساواهلصا وا كفزم

 | ندريسفت هليا رظن خيز بفلؤم هلفلوا تبثم هلی رابع دلولا تبنم یه ىتلا جرا اهلصاو ةبارقلا باس 6
 ۳ دارم ندتارف بابسا و رددوم ینآ یترابع اہبسو ةبارقلا ةقالع یه هدساسا و ردشلیا لقن و "رظ

 | هلص رلار (جرلا ما و (جرما) یهتنا هلراتعا تبارق ردش وم یظفل جرو ردتارق لئاسو یک تموع و
 , هرونمهندم (فموحرلا رول وا كعد تج رلصا هلغل وا هنسانعم تجر مر هدارو ردیسهنک كو

 ۱ هکر وند هلا ويح و هنوتاخلوش هدننزو ءارج ماجرا )لو هدنن زوروبص (موحرلا) یلاعت هللا اهفرش ردندنساعما ۱
 , (جرا )و هلی كنار (جرلا و هدننزو همارک (فماحر ا) هلوا الهندنا هلفع رغآ یجر هرکصندقدروغ و ط |

 ةقانلاوَأرلا تجر لاق رد هنسانعمقلوا التبم هنسبغآ یر هرکصندقدروغوط ناوبح دوخ نو هلنیتصف |
 2: لا دف اهجیر تکتشا لا عبارلا و سامنا با بلا نم اجرو اجرو ةماحر لوهحا ىلع تجرو

  Êروغوط لوق ىلع رول وا زټوط لود هلغل وا ثداح هدجر هکردتلعر ج روهماحر هکیدد راضعب دقدنصکره 
 ردماحر یعمآ كتلع لوا ارز ردشلنا هحاسم ید هدارو فلؤم » رددوم یکاله هکرولوا زعش ود کوص

 نالوا مزوتم یجر هلرسک كناح (جارلا) ردرردصم هرزوا روک ذم هجو جرو هماحر و هدننز و باغ ۱
 |(موح م هدننزو و ه ورع (ه وجر محرلا ةمراو یا جار ةاش لاق روند هناویح

 راطعلا موح مو ناقهدلانسحن محرو ج.رزنا كلام نب محرو ه وج رن دم ردندیماسا هدننزو موقع |
 لوقت روندهدوس یوق هلبصف كن همت یاخ و كنار (جخرلا) ردندنا وسن ءاعما هدنز و هحط (هجرا)ل ردرلژدحم
 هيلع قلا لاقت هنمو ردهنسانعم تعالمو تبحو هنسانعم فطع روند هککرساو اظیلغ انبل یا اخر یتاقس

 رول وا لتس د قرهلواردصم خر هکرید حراش + رددرفمهجر هدارو هسل و هتبم و هفطعءیاهجخروهتجخر |
 بعشر هدهکم و رددآ عضوم رب هدنناسیم دح هلا ماش جخرو هيلع فطع اذا مبارلا بابلانم اجر هجو لاقیف

۱ 

 هر یغیدقوص لروناح كلانرهز راسو نالی یسهرام ردهجخر یدرفم روند هشوق نانل وارببعت لاترف و رددآ |
 | یاب كنهسک نالوا ولغاب ندناوسن ریخت ردق هدعفد ید یتددق م هللا لدرخو ردفا رونل وا الط

 ثعاب هندالو لیهست عضو هنغلارا یسهچاب كناوسن ینیرلیوت كنبدانق غاصو ردرج نوجا كلزوچ |
 صر الط یسک شعالصا هلا رنک بلقنم ندرج ثلذک عفان هدنص وصخ ماوهدرط ندهناخریضت قو

 هرک رچوا هدنوک ایلاوتم كدهلوک جوا بودالصا هلا رخ ینقوح كن رکج شلرواق و لیزم یتتلع
 كن هزم( ماخ رالا) ر ون د هنجاپ وطو هنسهچلک كن زوغآدوس هلنیتمط ( خرا لرد رۇم نوچ ا عفد ینو نج كمر وچ ا

 هلیص* كنار (ج ربا ) اتضح ادا اهضب ىلع ةجاحدلا تجرا لاق زد هناا قعصاب هطروع قواط هژبسیک |

 ةجخ رواج رواج ر هیلع و ضسلا ةجاحدلا تجخر لاق ردهنسانعم ماخ را هلناصف (ةج الو هلنیتصف (جخرالو
Êبوشبرا یسهدلا و هلقج وچ هجرو خرو ردش ّوشم راربعض هداروب هکر د حراش + هتنضح اذا لوالا بابلانم  

 | خرو هتبعال اذا ثلاشلا و لوالا باسبلانم ةر و اجر اهدلو ةأرملا تخر لاق ردهنسانعم قعشان وا



 تگ هر
 تمالع وناشنندشاطهربق مج رورار دبا یعر هرز وا نیطاش وذخ |ندنرون یکش تآ ولع ران آ كنالم بول واتباث
 [ لوألا بابلا نم اج رولا جر لاق ردهنسانعم كللا عضو راشاط یکیدیدماجرهرزوا ربق لوق ىلع كلا بصن
 | هودع یف مرطضب وهو "ماذا جرب ءامتلاق رد هتسانعمكلط هتدسش یک شتآو ماجرا هیلع عض ووا هلع اذا

 : | یمرکد ورون دهرونت و هنسانعم بروند هی وق هلنیتکق (مجرلا)ردطقاس ره نالوا طقاس یظفل جرب هدارو

 | ناوخاروندهرشادنرقو روندهرا زعو هر و رددآ لبج ر هدن رقلبج مانجا و هنسانعمهرفج روندهرب شیکک

 لدرفمو عج ه وکو نکل هلیحصف و هليل وکس كيج و ىح كنار رد جر هرزوا ینایب یوغل عارک ی درفم هنسانعم
 یمرهرز وانیطایش هلنیتعص 6 جرلال رون دهرا نم ورق ی دو هلیعض و هلبصف كنار (ذج ربا ردمولعمان هزب یتیغب
 مدننزو مجرد جبر یدرفمروک نا كفي راش یدنل وا رک ذافن هک رد اهش دارم هکرونل وا قالطاهموحننانل وا

 0 , نانل وا بصنهرز وا رفیح دوب هدن ز وهف غ (فج را ر ول وا سم هلکن آر یق هکر ون دهراشاطنانل وا بصنەرز وارق و

 | ناو ا اجرو چتر لوقلع ومدنزولابج رولکماحروهدننز و د رص ر واک ریعجرون ده راشاط
 | یمهویمو هنسانعمعبضلا راج وروند هنا نالترص هجرو ردقج هل وا را نمكنس هک وند هناشن و تمالع ندشاط

 | روند ه یکسو هدسیرافد اب یرغوط هنسب راقوب هدنزرط كتسد و هدناب : نوجا قمالعب یساقا امرخ نالوا ناوارف

 ۱ یار دو زک تای كراش + ورد هرزوس ج ل هلیصف كيم (جارلا) روند جد هبحر

 | هست هکر دهنسانعم هلضانم هدنز و ةلعافم (ةجار 1۱7 مالا حب یا ججارلاب اومارت لاقت هدننزو هسنکم
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 لب رخنآ هجو دوخاب هلا رذع ندنفرط هسک رب , هسرول وا یدعتم هلبفرح قو رفهتسانمم قا هنسزول وا

OERهدزوس هلا بک رونق لضا یا هنع جار لاق ردات یانعم هداروب رول وا  

 درو ر مالکلا ق ةجبار لاقت رد هنسانعم قعثراب هلیهج و هغلابم هدکلنا كنجای هدکمرکس دوخاب

 ندنفارشا كنسهلمبق سیقلا دبع هدهیلهاح ردندنتعاج رصع یتب 6 یرصعلا موج مال ةلجاسم دشاب هغلاب اذا

 هرخافم هدنروضح هریح كلم هللا هسک رب ىدا ندب رع تاداس هکیدا راویخد مدآ رب هدنعما موج ره و یدا

 1 موج رمو یدلوا بقلم هلا موجرم هلکمد فرشلاب كتجر دق بودا مکح هللا رخف هموقرم كلم بودا

 : هکردما وعلا نا هدننزو جازم (محار) ردىعا كغان وق یوک ر ییعب "ی یعضصم رب ندجاج تایصصم هده داب

 ېک ر اذا یشلامحت را لاق ردهنسانعم كعشکنب بونلتاق هرز وایرب یرب هثسنرب هدننزو لاعتفا (ماحترالا لرد

 چر بودا تا هدارو هدنادرفم بغار هکر د مرم + یدلیا نارذک هدنسهدام مجرا (ناجرلا# اضعب هضعب

 ۱ ی كنار (ناجرز) ردبعما كغاطر هلیصف كنءزمه (ماجرالا) ردشمعا راعشا یتغیدل وا ذوخ ام ندنسانعم مالک

 | نالوا دروپ قرهدازوا بوردنوس ینوی هدننزو بارح (ماج رم ال رددآ هبرقر هدنساضق رواخ هلیمط و

 | ردعضومرب هدننزو باتک (ماجرإ) رولبت 1شاط هلکن | کروند هلاپص و روند ه هود نالوا ږیسلا دیدش لوق یلع

 ۱ وص نال واهر ا یب وق هلکنآ و را ردقراص هییوقبویلغاب هپ ار هکر ون دهشاطلوشلوا و رد هنسانعم ساج رمو

 رردا دن هنج وا كنجاغا هغوق هکرول وا اکو هلوا كاب وق بولیکچ وص قنالو لوا هک ات رارردنالو قرهیقلاج

 هن رز وا هکروند همان , نالیپاب هن نغآ یوق و روند ماجر هد هشاط وب سپ هیلیا لوزن زبت ا ا

 ه دن غا یب وق هلیس هی هنت ناماجر و رول وا هدنل نم خرچ راردبا قیلعت اکا یی هغوق بودا عضو 2 یروق رار

 تیافب هدننزوربنم (ججرلا) رونل وا عضو هرانا یراج وا یکیا كخ رج زرد میلج اعم کید ولفرط یکیا

 ه ودع هجر هک د دش یا مجرم لجر لاقب رونلوا جر نعد هلکنآ هکایوکر ونل وا قالطا دمدآ ددشو زواپ

 ر سرف لاهلوارر وكس و ور قالو یتعاریط ك ر هل راقنرطنک رروب هلغل وا ًاطولادیدشکروند هت لوشو

 لصاح فوقو هنتقیتح هکروند هب یدرقالو هربخ لوش هدننزو ملظعم (جترلا ال هرفاوح ملا رب ناک اذا

 | هتقیقح یلع فقوبال ناک اذا ج رم ثیدح لاق هلوا هبتشمو نونظم هلفلوا شلنیوس هانی و نظ هیلوا |

 | هلی كنار ( مجرا) وهلبصف كناح و كيم (ةج رلاا) و هلبعق و هلبنوکس كن هم یاعو ىح كنار (ذج را
 |© بابا نم اجرو ةجرمو ةجحر هجر لاق ردهنسانعم كليا تقفش و تق رو كکرسا ی هسکر , هلنیتعص و

 کر سا هکر دن رابع ندنقر یضتقم یناسحا هموح رم تجیرهروک های هد اصب كف قوه شاتر رخ یا

 7۰ قد بسا ور هدد ره تو هکرولوا هاکو ردغلبا ندفطع رونل واریبعت

 سپ ردمشلاح كبلق تقر ارب ز زلوا دارم تقر رول وا د رت ناسحا نامه هسنلفص و لاعتم یادخ هلکنآ ن و

 | ول وا فصو هددقولخم محرو ردص وصخ هلاعتمیادخ قحنا یعما نجر و رولل وا هدارا ناسحا نالوا یتباف

 ور



 هک 4۵4
 0ا واخ هسرازاو "ولغاب هرزوا ىلا یرالاد لاو ارك دک دليا تد ون نادزفس یار ردا دنن هنر یرب لادا

 كن هزمه (ماترالا) یدا ردا داقتعا شلیا تنابخ هسرول وب هداشک رکا و بولوا ء ا ر شمالا نماد یلست

 یکروا كنکشوکهود و هعیصایف ةع رلادقع اذاان الف مترا لاقت زد هنسانعم قلاب در نیک نر هل رمسک

 (ع زلال و هدننزو لاعتفا (ماتترالا) همانس یذجا اذا لیصفلا مترا لاق رد داملا ز ومس بویلغاب غاب

 یراکد.د یغنرط ر طاق هلنیتحف (مترلا) مترت و مت راف هغ را لاق رد هنسانعمقفلغاب هر هنغمرب هسک رب هدننز و لعفت
 هکج رم یک و هلک یوبش یکچچ ردشغل وا هییشت هب هتشر یراکدد متر هلغلوا هجا یک كلبا ر وند هاب

 ناقتحا ینعوقنم هلب وص زکد تللذک برش قبلا ىلع یتسهراصع كن رللاد و یتقم ولو یم و یک رول وا هببش

 متر ردعفاد یرلنابح ناقبج هدهد وک عالتنا قدرلا ىلع یتسهادرب یکی ندنمحم و مفا هنتلع اسنلا قرع

 هنسانعم هارهاش روند هلو ولوا قچآو روند هکشمو همولوط ولط هلا وص مترو هلباه رد هټر یدرفم كنظفل

 نانلوا رکد یراکدد هعرو ماتلا ءایعا یا مترا هنم هذخا لاق روند هفغات وا كبو روند هزوس ولریکو

 متر هکر وند ه هقان لوش هدننز و ءارج (ءامترلا) ردبا دن هنن رب یرب برع نالوا رب رفس هکر وند هنن رللاد جاا

 نالوارروتوک ییمولوط وص ولط وهل وا ردایعر بولو بوا را هلغغناداد بووستیاغب یاب نانل وا رک ذیکیدید

 یراکس (یمان را روند هنسیتنافوا و هنسیقنربق كن هنسن شهافوا بولربق هدننزو بارغ (مانراا) روند هه
 ردمتر یدرفم هک ایوک روند هراهسک نالوا ضراع قانغیاب هلکلتا لک | یروک ذم تاب یکیدد مترەدننزو

 رش هدنرنزو بدنج و ذفنق (معلا) اهم یا الا اذه یلع امار لازام لاق رد هنسانعم تباثو ےقم (معتارلا)
 مان مدرک مترا تن هدلاخ ردندیماسا هدننز و دجا ( مترا ) ماد یا مترو مترت رش لاقت روند + یمادروشو

 كنار (جرلا) یدلبا لتق و نعط هلغا رزم ییهعصلا

 ندنعاد ود تسوا دوخاب روند هغلقآ نال وا هدنج وا یت و ر كنم سه تآ هدننز و هفتم را و هل فكن هثاثم یا و

 نارد هدنسه و نینح مدرک رون ردم-هدلا و لنرکت

 وو و نر لاه رونلو ۳ بع قا رقص هکر وند هفلقآ نالوا هدنن ور لوق یلعو هننالوا ا ردق ه ورب

 و )دمو تان رول واردصممرو فنالا فضا وا نس رملا غلبفايلعلا ةلةسم لا باصا ضاب لکو ا هفناف ر قضا ا |

 رد هتسانعمم رهدنن ز و را رجا (مام رالا هر ه ناک اذا ارا بابلا نم ار سرعلا مر لاقت ردهنسانعم قلا

 ءانر و ردش وم ءار روندەتاول هنر هدننز و را (مرالاژ وهدنز و فتک (مرا) مر یه سرفلا مرا لاق

 اه او نرالا ءاد وس یا ءامنر عت لا هل وا قآ یهاضعارب اس و هابس کس وا كن ور هکروند هنویق یثدد لوش |

 هاف وا هفنا متر لا ردهتسانعم قعانف بو زا ید ضادوخاب ین Ef كثخإ ر هلی و ۹ كنا و یمن كنار (مزلا) ضیا |

 مد "ر لاه ر ,نلیگتسم هنمانعم كع روس تیط هنن ورب نوناخو مدلا نم رطق یح هر ۱ الا تابلا نر

 شاباق بولبزا لا هب رص ینغا دوخاب فور مات ۲, روم مت رال وکموترا) ریل اذا تہطلاب اهفنا ا

 قالطا و نالوا هدولآ ناف تّول وا تدکش افاطم و رول وا فص و هد ناو هل ور لوا و روند همدا |

 f) را ژدشنا یا هم رم وه م ب رض لاق روئلوا قالطا هور هدننز و ساع( مر ملا )وهدنز ورم رمل ار ول وا

 هب یق كل وب و هايس هکر دقم وا هلفاق نال وا باوص ردطلغ رل هست نال وا هلی هکر د خراش + رون د هبهرافهدننزو هنیفس
 انح رخ لاق هدنن ز و لابح ردمانر یعج رود هرو یتئسح فیعض لاف د وخاب هد ز وهرع  (فمرلا) ر

 فرط وا ربخ ن ك ها ریع له لاق رول و | قالطاهنسهدبنیدرقالر وربخ رب و رطلا نم لر یا هم زالو

 ( غر ل مر لا ةر وطعم ىا همت رم ض را لاقت ا ناب رو نعرطم یرلکدند هر هدنن ز و همظعم ( م 9 هم

 انعم و ردهنسانعم كلا لتق هل وکس كیج و ىح كنار (ج را) رددآ كعاط ر هدندرو مملس یب هدننز و رص

 هنس ومات كەدارو هلق اذا لوالا تب تل نه اجر ٍ هجر لاق ردع"ر هم ندنسانعم هراخعا یر داش ء اشا |

 رد دب انام ناو نظ و اع یا یر هلاق لاق رد هن انعم تیغ و دو و اذا هجر لاق رد ااف ك ناتهب

 وه لاق روند هبحاصم و معدن و هل لخ یا نالف محجر وه لاق ردهنسانعم تس ود وانظ یا اجر ثالذ لاق لاقت ۱

 رس اذا يت لاه ردهن انعم ناک ونکتسو دخل ادا اجر هچر لاق رددن س انعم ن رف و نعل و هم دن یا هجر |

 هد رط اذا هچعز لاش رد هنسانعم قعوقو هرحش اذا اب الف مجرد لاش رد هنسانعم كلا عطق و اک ید و

 ردیعما كشاط نالټآ ه هسکرب جرو راما هامر اذا هچیر لاق ردهنسانعم راسکنس قعوط هاط یمدآرب و

Ea 0داف ی ةیاهنلاشو 2 اا لا  eهده هللا  Eزا ءاسال هن و  



 ب ةلمعلا ءا لا لصف وه

 f 46۸ زی

 8 مظعم ( م ذملا) 0 ا هی هدننزو همام ( همام دلال هتبطع للغ اذا لج لا مم لاش ردهنسانعم كمر و
 7 "مذلا و هدننز و نسم هر رسک یم (مذملا)ادج مومذم یا م ذم لج ر لاق روند همدآ مومذم ك : هدنن ز و

 1 EE مذمو مذم لجر لاق ردند هيد نالوا هنسانعم تنامز روند همدآ نالوا نه هاا ندنرب هدنز و

 اا بذکتا كرا لول لاق هنمو فكنتسااذالجرلا م ذت لاق ردن وچ ا بلس یمانب ردهنسانعم كلا فاکنتسا
 ۱ رک كنابو یصف كلاذ (ےذلا) ردسبقل ینادمهلا سیقلا ن دعس هلی كنون و كللاذ (عدودر) اذن هتکرل
 وهف همذ اذا هماذ لاو هباع اذا اماذو اعذ هم ذب هماذ لاق رده رلانعم حدق و مذ و بیع هدننزو لاح (ماذلا)لو

 ردقن ره نعی ابيع یا+اماذءانس آم دعتال» لثم ا هنموح راشلا لاق + م ومذمو بیعمیاموب ذمو صقنلایلع لیکک مذم
 | ەي هنسف رب لوکس كنءزمه و یعف كنار (مأرلا )چچ ةلمعلاءا را لصف = رونل و یسهصیقن و بیع هن هسلوا ریلد
 | هبحا اذا عیارا ياا نم تار "یشلاع ر لاقب ردهنسانعم لات تفلا و سناو قعش آ هلکن آ پودا تبح هب هکر ۳

 انارو امأر حرطا متر لاق ردهنسانعم كعثلب وجر یزغا هلغل وکو ا هراب هل رسک ك نار نام رو مأرو هفلا و
 بیا مرد هتمزل و هيلع تفطع اذا اهدل و ةقانلا تا لاقت ردهنسانعم قلا هنن دل و هقان و ءربل منا اذا

 | ردهنسانعم كلدنک نس هلوقم قانج قیرفو ادىدش هلتف اذا ثلاثا EFF نمامأر لنا مأر لاق ردهنسانعم كکوب

 | كنرواب لوا هدقدلواعرب و دوس هلغل وا الهیسیرواب نمود هكر د هنسانعم وب مأرو حصا اذا حدقلا م ار لاق

 | كن رواپ لوا راراغاص یتیدوس هل رقتوب بولبقاب هلنظیسیرواب یآیمان ارارردل وط هل اناعک بوزو یتسبرد

 ۱ | شفا هنسیرواب (عارلالو(فعارلا ) و هدننز و روبص (مژرا)رددآمضومر مار وراد "وب هنسهروبزمتروص
 : ندنناب هکروند هنویق نافشل او یدک | لوش مر و اهدل و یلع ةفطاعیا مع مارو همارو مور ةقان لاق روند ه هقان

 یدنک ما ھل رسک كنءزمه ( مر الا اب مم نم باب سمت فولا یا مور ةاش لاق هلوا رالب ینباوتا كران
 قفل وک وا توا را ههریو اهدل و ريغ ىلع اهفطع اذا ةقانلا مرا لاقب رد هنسسانعم ققا یدک رر

 الف مآرالاق رد هنسانعم كلا هارک اورپج ه هدام ر ین هسکرب و مر یتح هلام اذا حرطا مرا لا ردهنسانعم

 یضایب هل رسک كنار (مآرلا) ادیدش هلت اذا لبلا مارا لاقت ردهنسانعم كکوب مکحیپاو ههرک | اذا *یشلا ىلع
 | یبظیا مأر اماک لاق یک لامآ رولک ماراآ و یک مار جا رولک مأرا یعج روند ه وهآقآ نالوا یناص و صااخ

 ۱ رانا ندغا هدننز و باغ ( ما قرار دبولقم عج یا ا هکریدحراش + یا سلا صلاخ |

 هنسانعم تسا روند هنر د ناسنا هدننز و لئد(مرلا) رددآ ه دلبر صوصح هنس هلق ريج هدننز و باتک

 هدامر هنسانعم یاارونل وا قالطا هن راشاط قاحوا همتاجو هنغایا جاس هلیعف كنار (ما ورا رددآ عضومر و

 )ماد دا "لا نال "یفائالایادامرلا ما ورلا تم رلاهنم و یدنل وا قالطا نوه: دلقاب بول واسا

 | كکرسا هدنزو لعفت ( مأرتلا ) روند هغح و یرلکدلیا لامعتسا هلن وسفا نوجا تب و ریست هدننز و هرم

 هداروب هل .سایقزومیرهوج ینو روند هلاقتوت هکهلیعط كنار (ةمو ورا) هلم تج رز یا دسار لوجی دنس اھ

 ییرهوج هلغلوا ولتبسانمیخد هدامو بود اتیا ور ازومبلعت هکر د ح راش +ردفوجا و اربزردمهو یسیارکذ
 | لصقم هن رب یرب هلیصف كنابو كنار (ع زلال ردهرادرب ند تاراد هلی كنز (مآرالاةراد) ردم و مهوت

 اتر هر لاق ردص وصخ هفنارسک لوق یلع رد هنسانعم قعافوا بوریق هدننزو مک مرا روند هراچ قیص

 رد ردصلاب فصو هکر وند ه هنس شلوا درخ بولی بق متر و فنلارسکب صاضوا هققدو ءمسک اذن بالن

 لک | تابن ین آ یرک ذ یراکد,د مترو اشن یا نالف یب ف متر لاق ردهنسسانعم كیا تأشن و ردهنسانعم موت رم

 قمالت وا تاب یرلکدد متر یشاوم و مترلا لک | نم یشغ هذخا اذا لجرلا متر لاق ردهنسانعم قلیاب هلکلیا

 (موترلا) اب ملکتامیا ةملک؛نالف مرام لا ردهنسانعم كلی وس زوسو ملا تعر اذایزعلا تیتر لاق رد هنسانعم

 | ردهتسانعم كم رو ضآ ضآ قرهنلاب وا مترو یک م ب دید هاما شوا درج بولر ق مس وزیما ترا و

 | كمدآرپ نوحاریک ذن هسردون وا ینهنسن نانلواشرابس هدننز و هرم (ةغ ربا اّسطب راس اذا اعر لج لا مت ر لاق

EEلاقى رد ەنسانعم همر هدنزو هنیفس ا یک رک ر د متر یعجروند هکلس ایغیدلغاب هنغمرب  | 

 | لاج رد ماتر و رد ماتر یعجج كن هیت رریک ذتلل عبصالا یف دقعب طبخ یهو او ةع رلادقع ىلا جاتحال روک ذوه

 نالوا مزاع هرفس هک رو × ین آ |هنغامرب شمالود مانسلد خوشوا * یناح هتشر هک وا تیادن هنغام رپ مدد + هدننز و

 هناد یکیا تجاغا رب هحاهنت هدکدلیا دارم تالاب هسکرب هدنیلهاح روند هنغوبچ حاغا یرلکدلیادن كنبناعا

مهدنن ز و لعفت 03 لا )سم ب مدم" یشلاه رون ده هنس ولسعهدننز و مح مه "مدم و
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e, 40۷ زی 

 لاس اذا "نذو هفنا مذ لاق رد هنسانعمققآ كوم“ ندنورب مذ و نسهیلوا مومذم و م ولم سانلانیب یتعی نوسل وا

 ح ود# ضميمذومومذملجر اقردهنسنع مومذم هدننزوریما((جمذلا) روند هب هسکنایلوا حودع(مومذلا)

 هکر وند ه راب ويس هدرخ لوشو یکه يد رولوا دض هد هلکعد هوبققوچ یی وص و روند هویقزآ وص ممدو
 هت وطر نانلواریبعت هج لوق ىلع رد هنسانعم مو تبوطرو ردیآ تدضت هنر زوج كل در ندنرارح

 ممذو رولوا یک یر هچ راب قاربطر رب قاربط یغیدشالی بوشود هتاناب و راجشا ر هک کد نسانعم بش روند

 كنجسف هکت 7و هنسانعم طا روند هکو سو روم ده و هورکمو روند هضاب نالوا هدنرز وا فور كغالعوا

 لنعسق نویقو ردطلغ رحم نالوا موس رم مدقم هرز وا لاس یسذلک وب ءدار وب روند هلو ناق ا ندنرک

 ردردصل اب فصو یحصف تالاذ رد هنسانعم مومذم هلل سکو یه تلاد ( "مدل زون د هدوس ندان اليس هفتي ندنس هغ
 ردهنسانعمقل و مومذمی هنسنر اب یهسکر هلل یک ك نەز (مامدالا) رد هنسانعم لوعفمی ؟یظفل .بحیرشکو

 et "مذا لاق رد هن انعم كلنا لرت مومذمین شالا نیب دوخاب كمروک ریقح یمدآر و ای ایمذ هدج و اذا همدا لاق

 هلتهج لوا کد کر د هنسانعم كلا فا ندنراشا بولیرو هدلوب راوط و ساثلایف نیمومذم مهکرت وا نواهت ادا

 اشمع-یا کر تھا لاش ي ندعمذ نال وا هنسانعم ءاملا ةللق دوخاب رول وا ش خاسلا شا قعس درب ذ

 دنسنرب ندهسکر و هیلع مذب ام ین اذا نالف مذا لاق ردهنسانعم كلشیا شبا قجهنل وا تم ذم مدآر و تفلختو |

 رد هنسانعم كتا ددم بول اناما یهدار و هم ذلا هلذخا اذا هيلع هل مذا لاق ردهنسانعم قمل ناما و دهع دتا

 كلتا تم ذمو لصف یی رار یرب هدننز و لعاف € "ماذتلا  هراح اذا اب الف مذا لاق رد ذوخأم ندمامذ رانو |

 یدنل وار رک هکرد ردصم لبق و یرسک لاذ و یصقكيم (ةمذمل ازا اضعب مهضعب مذ اذا اوم اذن لاق ردهنسانعم

 هک نالف یتعب من ال هيلا نسحا یا هتم ذم یضق لاق هموار وند ه هنسف نال وا ت عاب غفل وا ق |

 ردتلقو راب هرزوا سان نالف تعب سانلا ىلع لک یا همت ذموذ لجر لا و یدلبا ناسحا اکا ود نوسلنا مذ یب

 نو واهت و هل ر کر دیار ام ترخو یخ ام ام ور ندمان یسلاق هدنام رد بولیرو هزار وب

 نالوا ضرام ندکلا لب حر قح كمدآرب و هتمرحو هقح یا هتم ذم ظفح وه لاقت ردحدقو مذ بج وم |

 كرت نم رام و ةقر یا هم ذم هنم ییتذدخا لاق هنمو ردزاح هد سنک ثالاذ هدنو ردلمتسم هتسانعم راو ر |

 رک دهد تففام مامذ انعم وب 6 حراش + امامذ مھل "ناف ايش مھطعا یا "یشب موم هم بهذا لاق و ةمرطا

 هفل وا حدقو "مذ رد هلبصف كلاذ ی رللوق هم ذملصلا دلار ع و * يتلا ردذوخأم ندس 7 تری دجخ قدس وا

 هيلا مذتسا لاق ردهنسانعم للسبا شيا قجهنل وا حدق و مذ هسکر ((مامذتسالا) ردکعد ردتلصخ ثعاب

 رول وا هنسانعم بیع مذ نالوا یدرفم سپ ردهنسانعم بويع هلص كلاذ (مومذلا) هلعف ىلع هم دام لعف اذا
 قوچ ییوصو زآ یبوص یکے مذ هدننزو هنیفس (تیمذلا) و هلیصف كلاذ ( فمت ذلا إل بويع یا مومذ ه لاقت

 ةلبلف یا ةيمذ و میمذ و ةمذر لاق هلرسک كلاذرولک مامذیعجج كن همذرول وا نددادضا هکروند هود وق نالوا
 "قحیکهمذم هدننز و باتک (مامذلاآ) ج ورفنا هعنمت ةنامزیا ةيمذ هب لا روند هکلمرتوکه عهذ و هنر نع و ءاملا

 ثیدطا هنمو حراشلا لاق + هدننز و هزغا رواکه مذا یعج رول وا تمذمبج و تسم هعاضا هکر د هنسانعم تمرح و

 ةعضرلا ةمذم عاضرلا ةمذع نعي هک ةماوا دبع ةر لاتف ۶ عاضرلا ةمذم نع بهذام مالسلا هيلع " لال

 هلا هعض رلا مامذ یخو ردرامو تقر نالواقحال ندکلیا و یان رم تحرعت دام ندضاضو ر همذم نعل

 هع شل ند رجا هب هعض سم هدکد سک ندم یترالغ وا راب ع ارز یدلپا ری فت لا هعض رم تمرح و "قح یتعب

 نالوا ضراع ندکلتا كرت یتقحم مامت هکردکر ک ك لرب و هن ه هاد لئاسسپ یدا راردا بابا یکمر و شش

 هلیصف كلاذ هکیددربثا ناو ردشللا لاوسود هلوا شغل وا ادالماکو مامت يح دوخا هیلی هلا زا ییهصیقن ورام
 هکر د هنسانعم ناماو دهع هل رسک تلاد( ةمذلا رد هنسانع تمرحو "قح هل رسکت لاذو ردكم دهنسننالوا "مذْعاب ۱

 توعدو ةلافک یا ةمذ هيلع هل لاق ردهنسانعم تلافک و دهع هلیا یمذ وه لاش رول وا مذ بجوم یضقن

 دهع هلا راودنکوسرعلا وا ماعطل اب دأم یه و هتنذ انیضح لاقب نوسل وا هل و رکو تفایض كركر وند هنماعط
 یتمذیف تو كناهقف هکر د ح راش » نودهاعلا یا مد مهلاقب رد راتمذ لح هکر وند هتعاج و موق شغل وا ناچ و |

 خدو هلرسکو یحصف كللاذ (ذمامذل) راردبا لاسعتسا هددهع مالا لحم هكردندنسانعم دهع یرالوق اذک |
 شمراو هنسهترک لحمولوا ندلازه طرفو ردهنسانعم تلافک هل سکكلاذ (مذلا]) رد هنسانعم تلافک |

 | ششخزآ هدننزو همزمز (ةمذمذلا)ل كلاهلا لازهلا طرفلا ىا مذ سرفو لجر لاق روند هناویح و ناسنا

 + ثل ۷ (٥۸)



 هک دما لاذلا لصف قوم

 هه 101 =

 (مامهدالا )ردیعما یراسرف كدابع نب ريع ون و ك رل هسک مان یلسلا سادا رم ن ةيواعمو "یسیعلا | دادشن ةرنعاو |

 هدنز و راربجا ( مام دالا e اراص اذا اماهشداسر هلا” مهدا لاش ردهنسانعم قلوا م ه دا نا هدننز و رارجا | ۱

 روند ه هنس هايس هدن زو باص (ماهدلا# دوسا ادا مایا لا ماهدا لا ی قلوا هایس هتسنر | ۱

 (یامدلا  ردراب وسنم کا هیماهد لبا ردیعما كنروغو هود فورعمر و دوسا یا ماهد " یش لاش

  هاط وهزرا مدق و یکسا وردقلا یا ءامشدلاهدب لاق رونلوا قالطا ههر ءاههد و ردش وم كمهدا هدننز و ءارج

J ۱روند هن وق نالوا لزق صااخ یرایوتو ردطقاس یظفلءابهدلا ةأطولاو هد راهن ءداروب رونل وا قالطا ءاهش  | 

 روند هنيه و ایس كمدآرب و روند هیناسنا تعاجو روند هرثک د دعو ةرملا ةصلاملا یا ءامهد ةاش لاق

 یهرکیكنآو ردیعما كن راسرف ر نادکلا اینو رمال ن لشو درد تخابذ دانا ولایا ماتم تار او

 چ وا رخا كنآ هارعص كلاد (مهدلا) نیرمشعو حسن ةلل ی یا ءامهدلا ةلبل ناتا لا روند دنه ن زاوقالا
 و |

 هللا قلخ "یا یا وه لا هد "یا و وهمهدلا "یا لاه هنم و ی کدا وس رول وا قالطا هناق والخ هدو رونید هتسهصک

 مد و ( مهدلا را هءاس اذا اب زلف هدا لاق رد هنسانعم كلبا كل وکو كلك همدآرب هل رسسک كنهزمش (ماهدالا)ل وه

 ثلاثلاو یا بال نیامده دوم كمه دلار همان تاب ومصاب ب ولك هكا ەتىن دنزو

 نور عو روند همدا رفیکبس و قجا و زربد خد ےھدلا مارون ده هیهاد و تف عفو وز ر(ےھدلا ) كيشغیا

 هلغغلوا بییست و قیلعت 4 هقان ل وا یرا هع وطمس ۇر بو نل وا لتق هل راردارب رود نع ردي رسا كنس ها یلهذلانایرا

 ی هنسنرب هدننز و لیعفت (صهدنلا) ردرلذدح مهدنب مساق وریهدنب ةباو و ردشل وا لثم برض *مهدلانم ماشا#
 هکردیفدارمو هدننزو مآدتم هلیسهین لوعفم عسا (مهدتلا) اهندّوس اذا رانلا تمگد لوقت ردهنسانعم قرار 3

 ردندلاحر "یماسا هدننز و ناغع ( ناهد ا) هدننزو دجا (مهدا) هدننزو باغ (ماهد)) روند ررصح# نوآم

 توارط و باترب ونا وارفك یتانابن هکر ول وا فص وه . دجابلوش هلی كيم (تماهدلا )و هدنن زومءا رج (مابهدلآ)
 ةت دا ولالا برمضت ءازضخ یا هم اهدم و ءامه د ت ةقدخ لاش : هل وا روش روک لشیو وق قتمارق ند ورک هلفل وا |

 هدننز و رفعح هلا هثلثم یا (یمهدلاژ "یرلانم ةرضملا ةدشنم ناوا دوس یا نامت اهدم هلوق وا

 | مثه و رار د ده درون د هض را عالم وز ودو روند همدآ تعیبطلزان برشم عالم و روند هءوددندش و زواب ۱

 |شلخبو همده اذا تیبلا مدهد لاق ردهنسانعم قم یان هدننزو هجرحد ( ةمدهدلا إل ردئدح نارق نا

 | ج رح دت (مدهدتلا)) ضعب ىلع هضعب بلق اذا *یثلا مدهد لاق ردهنسانعم كمر وچ هن راتس وا یراتل كن هنسن
 كل زریک ی هنسنرب هدننزو هح رحد ( هع دلا ) طقس اذا "ی ها مدهدن لاق ردهنسانعم كىشود هدننز و

 | رفعج ( مکهدلا) رددآ لجرر هدننزو رفعج هلبا هم نیش (یشهد]) هافخا اذا “ي لا عهد لا ردهنسانعم

 | قمردلاص بام هدندش مارب هدننز و جرحدن ( یکهدتلا ) لاب یا مکهد و تا لاش روند 4 ینافریپ هدننزو

 ار دن اذا اتساع مکھدت لاق ردهنسانعم كلك هقبج نایک او ددش ۳ مهقا اذا نالف م کش لاق رددنسانعم

 کنون هاب قارباكهب ف كلاد (ةموعدلاا) رد هی وه" واوو ورونند 4 ادا نرم د مال

 ربیدلبا ذخا ندمآ ود راضعب هکربد د ح راش # یدلیارکذهدارو یشان ندنمه و یره وج یدنل وا نا هدنسهدام مد

 لا ردهنسانعم كلعأ ریتم و مذ یمدآرب هل وكس كنهزمه و ىح كلاذ (مأدلا) -میکآ ةحملا لاذلا لصف ع

 a كلعا تناها و هدرط اذا همد لاق ردهنسانعم كلتا درط و همت ذو هرقح اذا ث ثلاثلا بابل نم امأذ همآذ

 | (ةمأذلا) هبعر اذا همأڌا لاق واوان قق روق یدآرب هل رسک كنهزمش (مأدالا) هازخ اذا دمأذ لاق

 | هل تععمام لوقت ردفدا سوودو ر هلن هیچ چ لا ) دا ی حل تععم ام لوق رد هاتن هلک هدنن وام

 | ی هنسنر و هصذ اذا هلحذ لاق ردهنسانعم قلزغو هدننزو هجرحد هلا هلم یاح (فلح دلا لک یا 7 هجذ

 [لاق ردهنسانعم قلت درب قررو هدنزو حرح دت (لحذنلا) هروهد اذا هلحد لاقت ردهنسانعم قمت آهر قر وا

 لاق ردهنسانعمقمروغوط قجوچ هلدنقص هلوکس كنارو یعفكلاذ (یرذلا) روهدت یا لحذف هلحذ

 هدئساضف كان رهش هندآ هلرصق كنار و كنءهزمه (همرذا ) اهبتمر اذا لّوالا بابلانم امرذ اهدلو ءا 5

 | هبص» ضیفم یا یداولا مدیفن اول زن لاق روند هرب یغیدتاب یغاا كاجو كنهرد هلنیتعف ( (مذلاو ردیدآ هب رق رب

  ردیلباقم كکوا ردهنسانعم قمارقو كمرب هلبصف كلاذ و كيم (ةم ةم ذم الو هلیددشت كم و یصق كااذ ( "ملا

 | مذنالیا 7 مذ كنمالخ ىا مد هلالخ و اذک لعفا ترعلالوقتو هحدم "دض ل والا بابلانمّهم ز دمو مگ و لاق

 | لئازەۇلو مذ ندنس هکهلشبا هوش د نس هلغلوا هنسانعم لیلعت مال الخ وا و رد هیسهفیص ما لعفا هداروب

2 



 یوم لس
 نروط بوبق آو روند ه هنسف تباثو هشيم (2ادلا) ماد یا مو د * د یش لاق روند ه هنسن هشيمهو ماد هدئزو

 هرومغ ناغاب نام قوخ رز وا نر رعد )تا ) نکاس یا ماد ءام لاق روند ه وص

 | ضعبلادنع و ردت رابع ندر ومع ناغاب لصتم مكر رب نوکر دوخاب نوک ی داب یتلا دوخاب نوک شب لوق ىلع روند
 یک برق و هبرق رولکد یعج ردقو "دح هن رک ا و رد رادقم لیل ثاث دوخاب ردراهن ثلث یتدم"لقا كندمد

 اویواذعبسواذتسواذسجخ مود واقرو دعر ابنوکس قم ودیرطموهو ةعب ,ایسلا م4آ رطم لاش رولک مودو

 امد اعدو ام ود امود ءاعسلا تلازام لاق و ةدعلانم غیب یتعپ غلبام هژثک او لیللا وا راهنلا ثلث هلقا وا ةلیلو |

 باح »و یدنل وا رکذ هکردهنسانعم قل وا رطلا ةماد ناعم یکم ود هلق كللاد ( عدلا رز رطلا ماد یا | ۱

 | لیعفت ( میش )و( ودتلا ) همد ترطم هاذاامد مدت املا تماد لا ردهنسانعم قمردغاب رطم یراک دید همد

 ه وا وو س ةمدلا ترطما اذا تعدو ءامسلا تم ود لاق ردهنسانعم قمردغاب هم د باح * هدرانو هدنراذز و |

 ریسلایف تنعما اذا بالکلاتمود لاق :r تاو یری یدازرا نوزواكي یعق باکو ردهّیایو |
 هدقش ضا یهایس كزوکو ءاعسلاین تراد اذا سما تمّود لاش ردهنسانعم كلنا نارود هدکلف شنوکر 71

 | هنیع تمّود لات ردهدزنایز یریبعت رود یک خر یزوک رد ترک نده رد نا

 ۱ رد هننساتعم كما نارود هدنلکش ناقلق هدنزو هدقدنوق غاب هاب روچ كلذک ةکلفیاهن اکاهتقدح تراد اذا |

 ۳ | یشلا مودلاش ردهتسانعم ق راشی یهنسارب و اهقوف رودن یتح ةلاهالا اهبف رنک | اذا ةقرلا تم ود لاق |

 نکیا راثیق هر و هفاد اذا نارفعزلا مود لاق ردهنسانعم قغالصا هبوص ی وراد یسهلوتم نارفعز و لاذ | 0

 تان کست ى نابالغ كەر هلا هنس رب اقلطم لوق ىلع ردهنسانعم كع رس وص قوغوص نوحا نکس :ایلغ | ۱

 هرباد هداوه شوقو *یشپ اهن ابلغ مسکو ا اهنایلغ نکسیل درابلا ءال ا اههن اذا ردقلا مود لاق ردهتسانعم |
 مود لاق ردا زاورټ كر هدا نار ود نوجما دوعص هال روبل وازییمت قفل کردننانم كلنا نارو و

 مود لا ردنرابع ندنسلنا زاورپ قرهیغان وا یتیرادانق شوق عودت هکیدد راضعب ءاوهلا یف قلح اذا راطلا |

 هنامر (ذما ودلا إل اهتبعل یا ةما ودلا تم ّودلوقت رد هنسانعم قمان وا هما ود و هحانج ك رم لف راط اذا راطلا |

 زساه ردما ود یعج رراب ندجاغا ولپاص یک قشا راران وا رغب الغا هکردهنسن یرلکدید قالرف هدنلز و |

 باغ (مادم اا ةعدلا اهتاصا اذا ةع دم ضرا لاق روند هر شعاب روم یراکدید هع د هلت كم” (ةعدلا) |

 مکیدلیا تموادم نالوا القم رود خد همادم روند هرخو روند هبیماد رطم هدننزو ]

 ةمادلا و مادلا برش لاش یدنل وا قالطا نوچ غیدا وا عیطتسم کا بویمهروتک تقاط مدآ هنن رش تموادم |

 یلالعاهدنروص و هل وکسل وا ودوخاب هلي وا و و تلاد ید اءام ود یلص اروند هاب رد هادم (ءامادلا) رم ایا

 ما ودلا) و هدننز ورینم (مودلا  یدنل وا رک د هدنس هدام مد (م وع دلا) رول وا داش ی وابلق هفلایوا و عی ۱

 × لدنطا ءام ود + هک( لدنلا ةمود ل یکه چ وج روند هحاغا ڭكجەدا نیکسن ینایلش كورت هدنزو بارح |

 نب لیکبنا هدننز و نابه (نامودر) را ینایمماش هللازاج هکرددآ نصحرب ردهلب كرالاد روند ید |

 مضومر (مادلا) ردندباصصا هکر د لهذ ن سیفنبا هدننز و "یم ور ( ۍمودلاا) رد ردب هلدبقرب نداده کر دعشجا ۱

 (ماودلا) ردیعما رهن رد وایه رق هدنم(م ود وذ)) ردع یداور دوخاب لبجر هدننز ولو (مودب)) ردیدآ ۱

 راودلا یا ماودلا هذخا لاش رونل وا رببعت همنرکچ شاب هکروند هنسهضرام یسمن ود شاب هدننزو باغ |

 رون د4 هنا هدننزاو نا( دا ۱ فعار یا عدم وه لاق رون دهمدآ نابانق ینورپ اماد هدننز و ےقم (عدناژ

 هداوه كشوق هلناصت (نامودلا  ردیعما كنروع ی هناضربو ردهلهییشت هنر مود رج هنسانعم هیصخ |
 هدننزو لعفت (مودشلا) ردیعما عضومرپ هدننزو هباصس (همادم) روند هنس هع ود هدنسهر وچ وص دوخاب

 هغلهراق هلننوکس كناه و ىع كلاد (ةمهدلا 2 رظتنا اذا لجرلا م"ودتلاس ردهنسانعم قلوا رطتنم ه هنسرپ

 4[ ناب دوسا یا مهدا یش لاق روند 4 هنسذ هراق هدننزو رجا (یهدالا) داوس یا ةمهد هيف لا روند |

 رولوا "دض هلکع د جد هزا یکسا شلزو و روند هن زيا قابا یکی نالوا هدر و ردهلنهجو یالطا مهدا |

 كفلۇم × ردهبانعملوا جد ءاربغ جالب وى زاهد هاطو كالذکر وند یجدربغاهزرا یکسا شازو هکر د حراش |

 مهداو *یهتنا ردطلغ ی رەخ رابالانم هلا هدحوم یابو ردیعج كرثا نالوا هنسانعمزبا یلوق راثالانم |

 ردش وم ءامهد رار د نوج هنالوا هایسهدایز ندنا هلوا شل وا زسولب یضاب هکروند ههود نالوا بلاغ یهایس ۱

 یزرلا ةلمرح ن ماه مهدا و دیقلا یا مهدالا ىلع هج لاش ردمهادا یعج رونل وا قالطا + یعاقو مهداو |

 یو راهی شا و نو

| 



e tof e 
 هلیرسک كلاد (فمدلال حاب "یلتملا نعسلا ىهانتملا ىا م ومدم
 E 8 روند هنغیف ا هات رع و همدآ رودو ربقح و هدرخ یثیهوا

 رددآبعلر و ةقىر ط یا هنسح دوو ف وه لاق ردهنسانعم تولساو هه ر ۴ هلع فالاد (فمدلا) روند هن :غات

 | سن دکدک | نک اریعتفچ رول وایراشید هکر دتلآرب ندجاخاهلبسک كم (ةّمدلا) رک ذیساک رد هنسانعم ءامادو
 | 6اد لصا هم د دشت كی (مآمادلا) ون ومدرص (ةمدلا )رون و ریبعتوکر وس راردباهیوستیرنالیک ا هلکنا |
 | کروند هغاربطلوش و روند ءاطهار و ءاعصاقو ءاقفان هن رارکید هکردیعما كن رب ندنراهوب كنناشوط برع یدا

 ۱ قررلک ما ودیج اب ارشرولببوئر راى ا كلتسنا و هلکنآبوکجن ءمشطندنسا و یدنک ی اش وطب
 تمد لاقب رد هنسانع قلوا رظنم دو راوخ یلدوج و نیکرج مدآرب هدننزو همارک (ةمامدلا) هدننزو لعاوف

| 

 (مامدالارظنمل ترص عل تاتائا سمامناو عبارلا و لوالا و یناثلابابلانم ةمامدتعدو تعد ونالفاب

 تشهد و نیکر ج هسکرب و لعفلا ت تصفیا نالفاب تعدا لاق ردهنسانعم كلشيا شبا ازات ود هل رسک كن هزم

 (مومدلا) ممد دل و هلدل و وا فا یالج را مدا لاقت ردهنسانعم قلوا یدالوا نیکرج و هدرخ لوفیلع قمل وا

 یکی وک ج .واه هکردیع-اتوا عونرب هلیحصف تلاد (ةمادمدلا) روندهنابای شیکک هلیصف كرالاد (ةموعدلاإلو

 "مد هلاق روند هکل هند هلیرسک لاد ملا زساهر واک مادمد یعج رونلوا لکا هلفلوا ذذل و كن بولوا

 بول وا قجاندلا یسبرب و یزمرقهلیسهدایزیرب رول وا فنص یکیاردناب عون رب هدننزو طبالع (مدامدلا) ةردا یا
 برش ینرادقم كندمراب خد ندنع ون یکیاو ردعطاق یرایلاس ناقا ندزغآهدیعون یکیارولوا قلهایس هدنسهی و

 | هنسیروقكن وا قحادغب شم لب ندنرز واور ون دهغلت وای روق هدننز وج رب ز (مدمدلا ) رد وقم یناببص غامد
 |« ولغ (ءاغدلا) رددآهنرقرپ هرزواتارفرهن هدننز ویکمز ید رددآعضومرپ هدننز ورفعج (مدمد)روند

E۱ هلشاطیر اوید كنچما هدننزو مظعم (ممدملار) روند هنسلرب ندنرلهوب یناشوط برع  

 ۱ هدرخ وروند همدآر ودوب هلن د دشت لال ون ویرسک ك رللاد (ةماندلال و (فعدلا) روند وق نیسیید شل روا

 | لدناذا لجرلا مد لاق ردهنسانعم قلوا هام ورفو قچلاو یدهسک رب هدننز و لیعفت (ےن ,ندتلاال روند ه هکر د

  Nجز (مدندلا) تتوص اذا تسطلاو سوقلا تمتد لاق یک من :رب ردهنسانعم كم |

 ود معدل ما ولا) و هوز و06301 روند هوا کما شمرارف رق هدنز و 2 |

 دتماو تن اذا عبارلا و لوالا تایل نم ةموعدو اماودو امود ماد و مود " یملا ماد لاق ردهنسانعم قلوا |

 ۱ لضصف و تو تمو هکر د ح راش + ردذاش هلی هدعراضم و یرسک كسع هدیضام ییعل ةردام ودن تمد مهلوفو

 ردشغ وا ذخا ندل "وا مودو ندعیار باب تمد هکر دندنلسف نیتغللا لخادن ضعبلا دنع و ردد داوش القش

 لرم ماودو مودو ماد یا مود "لظ لاه رولوا ردصماب فصو هکرولوا هنسانعم تبایو ماد مودو * یهتآ

 | هعوق و عادلا ءاملا هنمو نکس اذا "یشلا ماد لا رونل وا ریبعت كمگيد هکردلمتسم دنسانعم قلوب تنوکس هنسن

 ردهنسانعم قل وا رطلا ماد تباح# مودو ت التما اذا ولدلا تفاد لاق ردلهعتسم هستم قلوا ولطبط هل ا وص

 قب هکر وندم ود هدهنجاغا ردس ورول وا هدنعاصوصخ هد عدالب رد رم كن لقم هکر دیعمارضشرب م ود ورک ذیساک
 ریج نمود ردنداع"امود وردن وجم | هغلابم یظفل ءام هدنل و ناک ًامكفل وم +روندیجدهجاغاول واك و ردرغكنآ

 هلعجاذا “ىلا مادا لا ردهنسانعم كلتا ماد یهنسنرب هلرمسک كنهزمش (ةمادالا) ردندناطق دالوا ابس نب

 قمردغاب روم یرلکدید هعد تاج و اه الم ادا ولدلا م ادا لاش زدهنسانعم قمردل وط یهعوفو اعاد

 | كرس وص قوغوص نوجا نیکست سنی كن ناتو ةعد ترطس اد ءاعسلا تمادا لاق ردهنسانعم

 رددنسانعم كمترکح هرز وا قمر شا قواو اہنایلغ ن هوکسیل د رابلا ءالاب اهن اذا ردقلا مادا لاق رد هنسانعم

 | هلاح ىلع بویردنبا ندنغایا جاس هرکصندقدل وا نک اس ینایلغ كندرحتت و ماهمالایلع هرقن اذا مهسلا مادا لاق
 | هدصوصخ رب (فمادتسالا ) غارفلا دعب اهلع اهاقنا اذا ةيفئالا ىلع ردقلا مادا لاش ردهنسانعم قموق

 هما ود بلط واهیف ی ا۶ اذا همادتبا لات رویا او كلا بلط ینما ود لوف یلع قلف فا بولا هلع

 راطلا مادتسالاق رردبا نار ود نوچ ا كلىكو ۱ هکر دهنسانعم كلیازا ورب لرهدارود یکه راد هداوهشوف و

 ۱ ف ا لاش ردهن انعم كلبا هلماعم هلتل و قفر هنویدم هدناب بلط قحو ءاوهلا یف قلح اذا

 : بوطا هلع هدشیار دوب هدنزو هلعافم (ةموادلا) ردهانعمو ید هاما که A : قفر اذا

 ۱ موب بف (مودلا )هما ود اطاق ا اذا مالا مواد لاق رد هن انعم كلتا بلط ییما ود لوق وق یلع ردهنسنمم

.& 
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 ید لواردلکد "یلید زوربف یلئاق كا ذک مان یسنع دوسا نالوا هدنسامدا ثالربشبو و  RSEارین

 ردیسهنک كن هسکرب هدننز و همام (همالدوب ۱ ردیعما كغاطفرشم هرزوا ه ورم هدهکم هلتفاضا یلید لبج و
 هدهکم همالدواو یدا مدآ راکت ریشو خوشرپ تبثم یقانمو فئاطل هدهیدا بتکو  رصاعم ه هفیلخ نومأم

 باغ( مالدا) روند هلا ويح یرلکدید لیف هدننزو درص (ملدلا) رونل وا قالطا هغاطر فرشم هرزوا نوچ
 هلالاچ و تسج هدنز و طبالع (مالدلا]) و هدننز ورفعج هل هثلثم یا (نلدلا لر دنداعماهدننز وری ز ( ملدا هدننز و
 روند هه ودیربا ویو مظع یس هنج هدننز ولحد رج هلمالدیدشت وه یاخ ( ځدلا) روند هنا ويح وناسنا
 هو وا یدازوا نوزوا لوق یلع هب وش وا فیفخ و دیدش ءاد یا مد هذخا لاق روند هض رمو تلع دندشو

 "بدراو لحدرجو لص و جرزو هدننزو رفعج هلبا هم یاظ (مظلدلا) روند مد ه هنسن لیقثرهو روند

 ددشو زواب و هه ود كکرا اناوتو یوق هدنزو لح“ و روند ه هقا شم وا هدنالگ هلغل وا ولشابتیاغب هدنرانز و |

 هب هقان شعافوا بونا یراشید ندنغلولشاپ كبو روند یراق هج وق هدننزو حرز هلفاق (مهدلاژ روندهمدآ

 لاو فلک اذامالظلا "مهلدا لاق ردهنسانعم قعصاب قلوک ارق كب هدننزو رارعشقا ( ماملدالا ) روند
 بئذ روند هدروقو مضم یا مهلد لیللاش ردهنسانعم مظم هدننز و رفعح (مهلدلاژ ةغلابم "مهلدم دوسا

  8روتیدهتشام شلوا هتفشآو هلاوو مسسسرا وهو د نداوهو قشم و رویم هک را ارق نا |

  ۱روند هنالسرا هدننزو ساطرق (ماهلدلا) ردیعسا لجررب مهلدو یوهلا نم لقعلا هلدلا یا مهلد وه لاق |

 | یهنسنر هلددشت كی" و یصف كلاد (مدلا)ضامیا ماهلد لجر لاق روند 4 هسک ذفان و راذکر اک كلشیا و

 | یراو د و ه هالطاذال والا بابلا نم امد ه همد لاق یک كمر وسه و وزدلای ردهنسانعم قماوص بور وس هثیشرب

  ۲رد ةنسانعم قلتافلف هلاتفز ییکو هصصج اذا تیبلا مد لاق ند هنسانجم قلاج هادا بواوص هل
 | ردهنسانعم كمروس هنسن یسهلوقم نارفعزو روبصا ییمب مامد هنسهرشط كز وکو اهرق اذا ةنيفسلا مد لاق

 مامت هب هسکرب و اها وس اذا ضرالا مد لاق ردهنسانعم كل زود یرب و مامدیاهرهاظ الط اذا نیعلا مد لاق

 درخ بوزا شاب كمدآ رو امت اباذع هبذع اذا انالف مد لاق ردهنسانعم كليا باذع ھا باذع دیدش هدهج رد
 هلتعرس و هب رضاذاهمد لاق رد هنسانعم قمروا و وصت وا هجدشادا هار وف لاق ردهتسانعم قم راب دوخاب كليا |

 ردهنسانعم كمروع بورق هزبر هزار هل هح و لاصتسا قلخو عرسا ۳ !لجرلا مد لاق رددنسانعم كم رو |

 | كلبا رس رولب بوت روا زود ود هلعاربط یننغآ كنسسهوب یناش واط برعو ےھکلھاف مین اذا مولا مد لاق

 رجلا ناصخللا مد لاق رددنسانعم ق اهعاسمق رغلا و ها وس و هاطع ادا هر عوريلا مد لا رد هنسانعم

 مدو باّرنلا املع یّوس اذا ةأمكلا مد لام رد هنسانعم كم وك بویلقاربط ییرزوا كل راتنم هدر واهلع ۳ اذا |

 كن هففح مد روند هناق هکر دتفل هد هففحم مد و رددآ تابنر و راپ اک یک مامد روند هثیش نانل وا الط هب هنسذرپ

 * دسطایبع ارارصا كيغب ورعای + هت عدعب افرف كمد ناها + وبشا ا عاش هکدش کرد ےراش × یدبا یمد یلصا

 هدننز و لیعفت (ےمدتلارا ردظوحقغل وا ماعدا و بلق هيء تولواید یلصا هن نکل یدل وادرا و هل هیعضت هدنتبب ۱

 اه رهاظ الط ادا نیعلا م د لاق رد هنسانعم كمروس دز یسهل وقم نالوخو نارفعز هنس رشط لزوګ جدو

 ۱ كمروک بوریق هو 393 بودا راک اما هليهجو لاصیتسا یسات یدو هدنزو هزاز (ةمدمدلا ) مامد

 بضغ و مثخو مهکلهاف مین یا ماع مدمدو مولا مدمد لاقت ردر کم: ید اغ ال ردهنسانعم |

 كمر وهدنابالآو كظوسزوس كرا هدر وم وک هلبضخ ورمثخ همدآرب و بضغلا یا ةمدمدلا هتذخالاقب ردهنسانعم |
 ینیربق هکر وند هکلموچ لوش هلیحف كرللاد (فیعدلا) و (ےمدلاآ) ابضغم هک اذا هیلع مدمد لاق رد هنسانعه

 لا راردبا و دنوست وط هج وا یو هلوا شا وص هاب مد دوخابدیک ابلاحطیرز وا هرکصذدقدل وا تم وربج |

 روش ددمدآهروح و هربخ نیک رچ وریقح یس هنج رعد وربل دعب مدلا وادبکلا وا لاعطل اب ةیلطم یاهعمد و ممد ردق

 مهدلجر لاق یکی رک ذم عجج رولک مامدو رولکم امد یعج ردهعهد یتنوم هدنن زو لابج رولک مامد ىج

 روند ه هنس قجهاویص یتفی رایو یغیربف كل وچ قیرابو قیریق هدننزو بنع (مدلا رز ج یتعی ریقح یا
 باتک «مامدلا زل وا هد رانا یس هل قم تمکح نیطارب زرارا وص هلا هل وقم و یسسهشاط با رعایکز وغا و وق ویکناق

 الط هنس هج كغج وچ كچ وکو ه یلطاموه و مامدلاب هم د لاق نوسل وا هسرول واهنوکهن روند هاوص هدننزو
 هيف | تباڪ* یا مامد ءاعسلا ف ۲ لاش روند ها" سر مال یک یکم نالوخ روند هناود یراکدلیا

 ۱ سرف ولح ر لاق اروند هلا وح وناسنا نال واز وم "هد هج رد تیا بول واولم هلا حشو م یسهدوک (مومدلا)



 هک oY رب
 | روند همدآ هايس دنزو نامع ( ناغدلا و هلخدا اذا فرطا یف فرطا متد! لا ردهنسانعم كلتا لاخ دا و
 اکو هدنزوعار < عادلا ردهدزن از هد هلرصف تلاد داف لاو بو رر دمو هایم لولا حظع لوف ىلع

 (ےغد )روند هب یرغآ هنوکرب ندنرلب 259 اد مار لر لا و رکذا دک قم

 | هرل هنس قآ بول وا عج ندنظفل غدا یتعب رد هنسانعم ضیب هلبعص تلاد (دلا و را جزو و وات

 | رکو جروب لرکر وند ههو دناو مغدیدش هلی وکس كفاق و یصت كلاد ( قدلا ) رول وا دض هک وکه لهجو روند ا

 ۶: راتشبد كمدآ نی وول وا رالف قد وارض نرد نم ددشلا ملا یا مدلا هذخا لاق د نوسلوا ندنهج راس

 ردهنسانعم ققاق هوا نزسفآ یهدآرب و هنانسارمسک اذا یتاثلا و لوالا بابلا ع نماقد هقد لاق ردهنسانعم قعتافوا |

 هدب را و هردص یف هعفد اذا دقد لا اذکو ةاعاف هعفد اذا هقد لا ردهنسانعم كمر ومقاق کک وک تاذک |

 نایز و ررض هلنیتحف 6 غدلا ) تلخد اذا هیلع ےرلا تقد لا ردهنسانعم كمربکر اکز ورهرز وا هسک نالوا

 یعالک رخ هکهلبا تم نیئاز ردقلوا ززنض نالوا باوص کرد حراش * رر یا قد هب لاقب ردهتسانعم
 ردهنسانعم كلک ود بو روچ یرلشید كوا كمدآ رب مدو ردهنسانعم قلوا نم هیلیوس نزسقهروا جو

 هرزوا هسکر دو هدننزو لاعفنا ( ماقدنالا و هنانسا مدقم بهذ اذا عبارلا باسبلانم اقد لجر لا قد لاش

 قیرق یراشید هدنزو "زلف (مدلا رز تلخد اذا هيلع 2 رلا فدا لاق ردهنسانعم كمرک راک زور نددرشط

 رجا (قدالا روند ه هنسن عسا وهدننزو فح ^ دلا ژ نانسالا تا ۸۵ لر لاق روند همدآ|

 وه زنان تم ا دا لح ر لاق ردفص و ندروکذم مد روتدهمدآش فصیشیدجوا دزو ا

 عاجلوقیلع هلوا ردا علب ندر ی هنسن ره هلغل وا عسا و كب یحرف هکرونید هب یراق لوش هدننزو نح ( عدل )ل

 ( قد عاما دنع اهجرف تاوصد وا " یش لک اهجرف مهتلی تناکاذا قدم ما لاق هل وا ر وا رف : نکروتلوا

 | بولیک ود یراشیدندقل هج وق كهدننز و هح رف  ةقدلا ر ردندلاحر "یماساهدنن و ناقغ ( ناقد  هنژو ریز

 ۱و 6 دتسک رز کتمدآرب هلن وکس كفاکو یحتق تلاد ( کدلا روند هنوبق و 4هود شک ندلایرهکح

 | نمرخ ردهنسانعم كلغا درخ بوکو د هرزوا یر یرب یهنسنر و عفد اذا لوالا ب تابلان د اکد هردص ف کد لاقت

 | كيا هدننزو لحاف ( کادنلا ) ضعب ىلع هضعب "قد اذا * یشلا کد لاق وک یز

 ,a ولتدش دوخاب كنئر هدنزو لاسعفتا ( ماکدنالا ) اوعفا دت ادا اوک ادت لاق ردهنسانعم

 ییهنسفربهدننزو لیعفت ( ےکدنلا ) ردیدآ هدلب رب هدب رغم هدننز و هرم ۳ هکدل مسقناذانالف دنا لاق رد هنساتعم |

 هلا شاب هنسهروا كن زاغو كمدآ ر و هيف اداة ف هکد لاقت ردهنسانعم ققوص هرجا هنسنرپ

 | ردیبسا لجررب هدننزوربز (میکد)) هنروصح قاح یف هعطنا ذا هسآ رب االف کد د لا ردهنسانعم ققاق بوس وس

 | 1د لاقب یک ابقهایس نیچلاب رد هنسانعم قلوا هایس كب قزهلوا نیچلاب قصناط و زود هنسنرب هلنیتعق ( لدلا )
 | اذا ةفشلا تلد لا د ردهنسانعم قل وا ققراص قادو دو ةسولم ف هداوس "دتشا اذا عبارلا بابلا نمالد “ىشلا

 | ارواج هیبش ه هیحو لده یا مد هتفش یف لاق روند هغلققراص نالوا هدقادود رول وا ساو تلدهت

 (ماجلدالا) ردیعأ كاج رز و ردشل وا لثمبرض » مدلان م دشا + هلغلوا روناحز واب كن ردص وصخ هل رایدزاجج

 "دتشا اذا "یا م الدا لاق رد هتسانعم قلوا هایس ك قرهلوا نیچلایو زود هنس رب یدو هدننزو راریچا

 قاق رجا (لدالا) "لدا اذا لیللا "مالدا لاق ردهنسانعم قلوا وک ارق كب هجکو ةسولم یف هداوس

 دتا جدن راو روند هنالسرا و روند هغاط هایس كيو همد آ هايس كبو مد آیا دا لجر لاقت روند همدآ

 هب هنس هایسو داوس یا مالد هب E ار یک لا E هراق نانل واریبعت جاز

 | الا ةلبل هذه لاقى رونل وا قالطا هنس هک یجنزوت واك زو ءارج ( ءالدلا ا د وسا یا مالد "ی 2 لاق روند

 ۱۲2 دهرزوآینیدل واووطسم هدناهرب ردیعیناسنا فن اطفورععرب هدنز و ردیح (لیدلا زا نیئالث ةلبلیا

 | لصالاق رونل واق قالطا لید ځد ءرلنآ رولوا قجرویقیرلچاص بول وا د دش تیاغب قلخ ردرهشرب هدنتلابانالیک

 | عدوه لاقت ردلهتسم هنن انعم ودع و نشد و رد هنسانعم هیهادو تفآ لید و رایدا فنصرب ندنعسف دارکا

 | ضوح هکروند هرب تلهنکو  قلهحرف و ردلهعتسم هنسانعم هورک و تعاج و ءادعالا نم ودع یا ةلایدلا نم

 | لهده دابو جاردلارکذوهو الد داص لاق روند هنککرا كنشوق جارتو رول وا هدنراق ات هودو هدنراقایا

 | كب وصرپ هدندروب نسب یب و رلیدل وا بقلم ندنرقدل وا هایس كب ردمبقل كنتعاج هبضوت و ردیعما كنجاغا

 ردنداصعا اید نی زوریف دوخاب زورف ن ميدو روند هنککرا دوخاب عونرب ندنشوق قاترغبو ردد آ

 (وو)
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 رو اام لاق روند ہے ث کرد اجب ناما و رخ هدننز ر ش هل دم نیش 6 دشدلا ردیدآ عضومر ءدنزو

 کل روا تورو یا هست شلال ليم هفرط ر هلینوکس كنيع و یصق ثالاد ( عدلا ) كيفربخال ىا ةمث دالا :

 دوخا كمردشترود لوق ىلع كلعأ عاججو هماتاف لام اذا ثلاشلا بابلانم اعد “ىلا معد لاقب ردهنسسانعم
 :(نمایدل ۱) و ( ةعدلا )مجاهط وا و | اف نعط وا اهعماح ادا ة ًارملا د لاق ردهنسانعم ققوص نوت سو هنا

 هعدف هطثاح لام لاق ر ونل وا ریبعت هدناب کروند کرد نالیر زا کک تو هلك كرللاد (ماعدلا ) و

 ماعدو هدننزو بنع ر واک عد یعج روند هغایط نالب روا هند ورک هعصا و تیبلا داعوه و ماعد و ةماعد و ةعدب

 كنهرکب و مهدیس یا هموق ةمامدوه لاق رونل وا قالطا هل رل هد رک ښو نبش موق رموقلا ةماعدو رولک

 راردبا عضو هرلنا یرچ هکروند هن رپ ره كرالیم حاغا نال وا هدننناح یکیا كن ویق یتعپ هن رب ره كن راجاغا یکیا

 دیدشت ( ماعدالا ) ردنداصصا هماعد ن هداتق ولغوا و زب غ ن ةماعد ردندیماسا هماعد و رار د ناتماعد هنسیکیا

 E ؟ىعدلا )ةماعدلاىلع کتا ادا لح را معدا لاق رد هن سانعم قغابط هب هماعد هدننز و لاعتفا هللاد

 قیرطلا "یعد و رده یقالطا هد هيج هتسا رک هلتهج و راحت یا یعد وه لا رونل وا قالطا هک رد

 | مکحم و كب یما و و هطس و وا ههظیا قیرطلا "ی عد ذخا لاق رونل وا قالطا و ھن رب ول وا تالو

 لوا ینارقص هدنرب دن هنیس د وخاب هدنسکوک هکروند هلآ ۱ لوشو ماعدلا ددش یا یعد “یش لاق روند هئیش

 هدن رب دن هنیس د وخاب هدنسک وک ید و هدننز و رجا ( عدالا )رد رد هلسق ر هلدج ن "یعدو روند ځد مدا

 هدننزو ها” ( ةماعدلا إل ضاس هتل وا هردص ف ناک اذا معدا و یعد سرف لاش روند هناا یغل رقص

 هدننزو باغ ( ماعد ) طرش یا ةماعد هل لاق رده رّوصت یماعدا كط ورمشم ردلمعتسم هنسانعم طرق

 (هعدا)لردعضومرب هدنن ز و ناب ( ناعد)وردیعما لجر رب هدننز و باتک ( مامد)) ردیعما ممظع نطب رب ندع

 روندهرودو زسمادنا نکرجو راوخ یسهلجهدننز و ج رب ز( معدل ال رددآ وص ر هدلبج مان اجا هدنز وهف غ
 هنمجا رله ود تو رنج هب ورايا ندنلد روند 4 هود نچ ا هرکصندکد جا ا کرد ةنسانعم سععدو

 قیص قیص و ارت بت یک ناشوط یراعدآ هدننزو هحرحد ( ةم عدلا زا رګا بوراوە رکصند رانا بول وا رظتنم

 | ردیعما لجررپ هدنن زو رفعج ( مسعد هم یف ارصق ی طع یا هیشم یف مدن لاق رد هنسانعم كم رو قرانا

 (غدلاورد رد دآ و صر هدندر وب سیل اون ندنس هلیبق معثخ هدننز نان دار ددا لج رر هلا هم نبش( مشعد)

 0 مهغدودربلا ورا ےھغد لاق رد هنسانعم یی 1 ر قوغوص دوخاب یسا هلس کس تنم خر كلاد

 بابلا نم اعد هفنا عد لاق ردنسانعم كمزا یضوط هنجا یکیک نورپ و ممشغاذا عبارلا و ثلاثلا بابلانم اعد

 نوچا دیک ًاتییسهلک مترو هاطغاذا ءانالامغد لاق ردهنسانعم كمتر وا بویلقابق یاقو نطاب ىلا ہرسسکا ذا ثلاثلا

 قمالبق ی هسکرب قوغوصابیسا جدو هلل رسک كنهزمش €( ماغدالا ژل اغ اغد هلاغر ءاعدلایف لاعب رونل وا دارا

 هدا یی ههج و د وسیا هللا هغدا لاقن ردهنسانعم قع رار یزوب و مهبشغا ذا دربلاو را مهغدا لاقب رد هنسانعم
 رخآ فرح ر هدنحالطص انویفرص و هیفیف هلخدا اذاماحملا سرفلا مغدالاش رد هنسانعم كمر وک کک هن غا كن و |

 هدماعط و هلخدایا فر ای فرا معدالاق رلهلوانددحا و سنج رد رابع ندکلیالاخ دا و ج رد هرجا فرح |
 ردهنسانعم كع قرهدو نسیکفج ی هم رت ریت ود رردبا قبس یتسیدنک هرفس لها یشان ندکلولزوک چآ ۱

 لاش اا كلیا راسک اج و راوخ یمدآ ر و غضم الب لک اف ه وقس نا ةفاحم مولا ردایاذا نالف مدا لاق

 یراقادودو یسهرهچ هکردنول رب ندنناولا تآ هلنیتحصتف ( عدلا ) و هدننزو هف رغ ( ةغدلا ) هغرا یا هللا هغدا

 یراقادودو یسهرهچ نکل بولوا غایب قچا دارم هلوا دشا ندنغلهایس كندسج راس بول وا قتمارق یفارطا |

 ردلکد نول لوبقم راردبا ریبعت ر وکو ق رلناکرت هکردزغاب قتمزو e ردقل وا نغاب هدایز ندنندب یفارطا

 رجا( عدالا و دعدهب تناک اذاسرفلا "مافدا لاق ردهنسانعمقل وهدکن را راربجا ( ماععدالا)

 دا سرف لاق روډ توست نا "1 نالوا هدنوطوت ردءاسعد یینّوم روند ها 1 نالوا هدنکتر هغد هدننزو

 | راس نم اداوس دشا ثلذ نوکی و دا وسلا لا هژلفاح و ههج و برضب نآ ليحللا ناولانم یه و هغد هب تناک اذا

 هت آزو ثلذک هن آ غاب هکر دی رعم هزد ج زد نکل یدلیا ناب ود روند ج زد هدیس راق هج رک فل ؤم 3 ەد سس

 كن ضا و یسهرهچ و یسیلپ هکر ول وا غای نال وا هدنزرطیرلکن ر كنکشا ناب و لد روق ضعب هلو ا قتمارق هکر وند
 لاقت روند همدآنال واراپ وسندنزککو رونی هناناویحنالواءایسنو رب غدآورول وا قتمرق هج هد د یمهروچ
 جرد هرم فرح رخ آیفرحرب دوب هدننزو لاعتف هلدبدشت تلاد ( ماغدالا ) هفنا لبقنم ملکی یا مدا لجر



 e ع۵۰ س

 نوا زبمت دا هکی دنل وا لاهعتسا ید هد هضف ول هکس هدعب رد حراش *رولک مهاردو مهارد یعج ردترابع

 ۱ ردرظن "هدیسر هدقالسا تتک ضعب یتیدل و آ یی ّرعم یجرد نالوا یاو هکرد مجرم * ردن رعم ندیس راف دو

 | ردد اجا هب واعم وبا مهردو دایزوبا مه رد ردندیماساو روند ه هچابول او د یارطاهدننز وربنم ردو یپهننا 1

 | یسهقا هدننز و جرحدم ( یه ردلا) ردد مهرد نب دز ن داچو ردیعسا یسرف كریهزن شادخ مهردو

 | لوعغملا عسا دجو اذا هنکل لوعفم ابثبم مهرد لقتالو مهاردلاریثک یا مهردم لجر لاق روند همدآ قوچ

 | ردلصاح یلعف كنآ هتبلا قل وا دوجوم لوعفم مسا نکلرایدلعا لامعتسا ۶ ناو ياب لساح لاا

 یزابنا تمهرد لاش ردهنسانعم قلوا هدنلکش مهرد یراقاریب كنج وک ها هدشزو هجرحد (فمه ردلا

 هردم جش لاق روند ه ینافریپ كب هدناملګ هدننزو لععشم (يهردملا) مهارذلاک اهقرو ایم ردا

 لاق ردهنسانعم قلاق ندکم روک یرزوگکح كمدآر هدننزو لالععثا (مامهردالا) اربک طقاس یا

 كللاد (مسالا) هنسرک اذا نالف .مهردا لاق ردهنسانعم قلوا یتاق رب كىو ظا اذا هرصب "مهردا

 نالوا ندنفشالی و هنن ریفز كعغايو هلدولا یا مسدلاریثک ماعط لا روند هنغاب شیورچ هلیخف كنیسو
 قل وا ولغاب شب ورح كني ماعط رول وا ردصم و سندورض و یا ج هاش وا 4 لاش روند هساب وریک

 بونل ریفز ندغاب یمابل دوخاب ىلا كمدارب و هکدوژنک اذا عبارلا بابلا نم امد ماعطل ممد لاق ردهنسانعم

 كب ىلا ییعب ةلطس مسدلانم هدب لاهو عد تناک اذا ه ووا هد تعد لاق ردهنسانعم قلوا ولسا ول رک و

 .یناشنو رثا كنهنسنر و اهدس اذا ةروراقلا ممد لاقب ردهنسانعم قماقیط ینزغا كنهشیشو اهعءاح اذا

 | ردهنسانعم قغالصا هجرادقمرب رومی یربو هم اذا رئالایسد لات ردهنسانعم كلا زسرولب بوردنک

 | قلثارطق یهودو هتلغا اذا بابلا مسد لاق ردهنسانعم قماپق یب وپقو البلق اهلب اذا ضرالا رطلایسد لاق
 | قالطا هنسهشوک و هنجوا كنەنسنرب عندو هانهلاب هالط اذا ینثلا بابلانم اعمدریعبلا ممد لاق ردهنسانعم
 هدنبرق هکم مسد و هنم فرط ىلع یا رمالاسد یلع انا لوقت هنمو رولوا یفشالبب كنهنسن لوا هکایوکر ونلوا |

 ةروراقلا سدا لاق ردهنسسانعم قماقیط یئزغا كنهشيش دوب هلیرمسک كنءزمه (ماسدالا ) ردیدآ عضومرپ

 | (تعمدلا دادسلا یا ماسدلاب ةروراقلا مسد لاقب روند هنجاقیط كتهشیش هدننزو باتک(ماسدلا)اهدس اذا
 | هب لاقبیدنل وا رکذ افنآ یلعف هکروندهغلزوب قتمارفوروند هب همان قجهنل وا دس یغترب كمول وط هدنناز و هفرخ

 ثكح راش+* "ید ریا ةعسد الا وهاملاق روند ه هسکیزول ومناسنا هام کو سیسخ وداوسلا یلا ةربغ یا هد

 | هەن شم ریفز ندغایو روند ه هنسن ولغای كم هدننزو رجا (مسدالا) رد ردصلاب هیعست هدنوب هروک هنناب

 نالوا ندکپوک قحناقكنوکلتهدنز و ردیح(مسیدلا)) ردءام د ین وم روند هثیشنالوا زو قتمارق ینولو روند

 .ةبلکلا نم بلعتلادل ویااعید تیأر لوقت روند هنکینانالوا ندکپ وک قاق كد روق لوق ىلع روند هنسیرواب
 لا خرف روند هنلوغوا كنسیرآ لابو روند هنسیروای لوق ىلع هنسانعم بد روند هبونآو اهنم بئذلا دلووا
 | ینکلسف كنرف هکراردا ربسفت هللا جاج هدنادرفم ردیعما تابار و رده رلانعم داوسو تلط و هنتسانعم

 هرزواتففشو ین اتو قفر هدر وما رهو ردیعمیوغللا لا وا ندنناصصاكن وغل ماما مان ب رطق ےسیدو رد رلک دید

 یوهدنزومسار(ممادلا) روند ه وکلت و قفشم لملابقیفر یا مسید وه لاقب روندهمدآ برمشم عالم نالوا

 | هه رق هدرخ هدنن زو هردیح (ةعلدلا و روند همدآ ین اتمو عالمنالوا هرز واتقفشو قفر هدنالماعمو روما

  بویلهراق هل هنساهایس هج زا ینروفچ ینادخح ز كاغجوچ نوچ ا جزمثچعفد هدننز و لیعفت (یعس دتلار) روند
 * هت ونا و سد » لاقف الاج نیعلا هنخًاتابص یأر هلا هنع هللا یضر ناف ثیدح هنمو ردهنسانعم كيلکب

 | فیعضلا ثيدملا هنمو رونل وا قالطا همدآ رک ذلارشکه دن ز و ربما (یسدلا) نیعلا هبیصتالثل اه ود وس یا

 | معبشنآتیض را 9 یو رم ندن رترضح ءاد ردلا و |ینعیامذنوکی ناو اح دم ن وکی نا لق کچ اع “د آلا ہللا ن ورک ذ تال

 | ندنسانعم قماقیط ینا هروراق هدنزو سر هکی ظفل سد عقاو هدنندح ام دالا للان ورک دنالاماع امام

 | دوخاب رول وا حدم هکرولوا كمد شمناقبطو شلوط هللاعتم یادخ رکذ یرلناهدو یران ورد هلغلوا ذوخأم

 | هلیس هفیص بثاف هدر دذ هچرک رولوا مذ ندنفیدل وا نعت یتسانعم تلق هلفلوا ذوخ ام ند هلون میسدن

 | ناف (ناععد) یدنل وا لقناهنبعب هلغل وا تو ثم هلا هموق رمترابعهد هان نکل بول وا موس رم هلت رابغ ن ورک بال
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 كمدآ هك كنار و ثالاد (مردلا) ردمه و كلبا رکد هدننس هدام مود یهدامو رونلو هدنرغابط تورب

 یراکنک اب یراق و طو یوتسا اذا عبارلا تابلانم امردقاسلامرد لاق ردهنسانعم قلوا راومش و زود یردلاپ

 هلوا زسرولب بولاق هدننلا تا یمج ٹلکیکو كغوپط هک هل وش رد هنسانعم كع روب بوصاب تا ندکلز وم
 تمرد لاقي رد هننانعما كلك ود بو روچ راشبدو مج هیت مس ءارا واذا مظعلا وا بعكلا مرد لاقب
 و ]مرد لا ردهنسانعم قل وا هرزوا كاک ود بونشآ یراشبد ندقلهجوف كنهود و تتاحاذا ناتسالا

 :(مردلا) و هدننزو فتک مردلا و هلیوکس كنارو یصف كلاد (مردلا) اهعوقو اندو هنانسا تبهذ اذا
 | شیولمدآ غ ر ناوبح یسهلوفم ناشوط و یرکدننز و هما رک شما ردلا)لو هلناص* (نامردلالو هدننز و مرک

 اذا یناثلا بابلانم ةماردو انامرد و امردو امرد و امرد ذفنقلا مرد لا ردهنسانعم كم رو قرانآ قیص قیص
 2 یتیرلکسرد و ینیراقوبط هلغلوا ولط هننا هکروند هوتاخ لوش هدننز و ءارج (یامردلا) ةلحم ین وطلن| براق

 محلا هاسطعام “لکو اهقفا رم و امومک نیبتسنال تناک اذا ءامرد ةأرما لاش هلوا شلنا زسرولب بو رو |

 نام هدناوسا ینو نامش هلغل واربتعم ناوسن نالوا هدتفص و ترعلانب ر ك اک مرد دقف هم قخو اوا ۱

 (تمردلا )هتسانعم بنرا روند هناشواط ورد, دآ كنوار یلقاریب لزق ءامرد و ربیدلیا رظن عطقندنرک ذم بودا | ۱

 .دوخاب نالوا راومه و زود بویلوا یرلیرمو و یراققیچ ا اج هدنزو همظعم (همّردلا) و هدننزو هيفا
 E واطهمرد وه وا ءاسلم یاهم ردم و ةمرد عردلاق رول وا فص ودهرزنال وا فیطل و مال بویل وا درس ۱

 | هدننزو رجا (مردالا) رولوا هدشناونع تنؤم یسیماسا یژکآ هلغغل وا قالطا هثّوم بنرا ژک الادنع روند

  ندشیرف مردالا ون و ردیدآ عضومر و روند هب هنس راوه زود ودو روند همدا شک ود بو روح یرلشید

 | نیتم لصا ندنرارب هکردهنسانعم قمانوا یر شید كغج وچ كچ وکه ل رسک كنهزمش (ماردالا) ردتعاج رب

 رخا فلسیل هنانسا تک ر اذا "یصلا مردا لاق رونل واریبعت كمروس شید رول وا هدقدلشاب هفمتیچ راشید |

 لیصفلا مردا لاق ردا قلا ینیراشید هد زار اهکردهنسانعم قمراو هنشاب یمن دوخاب ینشب یش وک هوو |
 تا اذا ضرالاتمردا لاق ردهتسانعم كمروت روب نه تابنیراکد د ءامردرب و ءائالاو عاذجالل عرش اذا |

 اوم هجوح و رودو ولتب رو کو و روند هییرکو روند هناشواط هدننزو هنابح (ةما ردلا) ءام ردلا |

 ولشیوروید دوب هدشزو روبص (موردلا رغصلا ف ةريصقلا یشاذثیسلا یا ةمارد ةأرما لاش روند |

 مورد ةأ ما لا رو رخ راج اب ندا ددر هرالګ ازسات 1 روند هتروع هج وجار ود |

 هوادار (ما ردلا ردطلغ یرا هس * ی "ی یذلا هروک هنا كحراش × لیللاب بهذت و * یه )3 ّ

 دیش هرم ماناضغ (مرادلا) ةيشلا حا یا ما لو لاق اد دن | ولشی وروبنیکرچو روند ه رګ |

 رد رد تعاجر ندن دم لبق موس تالامن مراد و ردندیاعصا مراد یان مرادو رددآ فورعم رش |

 رو نم یردب هز را هناعتسا هدن نص وصخ تيدر ندا اضتقا رل هسک ضعب هنن رد نوکر یدا رح یتا امدقم |

 تولآ هتسهقرا یدسیک بورا و دل وا یدلیا ما هلکمروتک ین قا ود لال ةطب رخ ینتیارګ اپ هر

 هلکم روتکقرانآ هدرخ هد رخ ینب هراع دآ ین ییعب هلتما رد یک ناشوطهدننلآ ندنفبدل والیقث و ریبک هسیک و ریغص یدنک |

 ندماش (مورادلا) روند ه ولنقولد بلد هزات ندبک ز ان ولناح ولتا هدننز و ریما (ع ردلالرلیدلیا بیقات هلا مراد |
 ردهنسانعم كقل ز وده رکصتدکد سک یراقن رطهدنن ز ولیعفت (یء ردنلا) ردیدآ هعلفر هد هت وا ندهن هدنل و رمصه ۱

 ردعج ندنظفل ناردم هکرد هنسانعم نرادم هلص كم (ی رادلاو صّقلا دعب اها وس اذا هرافظا مرد لاق |

 ردیدآ رش ر هدنن زو فتک (مردلا#) ردعج ندنظفل ماردم حد ع رادم روند همدآ نال وا هدولآ و لانضم و اند

 هن رافلوق لعندنفیدغل وا نایات تتل وا لتف ردأشنم كنلثم» مردید وا » ردیمما هسکر  ندنس هاست نابیش و |

 هدننز و لح رش هلا هم یاخ(نیجخ ردلاال ردهنسانعم ثاله ید وا یدنل وا برض ندنفیدل وا ددان یک ی زعا

 (مدردلا) ةيهادلا یا نیجخردلاب هللا هامر لاق ردهدنس هی لقاع عجب ةغلابم یو دیهادو تفآ

 خیر ز( عودلا) زونند ۸ هقان هجن وق و روند هز وغ هرنغل یی اب ندا ددر درا هدرا هک هدننزو جو زا

 عفو هدننزو حرز هلفاق (عردلا) "یذ "یدر یا. عرد لجر لاق روند هب هسک نابزدن هام کو قیلآءدنزوا

 هکر دقل وا لاج رللعما نالوا باوص هکر بد حراش» ردیعما كلاحدو روند هب هسک طقاس و ردقیب نایل وا یتیلیحو | |
 ( ماهردلا ) و هدننزو ربنم ( مهردلا ) ردتبثم هلیناونع لاجرلا ءاسعسا نم وه هدنکح کد ردیعج كلجر |
 ندنزو قناد یت خلا یدنل وا رکذ هدنباب ثاکم هکردیعما مولعم نزو هدشزو حرز (مهردلا) وهدنزو بارح |

 ( ۵۷ ) * ٿل +
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 هدراانعمو روند هز شمالپرچ زونهو روند هیرد شماغلوا ماقها هدنتعاد دوخاب رونلواریبعت یرد ماخ

 | ن دجا ندنیثدحم و یدنلوا رکذ ځد هده واو هک هت روند هه رس نانلوا ریبعت بروط و رد ّرعم ندیسراف

 لاق ردهنسانعم قمروق ینرداچ مدآرب هدننزو لعفت مینا ) رد وسنم هنلع نوک ماخ یماملاو رع نب دم
 لاق رد هنسانعم كغيس هسابل دوخاب ه هنس یغیدلراص یسهصار كبیطو ههتیخ برض یا انه یخ
 | یدرفم ندنظفل ردهنسانعم تعببط و یوخ هل رسک كناخ (مفنا) ه تقبع اذا بوثلاف ةسطلا جی رلا تی
 هنسانعهدنرف روند هرهوج نالوا هدنس ولمان كجلق و ةعببطلا و ةيسلا یا منا عرکم ه و منا مرکو ه لا ردقوب
 | مخو ردشلها ریسفت هلباهاسم هداروب فلم * روند هنسهتسدو هندمد نیکا شل هدنزو لیکم (ےخما)
 | هلولس ون هدهشب نطب هدننز و تامظعم (تامیخا) و هدننزو مظعم (محا) رددآ لبجر دوخاب یداور |

 ۱ كناخ (ماهما) رد دآ عضومررپ (معختاذ) و (عخوذ)لو هلص كناخ (صخ) رددآ قلامرخ رب صوصخحم ۱

 كغاط ر هدننز و بنع (مخ) رددآ وص ر هدندرو دسا برد هدزنابز هد هلي كنايو هللا مصق و "دمو هل رسک

 3 قایط هثیش لالبکا بودا ليم هبناحرب هلینوکس كنهزمه و یصف تلاد (مأدلا) چ لادلا لصف رد.دآ
 ح | روند هثیش ناب روب بوتروا یی هنسنر و هعداذا ثلاثلا بابلانم امأد همد لاقت ردهنسانعم ققل ضغوط بوروا

 | ههقان روغوبو هرم اذا"یشلاء الا مأدت لاقب ر د هنسانعم كمتر وا بوبروب یبهنسنرپ وص هدننزو لعفت (مأدلا)
 | جام بودا ارت هتسنرب هدننزو لعافت (مءادتلال اهللحت اذا ةقانلا لحفلا مأدت لاق ردهنسانعم یقعشآ
 | هنسانعمرګ روند هزکد هدننزو ءارعص (ءامآدلا) جازتو هيلع کارت اذا ممالاهمأدت لاق ردهنسانعم قلوا
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 ۱ هکروند هرکسعلوش هدننزورینم (مآدلاردرا و یتبسانم كن ر رهردشع | تدل د هدنسهدام مود ینو فلوم

 مسا (مآدنلا) “یش لک بکر ب یا مأدم شیج لاقت هیلیا هطاحا بورو ییارخعو هوک یراقدا غوا ندنتژاک

 | هلا هثلثم یا (ةعدلا) نوبیامآدتمیه لاق رونل وا ریبعت زکک هکروند هب هسیک نونأم هلیس هي لوعفم |
 | لاقت رد هنسانعم قلوا هلانغعو نوزحم هدنزو جر (جیدلاژ هنسانعم هرأف روند هناصص هدننزو هنیفس

 | اجد لیلا مجد لاق ردهنسانعم قلوا لظمو نزحاذا لوهحایبع جیدو عبارلا بابلانم اجد لجراجر |

 | برضلا اذه نم یا وه جدلا اذه نما لاق ردهنسانعم عون و برضو نوک جدو ظا اذا لوالا بابلانم

 | هتذخا هنمو روند هثیش ندا هطاحا بورو یهنسنر ندقلقوچ هکردعج كنهجد هدننزو درص (جدلا)

 | نارای و بابحا هل رسک كلاد ردیعجب كن هجد هدننزو بنع ( جدلا هلظو هئارغ یا قشعلا جد

 ۱ مع رک مه لا ردهتسانعم تاداعو موسرو باصعالاو ناذخالا یا جدلا رثک وه لاق ردهنسانعم باصصا و

 | یاح «جدلا ) لک یا ةجد هل تععمام لوقت روند هزوسرب هلع و ىح كلاد (ةجدلا تاداعلا یا جدلا

 [ دش هعفداذا ثلاثلا بابلانم اجدهجد لاق ردهنسانعم ققاق هوا هلئدش ییهنسنر هدننزو جر هلا هله

 | كلاد (جدلا) روند هنیغاز ود یکلت (موحادلا) اهعكن ادا ةأرملا جد لاقب ردلمعتسم هنسانعم كل عاجیو

 | (ےحد) هلی ك رالاد (ناجد) ( جد هلصانم یا نالف جد نم وه لاق ردهنسانعم دابن و لصا هلیرسک ۱
 | تش هجد ردندناوسف یاسا هدنزو بارغ (ماحدل هدنزو هجر (هجد) ردندلاحر “یاسا هدننزو ربز

 | نوجا نزو ترورض هدنعارمصم + ةجدلا نا انکلع نا ضق ۸+ وبشا ملا وبا رد بلهلا نب دز ما میدج
 یادنا بول وا ناب هراق هلیع كرانیسو ك رللاد ( یناعسحدلا) و ( ناعسحدلا) و (صسحدل) ردشلنا كىر

 | یجاص برع یتحمس 2 یقعیدنوط ندنفلنا دن هکر وند هب هسوک ندا روما طیلخت ناعسحد و روند نوا تفاوت لک از د

  هقلطنا ےظع هدننزو روفصع هلفاق (موقحدلا) هطلمیا مالا ناعحدل هنا لا ردنا داسفاو هدنروش یک

 ندعاط بودا بوطروط یهنسنرب هدننزو هجرحد (فلح دلا) یک ق وعدو قوجد روند نامو ناسا

 رب وا ةا وهم لا لبج نم هر وهداذا "یثلا حد لاقت ردهنسانعمكطا قلا ه ووق دوخاب «یغاشا ندر كسکو ربا

 اجد هچ.د لاق ردهنسانعم قفاق هت وا هلحام زا و فنع ی هنسنر هلن کم كن ەم یاخ و یضق كلاد (جخدلا)

 هلا هج نیش (مشخدلا) اهعماجاذا ةأرملا خد لاقب ردهنسانعم كليا عاجو جاعزاب هعفد اذا ثلاثلا بابلانم

 روند هب هسک زودو و روند همدا هراق ول هدوکیربا و یرمو هدننزو ذفنق (یشخدلازو هدننزو رفعح

 ندشرعت فرح هدرا و ردنا تدث هرزوا قلوا دیاز یی هدنلصف شخد فلوم+ردیعما لجرو و

 | هرس کرد هنسن ریش 4 هدنزو طبالع (مدا ودلا و هدننز و طبلع (مدودل۱) ردزپا هلفلوا موسم درج
 ندندالب ماشژکا رد رحم هدا رجا یتلعف كنآ واق هنماقم ایعوم رول وا لصاح ندنر اما ه داب یرلکدد زرغ دوخای



EV eسو  

 ا ورک ن الوا ض راع نود و هناقوص نالو هنتلع افسلسا ی وبطم رد ر اکدید روه هدیکرت هدننز و ۱ 1
 رک رد هات دن ج مدنزو. هل زلز (دمخمطا را ردراؤم هدرعش دن وتو دیفم هرب بدرا باک زودقو

 | رونی هب ق وچ یدوس هدننزو سم" مع للارض یا مس نالف لا ردکوس ندزکک یزوس
 | قوح هدرصم "هرهاق رهاظ روشیلیا بوشیاب هراناضوا بوئروس هنسیدنک نامه ردیدآ تایترب لگو

 | یراکدید یلدرفص هدنادرفمنوب ردها ه«#*ءاح لوا ردلکد نکل رایدلیا مهوت روثلا ناسلینوب راضعب رولوا |
 | ندنرارواحاب ردهدش :زو دهده ( نما )رلیدید روند یکتا شوقراضعب رد ریغ كرولاناسل کرار دبا نایب هلتاپن

 | هل سمک كنەزەھ (عجا) ردندیاعصا هک ردثراطا نا هدننز و رار (رانسنا) رددآ روناح سرو :

 : ندنس هلسق دزا هدننزو باغو هدننزو راز (ماجخ) ردعضومرب هدندرو هزاع یب بو رددآ هدلب ر هدرصم

 هدوتس و ح ودع هدنن زو ربما (ےجا) ردند زانا راشد مات سا وج ن قدزرفو دهازلا دمع ن لیوخ ردنطبرپ

 .حورلا لیقثلا یا چ لجر لاقب روند هصضت لقثتسمو لیقث و حودم یا یخ لجر لاقب رونید همدآ لاصخ |
 | هکروند هب وت را ۷۳ هدنتلآ یرلکلی كشاوف مدنزو هباتک (ةماجلا) روند هدوس هزات شلغاض:زوتهو

 ۱ ماعط و كمتا نالف هد هرفس هدننزو لعفت (ممحهل) ردعضومرب هدنزو ءانح (ماجخ) رونلوا ریبعت یوت راد ر |
 راسکنم هیلعام اباش لکا اذا ناولنا یلعام لجرا م هم لا ردهنسانعم كللا لكا ینسیتنرقو یتسیدنکو د |

 ردطوبضم هدننز و هجر ز هدرالح ر را نکل ردقل وا هاتف كاع هرزوا یس دعا كون تو

 ناب ورخآ ندردص هلتاصف (تْغا) ردد هاسبقرب هلن رسک كللاد و كناخ (نامدنلنا) ردیعما كغاطرب هد هکم ۱
 (منن) مفتلا دنع سفللا یف قیض یا ږغ لاق روند هنسهضراع یغلراط قولوص نکر دا جارخا
 | سراش + روند ر نالوا نکنه و او لا اوه (ةمالنلردیدآ لبج رد واب غض ومر هدنزو برضق

 هنسنم هل روند هه بس یرلکدد بروط هماخ و ةخو یا ةماخ ضرا لاق ردهموخ یلصا هروک 2 | ۲

 | یرهوج ردموسم هدهبنآ هدام هلغل وا هاب و و روند هننکا هزات تبان هرزوا هدحاو قاسو ردماخ یعجج|
 ات اموخ مون ضرالا تفاح لاش ردهنسانعم قلوا مخو هریرب هلناصف (نامولنا ) یدلیا رکذ هدارو ندنمش وا

 دوخاب كنرللا بوروط هرزو | یغابا یوا تآ Pa هل رسک كن هزم (ةماخالا] ةماخ تناك ادا |

 هلغلوا هيا و هب وا وب و نفص اذا سرفلا ماخا لاق رد هنسانعم كمکید نفنرط بوکچ هع رقو قر ا
Êار دیبا كەر هدنفرط تسوا لراغاط ی رلکدید نینابا هلص كناخ (نیحا» ردتبثم ځد هدهبنآ هدام  

 دوع ترد دوخاب جوا هکیدد راضعب و رونلوا ریبعت رداح هکر وند تاب نالوا ردتسم ندناصا توی دیو

 | رارول وا لظتسم هدنآ نداوه ترار > کر دن یرلکهتروا هلقلت وا یرلکدید مام نیدزوا بوتلو بیت را
 | بارعا ی .دص الخ رونل وا ریبعت شالص رانوب هدنک ر هکر وند هتي ی راکدش | بدتر ت ندنربلادجاغآ اقلطم دوخاب

 رنو هدزفاسل ارز ود د ند رد و رول وا لیطتسم اضمب و راردیا ذاا هدنزرط هبق ر "ودم ندلبق یس هش اط

 | ریبعت غوه هنراقدبای ندقلزاسو رونل وا ریبعت قجالآ هدنن اسل ناکرت هن راقدناج ندجاغآ و رونلوا ریبعت رداج

 ردشفل وا ثادحاین وک ان وکی کی رارداچ قالیآو هبقو هیسعشو یات وا ردندحمررداچ نالوا فراعتم الاحو رول وا
 رولکخو هلبنوکس كنايو یحصف كناخ رولکم خ و هل رسک كناخ رولک مایخو هلناصف رواکت ای یعج كن هيج و ۱

 اهانناذا اههخا و ها ماخا لا ردهنسانعم قمروق هيخ هرزوا یلصا (مایخالا)لو (ةماخالا) هدننزو بنع ۱
 هکدنن ردهنسانعم قمروط لر هکید یتفنرط بوکج هجرادقمر ینربلوا بوروط هرزوا یغایا چ وا تآ هماخاو |
 هکر د هنسانعمقمروت وا بوریک هب هیخ هدننز زو لبعقت( مینا ا) نفص اذا سرفلا ماخا لا یدنل وارکذ ځد هده واو |
 ررلعتسم هنسانعم قلوا قم هدلحمر و يخاف اولخد اذا موقلا میخ لاقب رونلوا ریبعت قلوا نی |
 كعرو بوتروا e نوجا لس یسهخار يەنى وبشوخر و هبا وماقا اذا ناکلاب اویخ لاق | ۱

 (موبلنا)و هلتاصف (نایمنا)و هلی كناح ( منا هب قبعب یک"یثب هاطغاذا "یثلا مخ لاق ردهتسنعم |
 بوقروق ندهنسنوپ هدننزو باتک (مایلنا) و هدننزو هموعد ةموعطا» و هلبعط كرلاخ (تمویلنالوا

 همدآر سوکر ونبج و صاناذا امایخ و ةموهخ ومویخ و امویخو انایخ و اخ هنع ماخ لاق ردهنسانعم قمل
 هیلع مجرف ادیک داک اذانالفماخ لاقب ردهنسانعم قلوا اع هنسیدنک یتماخوو ررض بودا رکو دیک

 روند هنیکاش هرزوا هدحاو قاس (فمالنا) اهعفراذا هلجر ماخ لاق ردهنسانعم قمردلاق یراقو یعاباوا

 ید هدنکرت هکروند 4 یرد شمال وا تغاید (مالناروند هناص دوخاب روند هنسهتسد نیک | هزات لوق ىلع
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 | ردندنیثدح هکرد طخ نت "یلعنیا هدنز وریبز (عطخ)ردرا و مالسلا هیلع یوبندصمءدنا هکردعض ومر هدنل وب

 ! ےطخو ردندحم میطلنان جنو ردرا عاش مطمل نب سیقو هرب ون نب مطخو ردندیاععا هدننزوریما (مطخ)

 ردیعسا لجررب هدننزو باتک (ماطخ) یدلوا بقلم هلغلروا هنا ورب هدنسهعق و لج ردسقل یزعلادبع نب دابع
 هکر د هلع ن دعس انا هدننز و هنیهج هعطخ وهمطخ وردعض ومر هدننز و هر( همطخ )رد عاشر بلکلاماطخ و

 ا دنزو همام (هماطخ ونال ردسوا نب كلام نب هللادبع ون هکردنطب ر ندراصنا هبطخ و ردن دنس هلبق یط |

 | فص و هکسم بت نالوارردلوط بوتوط یرازککی مهحار هدننزو دادش (ماطلنا) ردتعاجرب ندنسهلسف دزا
 | عوخلجر لا روند همدآقجا و نوب هدننزو رهوج (عولنا) مشایطا غف ناک اذا ماطخ كسم لا رول وا

  (تيخ)ردکع د نوب امد وخاب ردفص و رپ ند هعینش فاص وا هدنقح هسک نال وا راک هلرصتف ك ناخ( ةماعيلنا)ق جایا ۱
 ۱ كناخ(ا) ردیعما كند وقرب یداع ودق كب هدن ابد مون هل کف كنا( هنامتیح)ردنوص ةیاکح هدننز و ردبح

 ۱ وهآ و ییحاص یایلح وهلاش روند هنمدمش كمدآر و هق دص یا هلځ وه لاق رد هنسانعم قیدص وتس ود هل رسک

 هنغای كنکرکوب نویقو ردهنسانعم عظع *یشو روند هنا یکیدلیا دا هرعا قلنامروا لوق لله رونی هنغات |

 | ءازجا هکر وند هب هنسننال واراومش و زود تیاغب هدننز ولاظ < انا هدننز و ءالع رولک الخو مالخا یعجنر وند |

 ۱ لو هلرسک كناخ (ذل) اضعب هضعبتوضال وتسمیا ماخ"یش لاقت هيل وا یتوافت اعطق ندنرب یرب كنمادنا و

 |هدننز و لیعفت (معللا) و هدننزو لاعتفا (مالتخالا) عاتر یا ةلخ لبا لاقب روند هراهود نایلتوا هدقلراچ
 | ردهنسانعم كلا قلتسود هدننزو هلعافم (ةملالا) هراتخا اذا هلخو هلتخا لاق ردهنسانعم كلا راتخا

 | روند همدآ لکیهلا مع و دنموتت هدننزو دیم (مصلمناو هدنزو رفعج (مملف) هقداص اذا هلاخ لا
 | لاقت رد هنسانعم كمروپس هل د دشت كيو یصفكناخ ( ملنا )روند هدآنوژوا ولم رکیمادنا و ءاضعا لوق یلع |

 | بیت خم وه لاقب ردلمعتسهدکلبا شیاتسو انت باشا جو امسك اذا لوالابابلانم اخ بلا و تیبا جخ |
 | لا ردهنسانعم قعاص دوس و ردنا یتسانئو حدم اعاد بویمردنوق زوت هنتسوا یتعی هیلع یش یا نالف

 | نالوا یوشمو و 1 ا قرد بوليرو تا هدجزو دونق موتور ایل ادا قالا جن
 ها شقوقرولوا فصو جو تنا اذا لوالاو یناثلا بابلانم اموجو اخ ملا لا ردلامعتسالارشک دنا ۱

 | نیلا مخ لاقب ردهنسانعم كلیارییغت یسهحار دب كمولوط ییمط *لدوس مخو نتنم یا مخ مل لا روند

 | لوهجلا ىلع جاحدلا مخ لا رد هنسانعم قفل وا سبح قواط هدسققو ءاقسلا ةحصار ثبخ هربغ اذا

 ج کک ردلهعتسم هنسانعم كلا اث لزوک یمدآ رو هعطق ادا هج لاق ردهنسانعم لیسک و سيح اذا

 | ادد ش یکی یا ےگ وھ لاق ردهنسانعمقلعا كنو انیط هیلع ینئا اذا االف چ لاقب ردلمعتسم ید باشلا

 ۱ یک و اههسنک اذا بلا و تببلا خا لاش ردهنسانعم كمروپس یخدو هدننزو لاعتفا (ماقخالا)

 | قمزو یسهحاردب كمولوط ییمعط كد وس یدو هل رسک كنهزمه (ماجخالال هعطق اذا هقخا لا رد هنسانعم

 | (تماا) روند هل هکروپس هلل رسک كيم (تما) ءاقسلا ةحار ثبخ هزیغ اذا نیلا خا لاق رد هنسسانعم

 بوروشود نوجما باولو رجا هکر وند هنسیدنکو د ماعط و هنسانعم هسانک روند ه یدنرویس هدننزو همام

 رابغ یسهلوقم هنیک و دسحو لغ ینورد هلتبسانموب روند ه ییوقو ه هطوا شمل روپس (موضا) راردنآ لکا

 | لضفا سانلا یا ماللسسلا هيلع لئس ثيدحلا هنمو رونل وا قالطا بلقلا موم همدآ هيك اب و لا ندناروذاقو

 روند هنسفق قواط هلیعض كناخ (مال دسطا و "لغلا نم هیقنلا یا هع بلقلا موم ناسللا قداصلا  لاقف

 رد شلغا رفح فانم دبع ن سعش دبع هکردیسا یتوقرب هدهکمو ردهدزنابز هدهلیعف كناخ ردیعسا یداور و
 | هدنا ردیعما هشيم رب هدموق رم عضوم خ دوخای ردعضوم رب هدهفاسم ليم جوا هب هفسجنیمرطانب ( مخ ردغ)
 هرکید لح ندا ر وا هجم دةم هکرکم زلاق بوباشاب ردق هغ ولبدل وندادلوت هدار وا ردولتیمس یی وص هکردرا ولوکر

 | یرقالغواو یرابزوق نا وط یکیبو وق ل وکه نند هکر وند هر وقچ كج وی لوش شل زاق هدرب مخو را هدا لاقتنا
 یراقداب ندندبس هرص وق ویک هدرفرولکهمجخ یعج رار ول وا ظوفح بول وا یبکلیغآراردا ظفح وعض و هار وا

 ندرامآ و راجشا هل رسک كناخ (ملا) رارردصاب قواط هدنا بور دلوط ناعص هنجما دس هکروندا هغللوف

 (نآخا) رد دآ عض ومر هدماش و رون د هغارزمزسرف و فیعض هدننز و دادش (ناملالروند هناتس شلاقیلاخ

 و o یزولوم ناسنا هکروند هسان لافسا هامورف و لیذر هلی كناخ

 یازخ روند ید یماجج هکر ددا تابن رب هلی كناخ و روند هن زک و هنسوتوک كعاتمو لرص و مهلاذر یا
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 هک و رس
 داشت و ةيلهاجلا ىف رع فصن یضالا زهر مرضخحت وه لاق یک دسل روند هرعاش نالوا ردم یمالشا و

 | نا دنن لیتو یخ هوازی "رو ولح هکرید حراش + امھکر دا عاشوا امهکر دا نموا مالسالایف
 | فل ا کل هرد ذوخأم ند انعم لوا هلغل وا هنس انعم عطق همرضخ صعبلا دن و زد دوخأم ندنسانغم

 | نالوا دوسایدنک و ضیا یردب مرّضخحم و + یہتناردمزال قفل وا لمات هلکلیا تبث هد هلا هم داض و هلانبتلم#

 | كمدآ رب بسنلامر ضخ و روند همدآ نال وا بسطاصقان و ضیا هوا د وسا یا مرض وه لاق روند هب هسک

 رونلوا قالطا بیرارس دل و دوخاب نالوالوهح یردبو رونل وا ریبعتقللغوا هکروند ه هسک یکیدندا لغ وا
 نمایردبال ناک اذا م رضحت ملا هل وام والعمال ردي ارا وط یشید هسخ وب ردیع | را وط تاک را هکر وند هتالوشو

 نالوا هنایم هدننب فیفخ و لیقثو هفاتیا مرضخح ماعط لاق روند هماعط شوخان زسناطو نانم ما رکذ

 عطق تناک اذا همرضح ةقان لاش روند هب هقال شات, وا كنع الو هدننزز و هج رحدم( ةمرضح لر ونده وض

 ةر ءار لاق روند ا شم وا ناتخو ردهنسانعم عطق کردښوخام ندهمرضخ و و اهنذا فرط

 بوقیج ندن رانط و دونم اا یادتبا هکر د هفت اطرب ندنفنص مع هلیصف كناخ (ةمراضل ۱ هضوفحم یا
 رابه و كلام ن ع رکلادبع ندنیئدح هلرسک كنار و كناخ رد ی رضخ یدرفم ربدل وا نک اس هدماش رابد

 ندرلن آ رلیدل وا ق رفتم هع دالب هروب نم فن اط هکر دج راش * ردندران آ نویمرضلنا نسح نب سابع و لیقعنب

 | نطوت هد هی زج و همراضخب هاندا نک هدماش و هماحا هرلذدبا مارآ هد هفوکو هد واسا راندا تماقا هدءرصپ
 مما (مرضخلا) یدنل وا قالطا هقمارج هراندنا رارق هدلصومو هانبا هرلنل وا نک اس هدنع و هجا رج
 0 ۳ تالو كسک كسک و قنعاط هدم ول وط نادتدش كف وغ وص هکروند هنعاب ےک لر هلیس هی لعاف

Êرد هنسانعم ےظع ما هلی وکس كناط و ی صف كناخ ( مطا د بل ان نمعق الق رفتم یا مرض دز لاقت هلوا فک  

 كنىران : ورب كنعمق هناد و هتسانعم راقنم روند هنن ورپ كشوف و رددآ عض ومر و لیلج بطخ یا مطخ اذه لاقب

 هنن ورب كناویحرباب كمدآ رب رول وا ر ردصم مطخ و روند هنت ورب كناسناو روند هن راج وا و هنب راکوا كنم راغا و |

 لوق ىلع قاط ماطخ هنن ورب كنهود و هفنا برم اذا یناثلا داف ی ر اهطخ ریطخ لا هنس انعم قمروا

 دمدآر و هفتا زح وا هفنایبع هلعح اذا ماش وا ایج لاق ا كمدک هج هقف وب ینرو نوچ ا ماطخ |

 | مالکلاب همطخ لا هیلوا رداق هب هفش قش هدنسهلباقم ا ردلمعتسم هنسانعم كلیا هبلغو رهق هلا زوس

 طاخ اذا عدالا طخ لاق روا كهكيد بودا زا ورب ین :رارانک كنان و سبن ال یت حح هعنم و هرهفیآ

 ادا اماطخ و امطح رتولابسوقلا مطخ لاقب رد هنسانعم كمر و شب رک هاب بنز ور باتک ماطخ و مس

 ابتر لا روند هلن هر هد زانو مدننز و رب (مضا) و هدننز و سلحم (مطضلاالاملع رت ولا قلع یمپاهقلع
 ردهنسانعمكمر وک ماطخ هن : ور كنه ود ېدو هدنن ز و لیعف ہفت (مطصلا)هفنا یلعیا ریطخ و ههط و هیطخ لم

 .نالیروک هایو یدنلوا رکذ هکردردصم هدننزو باتک (ماطمنا) هفنایع هلعجاذا ماطشناب ربعبلاطخ لاق

 كمد یهود و رونل واقالطا هنشپرک كاب ةصاخ ونوس وا یس هل وقم ناطیغ ورعشیر | ونوس وا شیزکر و" دیش
 یر ایمهلوقم فیل وشیاق رکو بیال رک رونل وا ریبعت رالو هکروند ه هنس نالیر وک هنن ور نوجا

 هلا ماطخ رثا نبا کرد ح راش + ه داتقیل هفنا ف عض وام وه و هماطخ ریعبلا ىلع عض و لاقب هدننز و بتکر ولکم طخ

 هب هقلح ندم هكا یراکدروک هنن ور مامز و د رالوی اار رک ما کیه

| 

 یضوط هنغاک ندر وقرا دوخاب هن ورب كنه ود هکر دیم ااغمت هنوکرب ماطخ ویپتنا رارروکاک !یرالوب هکروند

 ( یطخ الا ) ةفاضالاب نیماطخ وا ماطخ موطح لج لاق هنم و راراصب هنادیکیا هه اکو رب هاکو رولیصاب هن زوپ

 الوش هدنزو مظعم طلا )رونید همدا هایس و فنالالی وطلا یا مطخالج ر لا روند همدآولن ور نوزوا

 هکنح ىلا همطخ نم ضانبلا ذخا اذا مط سرف لاقب هلوا رقص یرغوط هنسهکچ تلآ ندننورپ هکروئد
 یرسکكناخ 6 یمطخا هدننزو ت دحر وند یخ د مطخم رونبد هنغی روق امرخ نالوا رایکزج هدنرزوا و لغسالا

 هدهناثمو دیفم هلو رسعو نیلمو جن و للحم رونل وا ریبعت یکچپ متاخ هنکچپ هکر دف ورعم تاب هلبصفو
 | هدنصوصخعج و نکس و تاحارح جنو شاعترا و هرلهحرق نالوا هداعما و ًاسنلاقرع و عفا د یراشاطنال وا

 | هنموعس تانا ویخیداعض هلبا هکرس تللذک لی نم ینیرابرغا شید یسهضعضم و ینتلعقهب یدام هلا هکرسو عفان

 ردر وم هد وکو ا بودروف یتفناب شنآ داعص ییکوک شفل وا قحاب نمک طولخحم هلاوص و هنغیناب شناوا

 یسدعلق كوب (ییقنا تاج رویم ریو ات را ام نالوا یر هاا وص یب تو |



a 4 زوم 

 | یمهلوقم هدن وزابو ذیوعت وزرح هلغل وا موسم هدنناونع زورحنم هللا ل٩4 یاحهد هه شعب و ردقجهلوا
 | ندنظفل مصخ نانلوا رک ذ رونلوا قالطا هرلزغا كلذک هنراید كرلهرد هلی كناخ (موص|) رول وا هنسن
 . [ یزآ نالوا هدنسهنوا لا هلزغا لوق ىلع كلا لکا هرکس كنه داضو صف كناخ (یضلنا) ردمجب

 | بطر یسهلوقم رابخ دوخای ردهنسانعم كع هلا هرش و صرح قرهریدلوط یزغا دوخاب كلا لک | لب راشید

 | عباا بابل نماعضخ بضخ و اعضخ “یشلا ضخ لاقبرول وا كم رباخ ریاخورتاچ راچ ردص وصخ هک یراهنسن
 | لک و ءاثقلاك بطرلا *یشلاب صاخوا لوک اب مهفلا لم وه وا سارضالا یصقاب وا هاکا ادا یناشلاو
 | كمر و ه هسکرب بودا زارفارادقمرب ندلام مدآرب وهعطق اذا یناثلا بابلا نم اعضخ هعضخ لاقت ردهسنسانعم

 | قبح اذا ةرلب یا اب ضخ لاقب رد هنسانعم قل هطرضو هاطعا اذا هلامنم هلمضخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم |
 | هنیفس(تهص )روند هبینبب نانلوا لکا هرزوا روکذم هجو ینعب نانلوا مضخ هدننزو همام (ةماضلنا)

 شم وامحطهدوص و روندهضرا تبنمومر و فیطلولنچ ول ریاچ و روند هریاچو هفلت وا لشپ هزات ورت هدننزو
 مضتخا لاقب رد هتسانعم كمك دوب هدننزو لاعتفا (ماضتخالا) یک ییادفب شید كلافطا روند هبادغب
 (مضخملا) هلك ابو هعطقب ىا هنفج مضتخ فيسلا لاقبو هعطق اذا قيرطلا مضتخا لاقب هنمو هعطق اذا "یشلا
 هلوا نم هما ناسنانکل بو ا راوط هلغمال وا هدنس هج رد قلیجا هکرون د ه وص ها روش لوش هدننز و نسح
 مرکم ( ضخ ال و هدننزو مظعم )ضخم ا) ساسنلاال لاملا برشی اجاحا نوکینا غلبب مل ناکاذا ضخ ءام لاقب
 مضخم و ضخ لج ر لاقب روند همدآ تکی یبحاص لام و لاح زعم هقاضم نالوا هرز وا تعسو یمایند هدننزو
 | موک كئيشرهو هنسانعم طسو روند هنسهتروا كنهنسن رب هدننزو ةق زح (فعضا ایندلایف هيلع عسومیا

 | رول وا یرهجهرق هکروند هن ر نوغو و نیلاق تالوف و همظعم نم یا هتعضخ نم ذخا لاق روند هنر ناوارفو
 هد زتو "بدخ (مضلنا) هصاصمیف یا هموق ةعضخ یف وه لاقت هنمو رونل وا قالطا هنصلاخ كئيش رهو

 | زاوا فصو هاوسن ردصوصحم هلاحر و و روند همدآ ناشیذو نیعتم نالوا درمناوج و مرکو لدایرد و لوج

 ۱ یراو روند هریثکمج و روند ت ا ءاطعم لوج دیس یا مضخ لحر لاق رولک نوعضح یعچب ۱
 | عطاق یا مضخ فیس لاقت روند هملق یجسک كبو طض یا مضخ سرف لات روند هلآ لکیهلا مظع ول هثج

e۳ عطق بویلی یرومد یمهلوقم 7 سن روان یاب  
 | ولشاب یتفی لبالا نم نسملا هاکطبا ذخا هلرمسك كنيسو یعض كيم ینو یرهوج یدنلوا قالطا هلیسهقالع
 | تراشا هداهشتسا وند ردشلوا دراو هانعمو هدننب كنءزج و یا و یدلبا طلغ نیکلیاریسفت هلبا هود هجوق

 ۱ جادخحریغ روزن نانطالوه + ةشاخ فرطلا فوذق یمافر تک اش × ردو تب لواو یدل رکذ یتنو بودا ۱
 ۱ ردیلعاف كنظفل تک اش یسهلک یرح نالوا هدینا تیب * جاج ءالا قسی مضخ ىلع » اه نانبلا جام ةعقوم ی رح

 ۱ هد ده: ناتبلا ترطضا و داذطا اهعق و دوو شحولا مد ىلا ىشطع ةدب دح اهدبک ین تلخد تس یانعم

 رک هتوا یرب یراجوا كنراقمرپ نکرروس هوکلی یف اچ انعم لصاح سپ ردکعد "قسم نسم یلع
 بونقوط هنس هش وکر کج كن وهآ نالواهرز واروک ذمافض و رد هنشت هن وهآ مد هکهیقسم "هدندحنال وا ترطضمو |

 لج رر وردبرعماوصرب و هدلب ر ورونبدهربنکع جندناسنا هدننزو رش (مضلالرول وا کمد یدنلپاص هاروا ۱

 قالطا ندنرقدلوا لک الاریثکر دشلوا بلاغ یلامعتسا هدنسهلسق ردیعما كه نیورج نیربنع لوقیلع رددآ
 رون دهنساكکلموک هکر دیفدارمو هدننز ونابرج «ناعححا) ردندهغلابم ةبلنایسهفیص مضخا ریز ردش وا

 :رونید هب وب وق قوچ یی وصهدننز وج ر ز(مرضلن)یدنلوارک ذهکردیفدا رمو هدنن ز و هعصخ هل ك ناخ( عض ا
 | قوچ اقلطم و مطمطغ یا مرضخ رحم لاق یک دیفسرحم روند هایرد كوب و ءالاریثکلا یا مو ناجا

 | كسان و ءاطعم داوج یا مرضخ لجر لا روند همدآهدنشخ و مرکو روند ههنسف عساوو هثیش ناوارف

 یعج لوج دیس یا مرضخ لجر لا روند همدآ ناشیذو نیعتم لدایرد لغکتمو لوج یتناممو جیاوح
 قالطا ها وسن ردراص وصخ هلاج ر رانو و ردلاسعج هکرولکننومرضخ و هلبصف كناخ رولک هم راضخ و مراضخ

 | هتسیرواب راک هدنزو طبلع (مرضنا) روند همدآ لوج دیس ځد وب هدننزو طبالع (مراضلنا رازغلوا

 | هیس هين لوعفما(مرضخلا )یکی ب وص یوق رون د هلال واهدننببیجا هلبا ولتطلوق ىلع رون ده وص ولتط ور وند
 مالسا فصنو هدننامز تیلهاج ینصن كنبرع و نتتخم مل ناک اذا مسضخ لجر لا نونید همدآ شمال وا تنس
 تیلهاج دوخاب روند هب هسک ندا لاردا یمالسا و تیلهاح لوق ىلع روند همدآ ندا نارذک هدننا وا و دهع
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 روند هنکب یرآو ردهمرمشخ یدرفنوسل وا یسیرآ كشا لرکو  یسیرآ لاب رک ر وند هنتءاج یرآ هدننزو
 لوشو ردیعما لجررو روند هراشاط یکفوک قشمو و روند هح وک یرفدیاب لاب كراپرآ و هنسانعم لصلاریما

 هلیصف كناخ ( مراشلنا )رد هم راشخ یعج هلو هدوسرف و هدرخیرلشاط هکر ون دهر قلشاط هدنزرط هبت كسموت

 رونید هراسسهدننززو طبالع (مراشلنا) رون د هراکلترک هقف و نال وا هدم وثبخ سرا مراشخ و رددآ عض ومر
 نییغآ نک ردا لک ا هنسن ر نالترص هدننز وهج رحد (ةمرشلنا) روند ه ور نالوا ظیلغ ورد هنسانعم تاوصا

 كن هلمهم نیس و ىح كنيش و كناخ (مربسشخ ) اهلک | ىف تت وص اذا عبضلا تمرشخ لا ردهنسانعم كمردن وا

 ناګ ر هديس راف هکر دی رعممرپسا شوخ وبه ر وکه نایب كحراشردندنعا ونا هب ربنیحای ر هلنیتح وتفم ءار و اب وین وکس
 هکر دب عم یسراف مانشوخ نربط كلجررب هلع كناخ (مانشخإ) رد راکدبد ییکلسف ناس دارم ردکعد تیط

 لدجیا ةموصخ ین انک لاقب ردهنسانعم عازن و لدج ردعما هلبعف كناخ (ةموصلنا) ردکعد مدآ شوخ یدآ

 بابو رولوا ندرداون هدبوب هموصخ سپ یک هصاخم هنسانعم كمکچ هلا مدآرب رولوا ردصم ندهلعافمو
 هلداحیاینالا بابلا نم امصخ ریصخم هوصخف ةموصخ و دعصاخحم هصاخ لاق رونل وا لامعتسا هد هبلاغم رو زم

 باپهدنوب نکیا درطم كلک ندلوا باب هتبلا لعف نالوا نصت یتسانعم هبلغ ندهبلاغم باب یتعپ داش وه و هبلغف
 نالوا یرام ندقلح ف ورح هدناب هبلاغم یتعیهدن اب هتلعفف هتلعاف هکهل وا مولعم +ردج راخ ندسایق هلکلک ندینات

 هرخمف هرخافرول وا ندئلاث باپ هسرول وا لقسم لح فرح ورون د هلع هنلعف هتملاعر ونل وا در هب هم ىع راضم تالعف |

 تیعسوتیشخو تیمر وتعب و تدجو هسرول وا لتعم رک اوردهممیوب لاحهدنس هلج ك رابابنالوا جک رون د رخي
 "دره هع دتر وص لوا هل وا یوا و صفا و فوجایتعب یوا و لتعم هکرکمرونل وا در هه رمکه دنس هلج ك ران و ېک

 زل وا یراجهدنابنال وا نعضتیتسانعم لادج وعازن وباما یکه ف وخا هتفخف ف واخ وه وضرا هت وض رف هتيضاررونل وا
 هک ی ناونع هعصخح همصخف هدېف نحنام سپ ردشل وا لصاح انغتسا هلیظفل هتبلغ ارز رازعد هتعرف هتعزان الثم

 دارا یظفل هبلغهن ر هعصخ هدلاهعتسا و ںونل وا در هل وا باب هدسایقارز رول وا ذاشالامعتسا و اسایق ردندیناث باب
 تا مصتخا لاق رد هنسانعم كعشدیا تموصخ هل ر ردن وجا تک راشم مدن ز ولاعتفا ( ماصتخالا) دمر ا وا
 هل رسک ك نهد دشمداص ویحۀ ك ناخ یتس هلک ن ومص ینعی بالا چ ن ومص مهو یاعته وأ رة نمو نعم اوص اتو

 راضعب و یدنل وا لقن هاخ یسهصف و ماغدا و بلق هداص یاتثااعتفا هکرایدبد یدانوعصتخ ییصا راندا تئارق

 كناخ و رعوا و رایدلیا روسکم ییاخ بم هنسهدعاق نک اسلا رح اذا یشان ندنینک اسعاقجا بویلنا لقن یی هص#
 عج یني نینکاس اما و هلا زارنحا ندنینک اس عاقجا یدلیا تئارق هلا هریقهریغ هکر ح ینعی سالتخا یتسهکرح
 ردشلیا روح ینینک اس عاقتجاهدرب نالوا مغدمیناث هکر دشا ضیرعت هنتنارق عفان ماما هلکنوب فلؤم ردنط كل

 هلرحف كناخ (مصلنا) رد هلا هم داضو ردطلغ یلوف هک اذا هنفجیصتخ فیسلالاه و كنرهوج هدارو و

 یناثلا بابلانم داصلارسکی نوعصخم مهوةزجتعارف هنمو هنسانعم كما لادج و عازن یدنل وا رکذ هکردردصم

 رک ذم و عج و هشت و درفمهکرول واهاک و رولکم وصخ یعجج رول وا ردصلاب فص وهکرول وا دنسانغعم صاح ص خ و

 هب ۵ ر هه اکو رد ردصمه رز وار وکذم هج ولصالا ف یضفل صخ هکر د ود یلصفم تال و رول وایواسمینن قم و
 ربتعمو ظوحم یتیفص و بول وا رظنااعوطقم یتهج تیردصم رکا رولوا هنسانعم مصاحم بول وا فص و ةفلا

 رک ذمو یعجوهشلت ودرفم هسرول وا ظوحم*یتهج تیردصم بول وا فص ورک اورونلعج بو نل هینت هسرول وا
 سیلج روئلوا قالطا هنر ره كمصخ یکیا هکردهنسانعم مصاخ هدننزوریما (مصلنا) رول وا یواسم قنؤمو

 فتک (صلنا) همص اع یادیصخ وه لاق هلع كناخ رولکناعصخ ویک ءامرک ر ولکءاعصخ یعجیک سلاح و

 كناخ (صصلنا) رواک ن ومصخ یعج لداح یا مصخ لجر لا روند همدا ددش یتموصخ و لادج هدننزو

 مصخ یف عاتلا عقو لاق وند هنس هشوک كنهئسن رب و هبناج یا هعصخ یف هعض لوقت ردهنسانعم بناح هلیعص

 نالواهدنفرط یزغا یغاشا كکشمو كمولوط و ةيحان یا مصحیف دعق لاق رد هنسانعم هیحان و هت وازیاهاعولا

 مصخ ذخا لاق ر واک موصخ و ماصخایعج روند عصع هنفرط یرقو ردقج هلوا فرط بید هکروند هنجوا

 هن رارانك نالیموب كرك كزوك نیعلا ماصخاو یلعالا اهفرطبو لغسالا اهفرطب یا اهعفرف اهعصع و ةيوارلا
 هرم (ةعصخا)یدنل وا رک ذ هکردیفدا مو هدننزو موسخا (موصخالا) رول وا یربد كيرک هکرونل وا قالطا

 هدقدل وا قجهرا و هنیطالسر وضخ دوخاب 4 هکرعم و كنج مدآ ر هکر وند هنس هلوقهرهوجوهرهمولتیصاخ لوشهدننز و

 یسهلوقمیسلط و ماخ لقشم ینافوا و صاوخ دوخاب رهوجولتیصاخ ضعب رار ونقاطنوچ | قلو تمالس و ناما

 قم
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 | روند د هنالوا ولءدوک هصق و ولشاب لوق یلع روند هنکنا رغص هدننزو هروبص (ةموزلنا) ردف ورعم ور
 | مزحاوباردندیماسا ورون د هرکذ یلقامط هبصق ور وند هنالب تارا هدننزورجا(مزخالا)رواکم وزخ و ءاز زخ یعج

 یرالغ وا چاقرب كنآ بودا تافو ولغ وا مان مزخا ردیّدج كن دج دوخاب یدج لر وهشم مع رکمان متاح یٹاطلا
 | وبشا هلیرلطا حرج و برضو موو ج ورخ هننرزوا كموفرم یسهلج هدننص هدامرب نوکر یدیشلاق

 | الق ٠ مرخا نماهفرعا هنشنش * موس هءرد نکي نمو * ماکیلاجرلاداس "آقلبنم * مدلاب یتولمز ینب نا |

 | ۱ نم ای دید وا واچ حاص نابسعع وق وقع RS مزخا یرارد بودا دار راو

 ۱ نشو كابرک ١ یظفل gery الو ا بارا E نمو یدلیا ها ییراقدلوا

 كن روغو هودالاب یسنج فورعم ر و رد داتاغاطرب هد رق هن دم مزخا و رد هنسانعم تعببط و یوخ هلندترمسک "

 هدنن زو با (مازخا) ةرتولا ربصقلا یا ءامزخ ةرک لاق روند هنشاب رکذ هصق هدننز وءارج (ءامزلنا) ردیعما
 (مزاخ)) ردیعما كنغانوق جاج ر هدننب لح مان هلع هلا رفجا هدننزو ه یپز (فیم زنا ردیمما هردرب هدد

 نبمزاخ و هع زخن مزاخ ورد هلا هل« یاح و دوخابنا و منا و ےساقلان او هلبج ناو دبه انب مزاخ ردندیماسا
 وکلا مزاخنب دیعس ندرانلوا مزاخ یرل رد و*"یحرلا دمحم ناو "هجا دم نباو ۍطرقلا مزاخ نب دم
 ن هللادبع و مزاخ نیدلحم نب نسحو دلاخ و هدعسمو ه واعموا ررضلا دو یقیهللا دجاو "یسابعلا ةعزخو

 یضاقلا ديم ادبعو نسح ن رافغلادبع و ءالعلا ن دنج مزاخ واندرلنلوا مزاخوا یسهمنک و +× مزاخ ی ناخ

 دمع ن رفعج ن دمو + ردراثدحم یسهلج یلعب یاناو ءاّرفلا ناو دمع ن هللادبعو بلص نب دم نب دجا و

 نیسحو ردندمارکء الع نویمزانا رکب ییانیرع ن دمع ریبک ماماو دم اننا رفعجو دجاو هللادبع ن لیعع"ا و
 نب دمو هعزخن قصعانیدجم ماما و + ردندنلستیراصنالا تباث نب ةعزخ ردندح هک ق نادششلا لیععما نب

 | نب مهاربا ردندیماسا هدننزو ریبز (عزخ قردرلبوسنم هنرادج نابیع زنا ةعزخ ن لع ن دمع ن لع
  ردما رخ یا نیادوخاب ردهدنزو دادش هکمازح نب مضخ نب دمو ردراثدح ناّیشاشلا عزخ نب دمو عزخ

 ۱ ځد وب هدننزو هنیهج ( هعزخ )ل رد يما لجررب هدننزو مظعم ( مرح ال یدلیا قلتو عام ندیوفپ ماما
 | ناو همزخ ناو ثراملا ناو مهج ناو یزج ناو ےکح ناو تباث ناو سوا نب ةع زخ ردندیماسا ۱
 | ةع زخ ن ةمازخوا دوخاب همازخ ینا ناو ردنداعصا یئیللا رمی ن ر هدننزو هما و رمم ن 1 او مصاع

 | كناخ (مشلنا) رونىدەنىلوق كالا وچهدنن ز و بولسا (م وسخ الا رد هی اص ةمهج تن همازخ و ردیصش كنرهز |

 ۱ هتحار تّربغت اذا عبارلا بابلا نم امشخ ملا مشخ لاش رد هنسانعم قغوق بودا ن “هع تا هلرصف تنیس و

a eاموشخ و امشخ لجراا مشخ لاقب دد ا اوا شیکک :یکیلد كنور كمداز لو  

 قلاب هحاردب ندنض ورعتلع یسهلوقم روسابو ناطرس و حورفهدنجنا نورب و هفناعسنا اذا رویا بابلان ۸

 7۳ ورا لئاز یزکک كمدآرب و هيف ءآد نم هتحار تربغت اذا فنالا ممثخ لاش ر ردهنتسانعم

 a e لاق هدننزو باغ ردهانعموب ید ماشخ رول وا زم وط هحار الصا هلفل وا لطاع ی ءدماش |

 FF هلغلزوب تا هدرلنوب هدننزو لعفت (مشلا) و ونک روا (یاتخالا )دیس ای تق اذا اماشخو |

 هلبقوفام كنه رخن ندنس هبصف كنور هدنن زوم وصیق (موشیلن | هتحار تریغتاذا مشخت و محل امشخ | لاقب ا

 توه ته و قش دمآرمراعخ

 | زککهدیکرت هکر ول وا عض وم لصتم هر نال وا ؛لتشمسح هدغامد مد موشیخ سپ رد راکلت رک هقفوب نتيا هرجا |

 ۱ e نورب هکر دن رابع ندرلکلترک نال وا هدنتاېنكفنا ےشایخ ضعبلادنع و ردمشابخ یعجب رونلواریبعت

 ( مثلنا )رار دیا لامتسا قرهلوا عجب نوچکا رون دهرارهط نالوا هدنجم| كت و رب لوق ىلع و رول واهدننب
 | هد ز و رجا (ےثخالا) هموشيخ مک اذا یناثلا تابلانم اعشح رشح لاق ردهنسانعم كمزا ینیزکک كمدآر

 فص ود هلو رب ورول وازم وط هحما رالصا هکر ون ده هسک نوقنوط یزککو رون د همدآ نالوا شیککی جاكنن ورب

 موش و مش لج ر لقب روند هشوخ رس هلس هين لعاف مسا( مثلا )و( موش ا )و هدننز و مظعم( شخ ا )رول وا

 كا شوخرسس یمدآ هلغمارچص هزککیسهصار كىارش نیکسکه دننزو لیفت (میشخنا) نارکس یا مش و
 ردععا ندهشخ هدننز و هفرخ (نعننا» 2 موشیلنایف هتحار تروثت اذا بارشلا هعشخ لاقت رد هنسانعم

 | ردروهشم سرافماشلنان ةبلعو روند هغاط لوب و روندهن ور لوي و روند هنالسرا هدننزوبارغ (ماشلنا)
 | رفعج (مرمشلنا) یدل وا بقلم ندنغیدل وا لوب ینورب ردمبقل كثدحع مان كلام نو رم هدعنزو داذش (ماشلنا)



 e 1۱ زی

 یصاعلایف نوم رمل یا مارخ مه لاقب روند هراهسک ندبا مالا و یصاعم باکترا مادم بول وا عطقنم هیلکلاب |

 هدننزوریب ز(عرخ) ردیعما یرادج ك راثدح مان هه وجنب ورع و هللا دبع نب دجا مارخ و ردیعج كم راخ هک اب وکو بو
 مرخالان كتاف ن ع رخ ورد رلثدحم نویع رطنا شوجح یان دم وع رخ نب و رع نب دیعس و ماع ن یس ومردندیماسا
 | مانه( م رخ ]زب هد راقات هود نیقب ه وص کر دت وا هار در هلیکف كناخ (ةنامو رطنا)ردندناعصا نعانب عرخو
 ۳ هکر ون دهنج وا كناققایا هلبرلهرمسک و هل رهف كن هثلثم یا وكناخ هم رخال ردیعسا لجرر هدنزو

 | نیش(موشرلنا ) رزلوایط و رخ دننیهناسل هح او هنچوا ندنسکوک کز ر د دنیا ا هس و رخ رک
 كی و روندهغاط ويو روند هنن ور ناقیچ هلاوح یرغوط هبارصع د وخاپ هبهرد كعاط هدننزو روبنز هلا هڅ#

 لعافیسا ( شن را إل روند هضرانیلاق و كب یجدوبهدنز و هفش ره هلا هددشمم ( ةع نا )ر ون دهضرا ظیلغ و

 نوالا ریغتم بویلرآ وهسفنیفنریکتم مظعتمیا شف رحم لج رلاقب روند هب دسکد ولآ رکو یظعتم نیبدوخ هلیس هیذب
 (طرظنا )وهدننزوروبن ز (موط را ) روندهمدارودو یرلاضعاچاب وط یکی رکی سەد وکو زوندهمدآنالوا

 یفیدشواق هورب كراقامط ولف رطیکیا دوخای ردیفرط وا هکر وند هنکو ا كنور لوق ىلع روند هل وربهدننز و ذفلق
 موط رخ هکر د حراش + نیکنطا هيلع تمام وهوا همدقموا هفنا یا همعرخ و هم وطرخ باصا لاق روند هرب

 روند هرج نیکسکن دا شوخرس كاچ موطرخ و یدنلوا لامعتسا قالطالا ىلع هدعب ردع وضوم هنفنا تليف

 ییارشكنآر ونلواریبعتینرو هرشرافآ ل وا ندزنکچ هلقایا هکر وند هبهربش ناقآ ل والا ندمز وا نالیقبص د را

 (م وط رنا وذل ساد نا لبق بنعلا نم یرحام وهو | راکمالا ةعيرمسل را یا موط رنا برش لاقت رول واریت ك
 ناموطرخ و ردږیهزن هللادبع یعما رد عاشر یرابطا موطرخ و ردیعما كنق هنع هللا یضر سنا هللادبع
 نایعا كموقر معطارخ و رولک عطا رخ عج كنظفل موطرخو رد جرزنا نن فوع هلا حرزنا نت مثح

 نامهجوق شلو یتشاب هدنن ز و طبالع (یطارطنا ) ےھتا داسا موا ملا رخ م هلاش رونل وا قالطا هن راناشیذ و

 رد هنسانعمكک !یضوط هفرط رب یتن ور دوخابقمرووا هنن ورب كمدآرب هدننز و هج رحد (فمط رطنا) روند 4 یراق |
 یرقو ینور یشان ندغامد وریک هدننزو ماع رحا (ماطنرخالا)ل هج وع وا هم وط رخ برض اذا همطرخ لاقت

 ملا رحا لاقب ردهنسسانعم قلوا كانبضغو ربکتسا و هفنا عفر اذا لجرا مطن رخا لاق ردهنسانعم ققوط
 كامزید هدنن ز و منع هلا هع یاز )مزال روندهمدآ نوز وا كهدننزو ناوفنع (نامط رنا ل ضغاذا لج را

 مزخ لاق ردهنسانعم كمرک همازخ هن ورب كنه ود و هکش اذا یناثلا بابلانم امزح ۇل للا مزح لاق ردهتسانعم
 هن ردص كل وا رطش ىنعب هنل وا كتي هدنحالطصا ضورع لها مزخو ةمازلنا هرم بناج ىف لعج اذا ريعبلا

 شفخالادنع کرد حراش + زازا ابیتعم هدغیطقت فرح لوا هکر دترابع نکلا هدایز فرج ردق 1
 وبا ندلی وط رحم الثم زل وا سرد جو اهدن و رول وا فرح یکیااب فرح ر ربونلق هدا زهد میش

 ردشل وا هدابز وا و هدنل وا رطش كتب + ایضار تنا ام قالخالا نم تبنا » هلعف ءوسلا ارعا تیزاح تنا اذاو |
 ردهقلح یرلکد روک هنف رط ر كن ور كنود کردو ا هر هدننزو هباتک (تمازخا) ردهدنعظقن نلوعف هن |

 بوکید هنر یرب یتیرلهعصت نیلعن هلکن هکر وند هب هشرت هجا لوش نیلمنلاةمازخ و رونلواریبعت قرهدنورب |
 ییعع ریعبلا مزخ لاقب ردهنسانعم كمرک قرهدنور هنورپ كنەود خدو هدننز و لیعفت (عزضصلا) رارردشواق |

 یشوقهود ثل ذکی س هلج كن رویط و رون ده راه ود شلروگقرهدنورپ هن ران ورب هدننز و یرکس(ی زنا همزخ ۱
 رد هنسانعم كمل زبد هدننزو لعفت (مّزصلا رول وا كيلد هلماب یرلهرت و كنيرانورب ارز رارول وا همزخمو هموزخ ||
 هلیلوق قعشلو هدلحمرب مدآ یکیا هدننزو هلعاغم (ةمزانما) امف لخدو اهکشاذا هلجریف هلوشلامزخت لاق هنمو |

 | یتح قیزرطق رخ الا ذخبا و قیرط ی .ذخبا ذا .قیرطلا همز زاخ لاش ردهنسانعم كلنا ولس هلو رپ یر ره |

 هنجاغا مود هلنیتصف (مزلنا) مراخ یا مزاخ مر لاش روند هک و نوو ك ب (مزانار) ناكمف ایقتلا
 هد دم ر روند همدآ یحاص یروب نم رجش هدننزو داذش (ما زنا رولیکو بیا ندنعوبف رددآ رصشرب هبلس

 ردندیماسا همزخ و روندهنغاربب كنحافا لقم هلناصف (ةمزلنا) ردفاضم کا وسراچ یراکدد نيمازلنا قوس ق

 هم زخن ةبلعژ ن هللادبع وهمز ن تاپ نوک ناز و همزخن سوان كيهن و همزخنب ثراح وهمزخن همزخ

 هل یک ردي“ یوبش یاب ینعب لا یریخ لوق ىلع ردنابرب هدننزو یراسیح (یمازطنا) ردندیاعصا ۱

 ندناو لب هلغل وا قنمیجر یسهجررف و لیزمع ی هنتنم دار افلطم یری رول وا یوبش وخ ندنراکچ ار |
 دماسح رد رلکدید هماسح هلش رحم كقلح تابلو رریلصم یدراب غامد و لاح و دبک یب رش تاتیجش لو

 (61) ۶# سیل ×



 ۱ شل ا کی رط رب نی دنزنال وام رضهکر بد حراش + یا و لظلاب انبکرب یا هدنز مر نالفلوقت ردترابع

 عاضوا وافج و روجهدوهب نامه بويل وایمهدناف و ريخ ندنفیدل وا یتعفنم وریخ هلغمامتچ یشتآ كخامتج نالوا
  هدیز مر تللذک ردکعد ردنا الیتسا زسهدنافراربد هدنز مر بو دنا هانکن د هسک ندبا تلقث ءاقلا هلا هناقجا

 1 هیمرخ مر و + یهتنا رار دنا لامعتسا هدر كجه د یدل وا نک اس یضغر ون د هنغابهرک رد هاب هدح وم ءاب هکراربد

 هلنیتصف 6 مرلنا إل ةيم رنا نیدب ناد اذا لجرلا مّرحت لاق ردهنسانعم قلوا عبات هن رانيا و ند كنس هناط

 |( مرا ) هفناقرت و تمرض اذا مبارلا بابلا نمامرخ لجرلا مرخ ردهنسانعم كلرب یکرید كننورب كمدار

 ءامرخ نذا لاق روند هغالوق شل رب هدننز وءارج (ءامرنا ) رونل واریبعت قیرب هکر وند هر شلرپ هنن ورب هلناصف
 | بو ردیعسا كن راسرف یتعلاساعم نم دشار و "یبضلا سراوفلا دزو رد دآ هعشچ رب هدلحت مان ءارفص و ةمر یا

 | لوا هبکنا هر كيسبا و روقچ یفرطرب هکر وند هزر اب كسکون لوش ءامرخ و ردیع"ا سرفرب ص وصخ هب هع ر ینا

 | شلرپندیروقرا یغالوق و هیلوا نکم دوعص ندار وا هلفل وا برص تیاغب یناجرب هکر وند ه هبت لوش لوق ىلع
 ۱ دوخاب عضومرب هلیعض كناخ (مرخ )اضع اهنذا تقشدق تناکاذا ءامرخ نع لا رول وا فصو همی یشید
 | هنت 6 نامرخالا ) رک ذپس اک ردترابعندرب یکیدلسکب ونک ت كن هت ةكالامرخ و ردیعمالرغاط هدرخ هجحنرب

 ] هددقرایفتکلا امرخا و رونل وا قالطا هکیکیکیا هج وربا ندرلهکج هدنراجوا یرقو كعامم تسوا هلیس هغیص

 | هرکه کر دن رابعندن راج وایغاشا كنب راکیک ك روک ل وق ىلع روند هن راج وا نال وا هدنفرط رالوق كنب رلکیک لروک

 | ندضملا لبق نم نامرض نامظع اهو نفتکلا امرخا باصا لاق ردشلنا هطاحا یکیک هح رمو یراکدید

 | طاغ یرهضسن نیفتکلایف امرخا هلیسهدایز ف هداروب فتکلا ةربمک افتتکا ناذللا نیفتکلا لما افرط وا

 | یغالوق ونینیعلا عطقنم یا مرخا لج ر لاق ون د همد نالی" رب یزوکو ردد رفم ندنظفل نامرخا (مرخالال ردح رص

 ردیدآكعاطرب هدندروب ملسون و ردم اكن ر ندم وركولم ورون ده هسکقیرب یک د كن ور و روند همدا قترب

 | یکم رخ هدننز و سا( م رخ ا )ر د دآ كغاط رب هددح و ردهدزنابز هلیع كنار رد دا كغاط هتشب رب هدانهدف راو

 فیسلا مرح و لبا مرح واهعطقنمیا اهمرحمو هک الا مرخیفاولزن لاق روند هر یکیدلسک ب ونکو ت كن هبن یخدوب

 هناثا وا كن هجک ورونل وا قالطاهرلوبنالواهد را رب ظبلغو كب مراحم ورد م راځم یهچ ر دتر ابع ندنرانورب تعلق و كاغاط

 هدنن ز وءره وج (فمر وطن )لیلا لئا وا قظلغلا فق رطلا یا لالا م راح یف ق رطلا م راح ان رسلوقت رونل وا قالطا

 هاه نالوا یغالتچ ویغب رابهکر ول وادرفم ندنس هلک مروخو زون د هنغلارا كن راکیلد لوق یلع هنفرط ك وا كنور

 ] ردلعتس هنسانعم تكعسک یس هتوا بودیا لاصیتسا یعوقرب و هتذخا یا ةسلا هتمرتخالاق و تاماذا لوهملا لع | | اتع نالف مرتخا لوقت ردلهعتسمهدنسانعم كلوا هلتبسانموب ردهنسانعم كلسک هدننزو لاعتفا (عارتخالا) روند

 هتسانعم دراب رونبد هب هنس قوغوص هلب رک كنار (مرانا) مهتعطتقا و مهتلص ًاتسا اذا موقلا ةنلا تمرتخا

 هدننز وریما(مرطنا)لرون د راکز ور قوغوص ةصاخ و رد هنسانعمدسفمو هکر ات یا لعلام راخوهلاقب رد هنسانعمل اتو

 | لاباالو نجاممدارب هدننز و همارک (فمارطنا) نجام یا عرخلجر لاق روند ه هسک برمشم هنایلابا الو نجام ۱
 | هاب لرش هدننزو رکس (مرلنا) اعرخ ناک اذا سمانا بابلانم ةمارخ لجراا مرخ لا ردهنتسانعم قلوا

 | هکلر دعالمو شوخزسنج-ز و ردکو هلوا ولت وا رط و بات هکر دبراقاربب و یراقاد و یرالاد كجاغا دارم هکر وند ۱

 ۱ هلغل وا نیبم هلیسانعم ناداش و رورمس هدیسراف نکل رد رعم ندیسراف یتعب رد رعم یظفل مرخ لوق یلع روند

 | هکرولوا عج ندنظفل همّرخ و ردسقل كنب رد تكسیردا نب نیسح ظفاح مرخ و رول وا زاحم روب نم یانعم ارهاظ
 | ندننکع و تبح ثعاب باعصتسا رول وا رظنشوخ و وبشوخ تیاغب و یصسنب ینول ردیعما تابار هیبش هب هطرک وب

 یوبشیناوغ را هدنادرفم ینابنوب ردعفاد یتا ودع و عفان هدنص وصخ تبح نانلوا رکذ ناهدا هلغاب نانل وا بدتر

 نوزوا یرلکخپ ېک یباقایلوصاف هنیعب اردا ریبعت نردنود لذ هنسانا هدیکرت هدنادرفم ضعب و راردنا ناب هل

 گا وک ب ودیا دع ناسل ین هلغل وا یس هنسن یک لته راص رب هدرخ هدنج وا رول وا روم لوک یکنرو نوزوا

 ..یموحجت یراکدیدیمر نا كاب ردیدآ هبرق رب هدن رايد سراف هم رخ و + ردم وس رم ود رول وا شهکچ هنسهسک | یناسل

 بول وا هدنداقتعا حسانتیدلیا مشن هقلخ یتنینآ هیکدزم و روهظ هدننامز هفیلخ صتعم روفسم ردندا روا روهشم

 یرلکدیدیم رخ ویدل وا یلوتسم هدالب ژک او ثعاب هداسف رفا ویتق هلبااسن تحاباو د ر دکر شم سکرههدناوسن و |

 هب هسک مان رحم ن ديب ردهلحرب هددادغبهدننز و ثدح )مرح ردیدآ عض ومر (نام رخ مار دم وق كنو هشاط

 ندندابع و تعاط هدننزراتز ( مارنا ) هنسانعم بذک روند هزوس نالی هدنزو نامثع (نامرنا) ردب وسم

 ( هیلکلاب )

۱ e 44۰ زی ۴ 

E: 



 و 6۳۵ ربع

 مرویقهداروا نوطراردادن ب وکچ هن رز وا قوپط ییرا هچاب كنب ران وط ران[ ارز روت دهن هلح نوط یر
 نالوا هدنغابا هکر ید دن [ لوشاو هلج و لفلا دنع هطابز یا بذیذت اهلی وارس مدح لاق رروپس یرب مروبق |

 و لوق ىلع روند ید مدخا اک ا و هلوا یر کد هڪ روو ندرالبق نالوا یک اد هرزوا قفرط لیکس

 هصاشاق وف لیک ناک اذا مدخا و مدح سرف لاقب هلوا شلیا زواج ییر ضعب دوخاب ننوت كن رلکلب |

 لوق یلع روند هنوبق نالوا قآ یرقایاو یرلا هدننزوءارج (مامدلنا) الهضعب وا هغاسرا ضاسلا زواج وا
 | هلوا هرق لقا دوخای هلوا قآ قتمارف بیرف ةنسهکلیب یاس دوخاب روید هنالوا هایس ندب اسو قآ یاب
 یک ترج ر دعما ندنظفل ءامدخ هدننز و هفغ (تمدلنا) روند هدهن ری غاط نالوا هرز وا تفصو تالذک

 ۱ همنع ( مدلنا ) ةعاس ىا راهنوا ليل نم ةمدخ تضم لاق روند هتعاسرپ ندراهنو لیل هلبصف كناخ (ةمدنا)

 ی یحاص مادخ هکهل وا ی رب هد ید نج هکروند همدآ لوش (م ودا روند هشیاق هدننز وا

 3 موقلاس روند همد "1 ناوا رف نیش خروم ع ر ری

 کی یادلنا مهار ا قحا و او رد هلا هع لاذ و دوخاب ردعاشرب هدننز و باتک (مادخناا)ل مدنا اورشک یا |

 | كنا (مذلنا ) ردظ وعم قلوا هللا هم ردمه و نكل ردشلنا دنیقت هلا هلم جرفلا وا رد هلیعص كناخ ردناهقف |

 | شوق یراکشو هعطق اذا یتاثلا بابلا نم امذخ همذغ لاقت رد تسانعف ا نوک كن نانو ر آ
 لاقي ردهنسانعم كلسکو هبل هب رض اذا رقصلا همذخ لاش رد هنسانعم قمر وا هک هنسهم مط د وخاب هنن راکش |

 .(منهارر کس اذا نالف مذخ لاقب ردهنسانعم قلوا شوخ رس و عطقنا اذا عبارلا بابلانم امذخ ی لا مذخ |
 : كمك مذختو هعطقاذا همذخت هم ذخ لاقب ردهنسانعم كمسکدرلن و هدننزو لعفت (م دلا و هدننزو لیعفت |
 و لب تدمنج شوم تاتو زا ne ست اذا ثلا م دخت لاق ردهنسانعم ۱

 0 | هلنيتص (مزلنا) هع وطقم یا عذخ نذا لاق روند دغال وق شلسک و یزرکسیا 2 ةعذخ اما و ناز کسیا عذخ |

 | هدننزو فتک ( مدنا إل عرسا اذا بارلا باببلانم امذخ لجرلا مذخ لا ردهنسانعم كاا تعرسم |

 مدحت و موذخ و مذخ فیس لاشروند هلق نیکسک هدننزو مظعم (مدا) و هدنزو روبص (ء ودا ) وا

 | بیط حس یا مذخ لجر لاقت ی و ات روند همدآ درغاوج و رک ی وضگین و عبطشوخ مذخ و عطاف یا 0
 | یتفسک هکر وند 4 هراب ش اسك ندهنسذر هدننزو همام ( ةماذحلاآ) ردیعما یسرف ك رام یا ن ساد رمو نقلا |

  بولیسک یروقرا یغالوت هکر وند هن وبق لوش هدنن ز وءارج  ءامذلنا )هتعطق یا هتماذخ هذه لاق رويل واریبعت |

 هرم (ةمذلنا) نبت لو اضع اهنذا تقش تلا یهو ءامذخ ةاش لاق و هلغمامل را بوبوق نکل

 | هدننزو باتک ( ما ذخ ال رذندرافم نانلوا ثادحا هدمالسا نام زو و ردیجس|افمت هل وکر صوصخ ه هود هدننزو |

  مدخ افت آ ماذخ ناو ردیع#ا یسرف كنهسک مان روعالا ن سیف نب شایحو ردنطبرب ندنس هلسق تراخم |

 | ردهنسانعم قلوا سیا بودارارقا یتتراقح و لذ هکر رک كنه (ماذخالا) یدنل و رکود ەدنىەداھ |

 بز (عذخ) هركسا اذا بارشا همذخا لاق ردهنسانعم كلا شوخرس و نکس و لذلاب فا اذا لجراا مذخا لاق

 | ىق كرما مات ییاسغلار ۳“ ینا ن ثراح هدننزو ربنم (مذحم) ردثدح عذخ عیر نب دع ردندبماسا هدننزوآ

 ۱ | لا روند هسابل هراب هراب هنهک كب هلیصف كناخ (مع راذلنا ردمبقل لدبعم نب ماع هلناحصف (ةمذلنا وذإل ردیعا | ۱ ۱

 ثمر وب هلتعرس هدشزو هجر حد ( لذا ر ردندنلسف راشعا ةمرو و قالخا یا لیاعر یا ءراذخ بوت |

 | تادتنشو اب وکسكنا رو ی كناخ (مرلنآ) ردتفل هد هلی هلم یاح وب و مرنا اذا لج را ملذخ لاقت رد هنساتعم |
 | كن وب كمدآر و اهصفاذا ىناثلا تایل نم ام رخ ةززطنامرخ لا ردهنسانعم قمربابوک وس سە دکناو شک

 ۱ ندنجوا ناقیچیرویس هکروند هنلورب كغاط مرخو هفنا ةرت و قش اذا انالف مرخلاق ردهنسانعم قمرب قکر د|
 ۱ ردن رابعندنطاقسا ك٣ ندن وزح نلیعافم دوخاب كناف ندن وزح نا وعف هدنحالطصا نویض وع مرخ و رد رابع ۱

 یتلعمرخ و زون وا لقب هن ۇر لل وعفم لغلق نليعاف ناز اف ار ونو القت هب ۇر نام او وو ناو ۱

 ردطلغ یره )نتلع ام نم ملا وهدارو ردم ورخ یعج كنسهلک مرخ و ردد مزخا و م ورحم هتل : نالوا ضراع |
 اهمرخ ییعع ةزرخا مّرخ لاق ردهنسانعم كمر بوکو ح شدم دو هدننزو لیعفت ( مرتا )|

 تعصالاف|هصف یا تم رقة زرنا م رخ لاش رد هنسانعكلرب بولیکو س شکید ردع واطم هدننزز و لعفت (م رنهلا) |
 ردلپعتسم هنس انعم كمك ینکوکب ودیا لاصیتسا هلی هناط رب هلت ساتم وبرد هنسانعم قم را ب وسکه مان ی هنسن رو | ۱
 ندنسانعم قل واریکرش هلا قتلا ههر مدار ر دنزلا م رض و ىتعطتقاو مناص أتسااذأ E ةا تر لا |



 ی

 e ۸ ۱ ری

 1 | قلوا نلاق E یصب نورب هلنیتصف منا هضّرع ادا ین رخ لاق رد ا قا لان و لتصب
 اذا عبارلا بابلا نم اف لجرلا مخ لاق رد هن انعم قمل وا ناوبایو یصب یسهلوقم یراج وا كراقال وق تلذک

 ۱ یراکدید كنلک تلذک هذا تمحو هفتا مخ لاو هةضب ع هذا تناک ادا تلذکو اظبلغ وا اض م هفنا ناک

 _  ودهتمانعم قمابقیراکیلد كن راهم كن هقان و اعطاه راص اذا لوعملا مثخ لاقب رد هنسانعم قلمی ب ولکن وچتلآ
 ق هوریصبناواب و روندهمدآ ولن ور یصب ردفصو هدنزو رسا (شنالاتتسنا اد ةقانلا فالخاتقح لاق

 یرعوبیخدوب هدننزوربما (مشنا) روت دج رف نیلاق یره وب و روند همطق وانا یسولمان و روند هنالسراو روشد |
 لاقت روند هناق قایا ناوباب و یصد یرج قریلوا یرویسس یوا هدننزو هیظعم (فَحا) روند هجرف ابق

 | روند هفلیصب و هفلهصبق نالوا هدنران ورب كنم ی ا

 | "فلنا ةر دتسل | یا ءافخ ةقان لاق هل وا هصقیرلقن هه و یر د ینابط هکروند ه هقات لوش هدننز و ءارچ اغلا

 هدننز و ردیح (یتیخ ) ردندناصعا کردن را نبا هدننز و هردیح < هیځ ردیدآ عض مر هدهماع و یمانلاةریصقلا

 هاا هدننز و هنیهخ (هجنخ )و هدنزو ناغع (ناغخال و هدنزورجنا (مثخا)و هدننزو ةماسا (هماثخا) 1
 [ 19۳ ها رج لاه رولا شب ما هکرد هنسانعم كمزوا بوروا قن ورب كمدآرب هل كناخ مار ردندلاخ

 | هدننز و طبالع (مراثلنا) ردئدح هکر د ناغع ن هللا دبع هدننزو ربز (متخ نا) هقد اذا لوالا تابلا نما

 مان "یلجلاورع و راش یا مزانخ لج ر لاقت روند هعدآ نالوا زدنا ماش بودا لاد ییفیندا ریطت ندهتسن ره |

 | نیلغلا یا مراثخ لجر لاق روند همدآ للقاد ود نیلاقو ردیعما یرد . ردیسهج وع لاش مان ون

 | روند یک نالوا هدنس#ت روا كغاد ود تس وا هکر د هثسانعم هم ژخ هل رسک كنار وكناخ (دمزلنا رز هفش

ktaانما قرظنا یا ةمژلنا !ذهاملاق رد هنسانعمقلوا هه و هبل وچ زکر ج هدشیارب  

 ندنسهلدبق دعم رامنا نب مثخو رونل وا قالطا نویمشخم و کت آرد فا دنزورطج (منخ)

 | لا منخیراردپ یفان ندقدلزغوب ینآ یلخ هلبقلوا ردنعما كنه ود كکرا ر و ردیعما یرارد كن هلسقرب پعشنم

 ۱ 1 جدو هدننزو جرحدم ( مثلا روند ه السرا مثخو رد هکردولا دبع نب رع مثخ ینا نباو یدنلوا هیس

 5 | هدننز و هج رحد (ةتمعشنا هلکم یا هجولا منم لجر وانت و وز ا عزا |

 4 | ناچ و دهع هرزوا رصانن و نواعت موفرب لواو ردلع رب ندرع لاا لوق ىلع رد هتسانعم قعثالی هناق ندب

 | ضعباک او غض و هرجا باقرب یقه رکصندکد لا لکا ین و عد یناویحر بولک هنارارب هدنراقدل وا كجهدا

 | هی و ردترابع ندنوب عنخ هتخرا رردا قاسم و دهع دقع هدلاح یرافدروتاب کا یییرللا بودن طلخ بیط |

 [] قع راق هدننزو هجرحد (ةلشا) هارج یا ةمعشخ ع لاق زفلوا قالطا هنوبق روند هی ولبوت لزق

 (رنخ) ةبفخ ف هذخآ اذا تخ لاق ردهنسانعع قلآ هحول یک نلروغ وا یهنس رز و رد هنسانعم طالتخا

 | لاقت روند ه یراق لوب یحرف هدننزو روبص (موحنا) و هدننزو باتک (ماحما) رددآ لجر رب هدنزو رفعج

 | تمدن بوروک ق جوک شبا كمدآر هلرصف و هل رسک كناخ (ةمدلنا) نهلا ةعساولا یا موج و ماج ةأرما

 | لودا وین بابلام ةمدخ وةمدخ همدخ لاق رونل وا ریبعت كما تمذخ هلش رڪ ؛ کر دهنسانعم كلا قلراکشس و

 هلنیتمت رولکمدخ و ېک باتکو بناکر ولک مادخ جج رار د راکشدب هدیسراف ر اون هزاکتشدخ (مداطا) هللعاذا

 as ردشغلوا اا داس ازا مما مداخ هکر د د ح راش + هلاه رون د همداخ و روندمداخ تل ذکه دنن وم

 اکیا هلغمال وا یراکتمدخ كمدآ ر هظننزو لاعفا (مادتخالا ادغ ةعداخ هذه لوقت رولل وا قالا ءاه

 | 06 دةست مدخ اذا لجرلا مدتخا لا ردکلیا قلراکتمدخ هنسف یدنک هکر ددنسانعم كم كمروک یسدنک

 اذا همدتخا لاق ردهنسانعم كسلا راکتمدخ ندهسکرب و مدتخ نا مداخ هلنکی ۸ نلدبال لاق هنمو ح راشلا

 رنک كنز (مادخالا)) ردهنسانعم كسلا راکتمدخ ند هسک رب یدو (مادنتسالا ل امداخ هبه وئسا
 ةمدآرب هب

 ق اعف (فمدللا) هل هبه وف امداخ هبهوتسا یا همدخاف همدتخا و همدکسا لاق ردهنسانعم كمر و روم

 یغراج یربکد کید هنغابا كنءود کا تویلغاب هنکلب , كلود هکروند هر هیصت مک و نیلاف هدنزرط هقلح لوش

 همدخ و مهعج قرف یا مهتمدخ هللا 7 ضف لاق هنمو روند یتا سان شاوا اد هدربر و راردنا دنن

 ماه رولک مادخ یعج زونل وا قالطاءردلاب و لا یا ةمدخ اهلج ر فو تءاح لاق رونل وا قالطا هلانلخ

 هدنس دنسهچک ی كنءودو زوند رب كجهروک لالخ هدقابا هدننزو مظعم (مدا) نور کیان

 ییراهچاپنوط هدقایا نانو هه روند یخد هم روند ناچ م روک ما یری د همد نانلوا کد

Cm(یرفدلغاب)  

۱ 

ir و DE Dor 



Fe :دی ۳۷  

 هرگ (دموخا) ناشطع یا مّوح و معاوح لبا و مماحریعب لاق رد هنسانعم ناشطع زس وص ماح و رد هدنزوا

 روند هرب نیکنا كنایرد رصلا ةموح الثم روند هنن رب نالوا دشا دوخاپ ونمط و هزموک كن نسف هد و |
 | دیدش كب یکنج كن هکر عم دوخاب روند هت رب واچ یک و ا كغلموق لاتقلا ةموحو لمرلا ةموحو |

 نامو یجب روند هناکم نایلوا ترص نکل ب ول وا ظبلغ غار لمة كناح (ةنامو )زرد هن ر نالوا |
 ماس (ماح) ردراکدد لیفرت ندنعاونا هو تاتو ردناموح یعج كنو ردیدآ تایر و رولک نیماوحو

 ۱ "یماح مالغ هنم ورا دلیا تان نوت رذ كن آر امدآ یکنز هایم عي ردنادوسلاوا ردمالسلا هيلع حون نا هدننزو

 هب هداب لوش هلبعص كناح مولا روند هروللب هلص كناح (فم وا ردندح اطا دجا ن تبحاودوسا یا |

 ازد وا طقاس یسهلک رجلا ند ر هن هل وارد انار ود هد رس ساک ی راخ هلغمر وا هشاببول وا نیک کاکو وند |

 تل هدنع هلک كناح (ذعحا» مادت سا ادا مالاق م وح لاق ردهنسانعم همادتسا هدننز و لیعفت يره

 :رونید ه یبص نالوا دنشوهو كرب ز ریت یغامد تیاغب دت نو لکم( ما ری نقی ندنرلارف دنجا

 کرد هنسمانعم قصا رهم ه هنسن ر هدننزو باتک (ماتلنا) وهدننزو ېک د (ملنا) چ ةا ءالنا لصف لوس |

 | یب رولق لرافک العو لج قح بلقلا ےن مخ و هعبط ادا ییاثلا بابلا Ni اقح هقح لاقب رونل وا ریبعت كلرهم

 ندقلق ز ربا زودص هننسن قلعتم هناماو داقتعا و بويعا مھ هن ا هب هقح تاداقتعا و ناما بودا“ دننآ

 ایت بودا مامتا یی هنسس رب مع مخو یش هنم ج رحالو اثیش ےھفیال هلمح ۳ هیلق ىلع هللا متخ لاقت ردنرابع |

 | هرکصندکد کا یتیک او هرخآ غلب اذا اقح * یشلا متخ لاق رول وا شا متخو دیس ینآ کایوک ریل مچ 8

 لسع روناا قله منخو ةیقم لا هات الو عزا :خ لاقب ردلمعتسم هنسانعم قمراوص ادا |
 | كجموک هلبا موم هجا یسی رآ لابو رونل وا قالطا هن رلزغآ كنب رانا وق یرآ و رد ردصلاب فص و وب و هتسسانعم |

 | کا وکر دا دس بوبا یس هلا موم یک راز دن ندنموم لپ رولا ریست قرص ردهنسانمقماوپص ی فید

 بات (ماتلنا) هبءالطف معشلا نم "قرا اقیقر ععشا نم ايش عج اذا لخلا نخ لاقب رولوا شارهم یججوک |
 :الاحیدناراردا لامعتسا قعاب هدفلس هکر وند هفجلاب كاج هیل رهم یی هن نر او ید ار کد یک

 مخ هل صف كن انا هب هلع ا یذلا نیطل ایا ماتطناب باتکلا نخ لاق رونلوا لامعمسا یوم رهم فورعم ۱

 تش ز وه متحام وه و انا هيلع عضو لاق رونل وا ریبعت رهم کرد هات نام مد زال هنس قجهنل وا |

 :ماخ (۲) رد هلیصف كنا کاخ (۱) ردراو تغل ید هدنسهدام متاخ وبشاو روند هکزو یراکدرک هم رب نوچا | 0

 ۱ رد هپرمسک كن مايتاخ (۷ ) هلنیتعف تخ (>) هدننز و باتکم اتخ (ه) هلی كناخ مانیخ (4)ماناخ(۳) هل ربك كن
 E 3 رخاو هتبقاعیاربخ هتماخ لاق روند هنکو ص و هنماکا كن هنسن رب متاخ و*رولکت اوخو متاوخ چ

 نو مفرخآیا هه وم وتلا مان یھ لاھ زوم ویا وای رکا ڭنەمزو م وقرب هلبرسکو یصق كنات |

 ۱ دیلهس نالوا هدنغایا كنعسق تآ متاخ و هنسانعم افقلا ةرقن روثل وا قالطا هنروقج یساهقكناسنا هلیصف كناتافقلا |
 لفاوهو ما الا سرفلا مئاوق ینام لاق رول وا زآ ندقل رقص یراکددعدخ رول وا زس وللب وللب کر وند ما
 | هب سسک كنات مان ) رونل وا قالطا هنتشاب سهم نالوا نیس هننرق ندنرلهم كغاسمق سرفلا متاخو حولا
 اذا متامناب متخ لاق ود هنا انعم قفقاط متاح هغمرب هدننزو لعفت (متها) روند هنماحما و راو . یدو | |

 لفاغت اذا هنع منع لاق ردلهتسم هنسانعم قل وا ا تویقط بودا لفاغت ندهنسزرب و هعبصا ف مج

 هنسانعم قمن راص راتسد هشاب و ا هاب مخ لاق ردلیعتسم هن انعم كما مک مارو تکسوا

 .هدنراقایا هدننزو مظعم ( مت ) هدننزو هر کت ردهقخ مسا ندانعم ویو ممت اذا لجرلا متخت لاق ردلمتس

 هدننزو ربنم ( متا متاخ هماوق یف ناک اذا محم سرف لا روند هنآ نالوا یغلرقص همهس شپ نالوا ما |

 تاغل نکل رلربد ربتهدیسراف رلراپ وا دع وا 6 | هرکصندکدلیا نیچلاب و زود بوروس ه هنسنرب <روننجنزو

 هلغل وا یلها ید كتغل لوا فلؤم + ردموس رم یکیدلکه د هنسانعم قلراوب حنا بویغل وب ریت هبانعمو هدهیسراف |
 متخ هرزوا یلدعم رادقم هنسانعم عاص رونل وا قالطا هکچلوا (موتخلا) ردند همزال كلا طبض دعلي وا هرازب |
 .باتک ر دماتخ یدرفم رونبدهرادنب نان وا ربعتلا و قشآ هنر قان وا كنم تآ لنت متن نوچغيدنلوا |

 قلوا شوماخ هدمکت هلسیس عزفو فوخ دوخای زح هدننزو هجرحد (ةمزمنا) هدننزو ملاع رد متاخو هدننزو
 هلقلروغوا هجناهن ی هنسن رب هدننزو هجرحد (فل) عزف وا یع نع تکس اذا لج رلا مرتخ لاقت ردهنسانعم
 یهنسن رن دندو لیفت لیعفت ا Ra (منها) ین قدم اذا ؛یشلا نخ لاق ARENG كاا خا

 ا زرعل آءا نا لصف وه



 ۱ Fran و دجشاوب و یکیدلکح ه یشید یعق زوک | همحح و هفت راهتنعاو لیهصلاق

  ییدد روثلاناسل لوق یلع رددآتابنرب ا (ةممخللا )دافسل بناذا روثلا مس لاق

 | جد یطب قبح رول وا قرولا ضیرع کردیا یناتسب قبح هلیصق كناح (ماجٰ ا رولک مس یعچ ردناب
 3 عج یغامد "هدسو عفاد یاکز ردناب یراکدد ییاطخ "هلال و نکلسف یکنرف هدیکوت 2 یدرفم رارد

 1 یعام ما ثیغلا وبا هللادبع نب دعو ردعطاق نمم لاهسا برش هلا دراب ءامو یغاب لک یتشلر واقو یوقم یلقو
 e نالوا حت هلیس هلک ےماح هدم رکنآرق رونل وا قالطا ید ےماح تاوذ کہ دم كنهزمه ( ےماح ل ۲ ردن دیدم

 | ردع دوخاب ردمظعا مسا یماح و ردشل وادرا و هد رعش ضعب نکل ردلکدزتاح كعد ےماوح ردرلهم ولعم هروس

 +ردرلهروس یادت ا هکرد رفرح *نونوا رلا »یمامت ر دیس هعطقم فورح كنف رش مسا × نج را *دوخای
 ۱ | حراشلا لاق

 هک نورصن ال جا ول وق ثید |یناذکو ةرخالارومانم هیفال هتنیزیا *نآرقلا جابد میماح لآ» دوعسمنالاق

 رد هنسانعم نورصن ال هللا و ردم دوخاب رد هنسانعم نورصن ال ملا هلغل وا ندهبهلا ءاعما میماح هکیدندرثا نیا

 فناتسم مالک نورصن ال سپ رونل وا راهظتسا هلبارایدنک هدننابتجر لا رنتسا هلغل وا ناشدذ هم وق ره روس دوخاب

 صا وغلا دردم وح رم باهشو رول واباوج هراستسا و د ديا بترتهن هدنیح زمگیدد یتسلک چ کا وکر ولو ا
 هدنسهلک ےماح لآ و ردیعجلیاقهکیکلیاوق ردشل وا دراو هدراعشا حف نیسا وط و مما وح هکر اید د هدنح رش

 یسەشتو عجب كتا نایلوا جک یعجو هنت ندنسهلوقم هبکر ع ءاع هکلی ردلکد هنسانعم لها لآ نالوا

 ارش طبات چن رب اکبالثم رارداهدارا ینسانعم عجب دوخاب هشت بودا لاخدا ینیرلهلک وذو لآ راب رع هدکدتا دارم

 مےءاح تاوذو میماح لآ سپ راربد ارش طبأت وذو ارش طبات لآ یتءاح هدرب كجد یدلکر هسک امس هلرسا

 | تباث هليعص كيم ( ماعلا  یهتا رد زاحم ند هن ونعم تبعص ردکعد راءروس نانلوا قالطا ےماح هکردندلسق و

ETردلعف مسا هلیسان هرز وا رسک لرخآو ی كناح «ماس) تباثیا اذه ىلع ماحم انا لوقت  | 
 | حاج و ماهمه کد یش ى 0 2 کدنع قبا تلق ل اش ردهنسانعم یدنک ود به یدلاق هنسفرب

 ۱ ھل مک كناح < 9 ردیدآ هدلب كاج وکر هدنسهیحات ءاقلب هدننز و هنیهح ( هعج) رد هانعمو ید حابح و

 | هلی كناح (ماجا) رد رزفحماطهراق رهن هد الک ییب ابد هل عص كناح (جرددآ هردر هدن رابد یسهلبق یط

 | یوار یخرسلا ةيوج نب دجا ن ةللادبع ردندیماسا هدننزو هلو بش € هٌ وج ) ردراغاط هنر هد همام

 | كاهش ىوجل ا ن دلا دعس روهشم لضاف هکربد د جرم + ردما رک ماشم ههن ینیوطا ون وگ رای

 كناح جا رد وسنم ه ه وچ نالوا یدج هکردهلرسک ك واو و یعض و و ىح كناح هروک هنناب

 | هز( هج )و هدننز و هماعن (هماج) وهدننز و نافع (ناج )ل وهدننز ونا رع (ناج )و هلیط كناح ( ج )و هل يصف
 | (یاج )و هلبسهلاما ه هعص كوم و یعط كناح (یج) وهدننز و هرکر ک( هم لو هدننز و با غ( ماج ]لو هدننزو
 (نهلا) هنسانعم هرج روند4 روق شنآ ر دیعج كن هعج هلم كناح (تامیم ا )ر دند عیماساهدننز ویا رخ

 سابلا و اطعا هدننمص هعتم هلتهج و یکم مک ردهنسانعم كمر و هعتم هب هقلطم رد ردصم ندللیعفت هدننز و هلګ

 هن انعم همون رونید هنشوق شواب هلص كنون و كناح (ةغخا ) رونلوا قالطا هما بای هنایث یراکدلیا

 لظنح و ءارضخ ةّرج یا ةت هد یف و ءاح لاق روند ه یتسدلشب یلرص هدننزو رفعج (معنطا ) ردیعچب منح

 بلاصم یا متانح ومتنحمامسلایفترهظ لاق روند ج د متانح رون د هراتل وب هایش و ردنهما كضرارب وروند هنحاغا

 | هننابب كحراش هکرد ثرالا نب نجرلادبع تف ةقنح و رددرفم كمانح ورتنح نانل وارکذ هر اه هل دوس

 ردلکد یمهریشم# كلهج وبا وب و هنع هللایطر ردباطلنانب رع هدلاو نیحرلا ید تذب هقنح و رد هیاعص هر وک
 | كکوک یراکدبد هوب لزق هدننزو رفعح (مدنلا ل ردیسهداز هج وع هکلپ رایدلیا مه و هجلیوا راضعب هکهتن

 | ردهنسانعم تعاج هلرسک كلادو كناح ( نامدنطا  ردیلع تالجر رب و ردهمدنح یدرفم ردیسا یرصث

 | بروس هود نالوا ردق هراهم كيب هدننزو موق (مولحا ردیجما هلدبقرب دوخای رد هنسانعم هفت اط لوق یلع

 ناموحو موحو روند «یروس لوي نایلوا دودح هلا نیعم ددع لوق ىلع رول وا یروس لو ك د هکرونید

 اناموح و اموح موح * یشلا نل ربطلا ماب لاقب هننسانعم قفلوط یتسهووچ كاست و نوا و

 نام وجو هدنزو دومقمژوح و هدننز و بانک م ایحو موخو تقاطاذا ءالا لوح لبالاتماح لاق اذکو مود اذا

 اناموح وامۇوح وامایحو اموح مالا ىلع نالف ماح لاقت ردلبعتسم هنسانعم كلا بلط و دصق یهنسنر هلناعف

 ۱ ید ءووک نار خراش نکل + ٭ هلم اروا مو یعج ردلعاف مما ندن روک ذم نیم (ماخا) هما ر اذا



 سوگ ۳۵ ]قوس

 [ زالو اسان بیک و دا قرهیل وا یسبا الصا هزوک و" مهلا نم می اوا لیللاب متها اذا لجرلا محا لا

 .اژاج لاش ردفدا مو هدنز و دمام (تماحا») عج و ریغنم تقرا اذا نیعلا تقحا لاق ۱۷۳۹ ۹

 E مه لاق یک, یمابرفاو دال وا و لابع و لها روسد هنن افلعتم و ارقا صصم كمدآر و ةماع یا دماح

 ید هدزعاسل هک ردهنسانعم ساعدهدننز و دادش ( مام لا ) روند ەسە دن زک كنعمق هود و هنصاخ یا نالف

 نکل ردتام اچ یج رفرک و ین .ظف) ماچ و و و ردیعما ثالاسنغا لح نانلوا ریبعت ماج

 درک ذم سس رولک تاماج هرزوا سابق یعج نوح | ردبلغا ثینأت هدنظفل ماج هکردم وس رف هدحابصم

 هلی ابع ماما هذهیرب ندابدا هکر دند اطلو * ردینبمهن روصت هعقب یئینات ارهاظ و رولوا سایق فالخ عج

 ییماج ناوسن هدک دلبا راسفتسا ود زکیدل وا فرم هشت نوت ردرک ذم ماج بطاح هکلیا دارا اشم

| 

3 
 رز ردلکد زب اح كمد كماج تاط همدآ ناشح ندماج هکردندادآ و * ردشمرب و تاوج ود مدلیا دارم

 ۳ دوخاب ردهنسانعمرت دوخاب قفل ماج لب نمک ناس کر نخ تک تست یک و امد هماج لوا

 تیفامو تحعص اعاد هلغل وا یوبشوخ یر / لعاصو هارد یر كنهتسخ ارز ردکرک كعد كيج | ۱

 7 دیش رفا ها همر دنکسا ( ماما تاذا) ردنآرقلا "یرقم ير نسما واو رولوا هانک ندکعد

 افشتسا هلی وص كن آ تلع باصصا هکر وند مراکی . ناقیچ بو ام اقوص یسا هل مک كناح ( فا ) رددآ هبصقرپ

 ندنلفل جهچو ارد یمهناهیلا مورو هجولباق هدنرهش هس ور و رونل وازیبمت هه هد رتراردبا لاستغاو

 y) ونلااتج رد دا یدا ور هد همام ور وند هنغا د رقاق لوق یلعر ون د هنغاي قر , وق و هنعاب چ | شل زمص هکر ول وادرفم

 لاو هام یم زی روند هغ اج هلبرمسک كناح ( هجا رونل وا قالطا هغاط یکیا

 يصار دراو یعاونا هکر ددا كض مه ف ورعم هلعما و هل رصق كفلا و ىم كناج ( ىج اإ هتسانعم هبنم روند |

 ول هتصیا هل یک ناو یعض كيم (ةح او هلیصف كناح و كيم (تملا رردعوترپ ندنا هض راعول هت رد یراکدبد ۱

 اهنرثکوا یج تاذ یا ةمعو دم ضرا لاق روند هرب قوچ یماج و یسهقصبا دوخاب روند هضرا ولاج و[
 هدنساضف یصم دیعص هم و هيلع جام یه و مح هناف هنم لکأتال لاق روند هب هنسن نالوا ثعاب هننارا یجو

 هغادرپ هلنیتخف ( جالا ) رددآ هرقرب هده ردنکسا ؛یجاوض و رذیعماكناضق رب هدرصم ةیقرشو رددآ هب رقر |

 یش لاقب رول وا دض هلکغد ه هنسن قآودوسا یا جا یش لاقب روند ه هنسن هراق كيو هنسانعم حدق روند |

 موم و روند ه هنسن هايس هدران و هدنرلنز و دهده و مجمع (ےسخا )و هدننز و ر وفعل (مومصلا) ضیا یا جا

 كن راترضح یضترلا ىلع نب نیسح ماماو * روند هعاط هراق و رددا شوق ر و هنس انعم ناخد روند هنوت

 قاطلا ناسح و یدبا ندنلس كسرف مان نورحهکردیعما یسرف جد كن وما تاللا دبع ن ماشه و ردنعسا یسرف |

 بابض هلبقو رددآ كب وضرب هدهثیفم غو ردیدآ كغاطرب هد رمصم وديع | یراسرف حد لرذنمن نامتو

 لاق ردهنسانعم قمرارق هنسفر هلنیتصم ( ہا رددآ كشوقرب مس ہدننزو ده دھو رددآ كغاطرب هدن راید

 1 من و ہدننزو لعفت (مما )و هد زو لاعیف یخ )دوس ترص یا عیار بالن ا

 هکر بد ح راش + د وسا ترص یا تمسم و تممح و تیموجا لوقت ردهنسانعم قمرارق هدرا و هدننزو لزازت ق

 ۳5 )رک نیساک زد هنسانعم همحج ےک و یهتنا ردشفلوا رکذ یدارطا هدارو هلفل وا لتعم یسهدام ءایجا | ۱

 ( ما هلی كناح رولکمح یعجب ردذوخآم ندقلهایس هنسانعم تسا روند هنربد كناسنا هلبصف كناح |
 هکر د درفم كنظفل ماج هدننزو هاڪ (ةماجلا) ردهم یدرفم هنس انعم غ روند هروک هدننزو درا

 ةأ میا ةماج تءاج لاق روند هال واریلد و لزوکدوخا هتروع و روند هنسهر واكسک و کو روند هنجرکوک

 هنس هرهم یمرکد نالک هرب ندنسکو ک كنه ود و روند هنسهدنزک كنعهفیشاوم و باود و ردیعما وص ر و ةليج وأ 1

 ةماجو روند هنس هقلحوپقو روندههرکبنالیرگ ه هعوقو روند هنسولوح كشوک هریک اب شاروپسو روند |
 نب بیبح و ىل سالا ةماج و ردیعما ىراس رف كد زنی ءارق و كنهصمبقنب سابا هماج و روند هنسکو کت آ سرفلا
 روند هتعاجر ندنسهلبق جم هیرمیک كناح (لاج) زیدلیا رکذ هدناصا "هلساسس راضعب یراتو هماج

 هج نب ةفرعن نجرلادبع ردندیماسا هلیص كناح (هج) ردیعما لمر ندنع كولم هدشنزو هروبص (هموج)

 ی ریکر اب هکرد هنسانعم قمارفوا یعسق تآ وریکز اب هدنزو هلزاز (فمصصطا )ر د راثدح هجن سابملانب هجا و
 سم ردنرابع ندکفشک هجا وب و هیلهس یزهلآ ندنسپ را بویغشک كي هدکد روک یتبحاص تاوهدکدروک
 سصه نیح نهاد میم و سرفنا م عج و رعشلا دنع ع تّوص اذا محو نوذربلا مع لاق روان ا ید



قوغوص مدار و همها ادا انالف مالا جا لاق رد هنسانعم قوا "مهم دمدآرب هنس ریو مضح و اند اذا
 9 ]لا وص 

 ٠ درابلا ءاماب اهلسغ اذا هسفن نالف "جا لاقب ردنوچتا بلس یمان ردنا نوا هلازا ینترارح هکردهنسانعم قمناقناب

 : 32 ا قلق موم یمدآرب و یجت تان تر راص اذا ضرالاتجا لاق ردهنسانع قلوا ول هقبار رب و
 .یج لجرلا ج هدساسا یتح رولوا دراو موم ندینالث هلدهج و چلاس وا مو وهف هللا هجا

 | لاج لاق ؛ردهنسانعم قمت رارقو قلق هراق ییهنسن رب ماجاو ردموسم هلیترابع موم وهو ةدیدش
 1 كمدآ رب و هن“ اذاءالا جم لاق روبان قلا ی وص ید و هدننزو لیعفت (ممصلا) جا هلعح یا

  ردهنسانعم قلوا فامنالخوا هزاتو ملا ههجو مضساخا االف م ج لا ررهنسانع قم رارق هللا روک یتیزو

 1 اوا ادد هرم چازا O REE دارت كشاب وتی تدیاذا مالغلا مج لاقت
 | یزو كرب بودا روهظ یرارباچ كرو قالطلاب اهعتم اذا 2 ةأرلا مچ لاقب ردهنسانعم كمر و هعتم هب هقلطم و
 هکشلیوت سیر وابشوق وداوسلا لا ضحا اها اد اذا ضرالا تمج لاقب رد هنسانعم قلوالشب مع قتمارق
 ردهنسانعمهردف و تولا ءاضق ردعما هدننزو باتک (ماملا) هشیر تباذا ح رفلا مج لاقت ردهنیسانعم یاب

 ردقم و یضق توم هدارو هردق و هؤاضق یا + تیلص دق تولا ماج اذه * هحاور نا رعش هنم و ح راشلالاق

 هدننزو باغ (ماحا) رولوا هنسانعم لوعفم هلغل وا ردصم هنسانعم ردقت لصالا یف ردلق ید یسانعم

 | هنتسهدوک هلفل وا ضراع ندکع كدرکچ قوچ هه ود الثم روند هنتلع یج نالوا ضراع هنق هاد اقلطم

 | موقلا ماچ وه لاق روندهمدآ یحاص ناشو فرشو نیعتم هدننب یموق ماج و راردنا دربت بوروس روماج
 | هدننزو باح (ما4 ا ) ردندنع كولم نانل واربپعت ءا وذا تلامنم مام لا وذو ردیعا لجر رب و فیرمشلا دیسلا یا

 ۱ ۱ | یرق و نیجرکو کر ون د هشوق نال وا قّوطمیندرک اقلطم ر وا ف ولام هت وی هکر ون د هنش وق نيج رکو کی ناب
 | رغد ماج هنککرا رونلواقالطا هماج هتنمو رک ذم یکی یظفل هیح هلئدح و ءاه ردهماج یدرفم یک ك یکو او

 ] هدندنع تغل لها رک | نکل یدلبا ناي هبا نیج رکو کی ناب جد ی هماع فلم هکر د ح راش + رولک ماج یعج

 | جافو ردخ یترواح هدنویب لزعمق نیکو ک وبشا یهتنا ردرسسفم هللا نیجرکوک یاب هماع و یلها هماج

 ۱ | بورابتنرق نکیا هدنزو راکم یم وید ویّوقم یعاجج یو بیس هناما ندنراتلع تابسو دوج و هتکسو
 [] ندنیثدحو *ردعطاقیفاعرالط هب ههبج ینمد و برح هدنناب یتقافا و ءر و بذاح یرهز داع هر یقیدقوص برقع
 | ن ىلع ن دوادو ندا ن هللاةبهو یرویطلا دعس وا و سراوف ن دمع نم دجا ن دمو یماملا ديب ن دم
 | ردرلهباعصماج رکید قر هبل وا بوسنم وح وها ن ماج ورد راب وسنم ه هماچ-نانل وارکذ نويماجل ا ا

 | هنمردقام یا قارفلاةجمكبوانبتلحت لوقتقارفلاةج هنمو روند هئیشنالوا یضقمو ردقمهلیعص كناح (ذحا)
 1 ندنسانعم قانغ رق یج هدارو هکرد د حراش# هدننزو لابج رولک ماج و هدننزو درص رولک مج یعج یضف و

 | وح و بول وا هدنن هتک هلا همهد هکردیعما نول هنوک رب هجو نوهکیدلیا برطضمو قرح ردنکم ځد
 ۱ كنب راقاد ودكبارعا ناوسنرونل واریبعتینوت ز هکرول وا ین مرقوب وف هو هایس 4 ینعی رول وانودند ول یرلکدید

 اا نودو نادم دلا نب یا ا لا نون اک مع شول اک ویک ا ؟ یکنر

 | یجو ردیدآ عض ومر و روند هننکی قج هق وص كىرقع هکردتغل هدنظفل هچب نالوا فف و ردیدآ هدلبرب هجوا

 | (فماحم) داوسیاةج هب لاقي هتسانعمقلهابس رول وا مسا ا کیا 2م ا هتذحا لاق روند هنتلع

 | دنا هلو هب راق اذا دناح لا ردهنمانعم قعلعب و اب ۵ هئسن ی هدننزو هلعافم هلیم دیدشت

  کرولوا هاکو یک ءالخا و لیلخ رولک اا یجب روند هعصخ نی زوما یر هنبلاط یا هتعاح لوقت

 | رولکاج یعجچ رونید ه وص یماو ییرق یا ییج مهو یهو وه لاقب رونل وا قالطا هدهنمو هعج ممجب
 : [ یما كب و درابلا ءالاب تلذكو رالا ءالاب یا ےجلاب تلستغا لوقت رولوا "دض هلکغد هب وص قوغوص و

 5 نده دوکو روند هروممناغابهدنبقعیترارح دادنشا كب كناوه و یکییآ زوم روند هنتفو زاب نالوا انمرکو

 ۲ .هبرق یا هم وه لاق روند هنصخ نیس كمدآ دون هدننزو "مهم ( م17 هنسانیم رماد وند مرت ندا عرب

 ان ال یا هی یناقس لاق روند هدوس شفباو روند هب وص یا ید و هدننزو هنفس (فمیما)

 ردهنسانعم قاب ا وص یس ا (مامعسالا) رولک ماج یعج روند ههود یوص نالوا لا یمنجو

 | هدنزو لاعتفا (ماقجالا) قاذا لجراا "مهسا لاق ردهنسانعم كلرتو مماب لستغا اذا لجرلا مهسا لاق

 زد هنسانعم قمل اق ناوي را ندوساتو هصع درشا كل هسات بودا مهم یهنسر هرجا دک مدآ ر

 (لاع) ۳



e~تگ ۳۲  
 ۳و ن هوک هدرخهل وکر و رونلو ا ریبعت هغ رتص هکو هدیک رت رول وا دضهلکش + هنسيربا لوق ىلع

 هلغلوا كيلد كيلدو قدربص راعضوم یکیدلیا لکا هسنل وا تغاید یرد لوا ني ردا لکا بوشوا هراب رد

 لح همد ناک لاق روند هناق نالوا ردهو ردیعما هلمبق كچ وک رب دلو زبیاه و مت یر ولزا راز هشیا

 عبارلا بابلا نم الح ريعبلا لح لا رد هنسانعم قلوا ییهغرقص دوخای ول هنکر ا وط هلنیتصف (طا) ارده یا

 IDE) اهيفعق واذا دلا لح لاق ر د هنسانعم كعشوا كجو نانلوا رکذ یرلکدید لح 4 یردو هلح رک اذا

 (هملصلا) هل قانعو محریعب لاق ردەلح ىنۇم رون د هنس هل وقم ود شمش وا هغ رقص د وخاب هنکهدنزوفتک

 ند رد هلیصف كناح ( لا رد هلاحت یعجج روند هب یک شمش وا هنک دوخای هغرقص یجدوب هلن رسک كمال و كنات

 (مالخا) هنعرحا عرب اذا لوالابابلا نم الح دلا لح لاق ردهنسانعم قمر وق بویلترا یکجوب یراکدند رزح

 ردیدآ تعاج ر ندنسهلسق ناودعو روند هیزوق تلکراو هنسانعم یدج روند هغالغوا هدننزو راتز

 روند هولردر ندنسبروق د غو نانل وا ریبعت شک (مولاطا) رده یا مالح مد لاق روند نات نالوا ردهو|

 (ههلح)رد ر 6 دید هات هروک های كحراش * روندهدوسنالو هدنز رطرن هزات ندنفیدل وا وبق هلیسهدابز لوق ىلع |

 ثان رات :رضح)بسو هلع لا یلص !اع رخف بیۇذ یا تف هعلح» ردندنا وس ؛یهاساو ردینت وم كيلح هدننز و هئیفس |

 مان ءاعا ءام ن رذنم نالوا یس ودع ردن وان وه ریش نب ثرالعا تنر هعلح و + رد را هعض رق |
 تریغ چت +هترزوا ب تدامبورافیچ نکل ر ولم هلببط يلح مون نم هدک دلی هیجوت وزیهجترکسعهرزواریما

 "لرهدیک و رلیدید + سب ةيلح موبام » هلغل وا فورعم موب موق رم موب هیلعءان یدلیابییطت یرکسع هاب نوجا |
 یرک ذ كاذک رونل وا ترض هدنقح هنسن نال وا ناعتمو روهشمكب سانلانیب یدل والثم بول وا لوادتسهدهنسلا

 عضومرپ هدننز و هنیهج (هیلح) ردندناصصا یراقلا ذاعم هعل> وبا رونل وا دارا هدنقح هسکر ادمان و فی رش یا |
 هدلح مان مف نطب دوخاب رول وا قالطا هننیفی موق هچن رهدلح مان ءانهد هدننزو تانیهج (تایلح) ردیدآ |
 روند هرلکجوب هدرخ هدننزو ردیح (لیحا) ردیدآ عضوم رب هلناصق نان رونل وا قالطا هراهبت هتف ّ

Et( موللا ) صیرح یا مس اح لجر لاق روند همدآ صد رح هدننزو لحدرح هلمال دن دشت  

 ریقلح لاقت ردهنسان ۳ یزاغو هدننزو هجرحد (فمقلطا 2 هنسانعم قلح روبه رایت ۳ روبز |

 هدر یکیدت ی وچ هکرونذ هنغد روق امرخ لوش هليس هين لعاف مسا (یفلحا) هقلح یا هم وقلح عطق اذا

 ةبطر لا و اهعق لبق نم جملا هيف ادب اذا مقلح بطر لا هلوا شتاب هغلوب جن ورتدانتشف نالوا :
 لجرلا مقنلحا لا ردهنسانعم كما كرت ب وليكج ندماعط هدننزو ماج رحا ( ماقنلحالاا) ةماقلح |

 و دیار (دمکلخا) روند ه هنسنهایس هدنرانزو رفعج و ذفنق ( كلا إل ماعطلا كارت اذا

 سالا "ج لاقت ردهن رلانعم ردقتو ءاضق هلدیدشت كيمو یصق كناح ( ا7 داوس یا ةمكلح هيف لاقب

 هج ج لاق ردهنسانعم دصقو ردق یا ثلذ هل ج لاق و یضق یا لوالا بابلا نم اج لوهحا ءان وا

 یتغاب چاو هرج اذا رونتلا ج لاق ردهنسانعم قمرداریق یتسهلوقم نورفو یروننو هدصق دصق اذا

 هنس اذا ءالاج لاق ردهنسانعم ققصبا ىب وصو اهب اذا اذا ةمصشا رج لاش ردهنسانعم كفرا
 هدنقح دسکر العولج قحو» هلع اذا ربعبلا لازا جلا ردهنسانعم كلعا ليعتنسقك بوچ وک ك نەودو |

 رد هنسانعم قلوا یرورض و مهم هنسنرب هب هسکرب و هلهاضق یا اذک هل ها مح لاق رد هنسانعم كلا اضق هنسنرب |

 "مه یا مسالو ج هلاملاق هنم و رد راج هدهلیعص كناح هدنو ردهنسانعم تجاح و " مه و همها اذا مالا هج لاقت

 ایر ورم زرشک لا یا ےس 7 الو هلام اولاقف رلیدلیا ریسفت هللا هنسن ا قالطا لام یو رضعب

 لا رونلوا قالطا هنرفا وو رشک كنهنسنرب و "دب هلام یا هنع چ هلام لاقب ردلمعتسم هدهنسانهم راچات و |
 ةربهظلا "رج ىف یتءاح لوقت ردنرابع ندنندش كنکیلیما هل وا ةربهظلا رج و همظعم نم یا "یشلا ج نم ذخا ۱
 لجرلاج لاق ردهنسانعم قمارغوا هقصیاهمدا ر و رولک ماج یعج روند ههود كاب یوصو هئدشی یا |

 لاق وا رک ذیس اک ردلمتسم ندماجا هرز وا سابق فالخ ارز زغد موج هدنوب نیما هتاصا اذا لوهملایلعو |

 عبارلا بابلا نم الم لک اج ةرججا تج لاق ردهنسانعمقمرارق شتآو ثلذک لوهحا لم یج ہک

 هل رك ك نەز (ماجالا) ردندلاحر یاسا جو نح” اذا ءالا ج لاق ردهنسانعم قم ريق وص و مح تراصاذا

 اصو ی هنسن ۳ هدف هسک رب لاعتم یادخ و هنس اذا ءالا جا لاق ردهنسانعم قلا ی وص یجد و

 یشلا ما لا ردهنسانعم قمتاچ بول وا نیش كب هنسن رب و هلهاضق یا اذک هلهّللا هجا لاق رد هنسانعم كلتا

 (6۵) ۷ ثل *



 ۹ ۱ نزح ناو مازح ناو هلبج ناو هيما نی کح ردندلاجر ءاعماو روند همدآ نالوا فصتم هلی هدننزو
  هدننز وریبز (ممکح) ردرا و ثدح رادقمیمرکی هدنمان ےکحو * ردرل هباصص هب واعم ناو قیلط ناو سيق ناو
 ۰ یسهداز هجوع و مکح نبتلص ولغ وا و سيق نب هللادبع نیاو راع ناو ه واعم نباو دعس نب ےکح ردنداعما
 | ردهیعپات هيا تن نیکحو ردهباعص هکر د هبفشلا نالبغ تل هدنزو هنیهج (ریکح) ردرلثدح دم نی ےکح

 هدننزو دجا (رکعا) زدنطبرب هدهماع ماکح ون و ردندنآشن هکردینانکلا لسا نیا هدننزو دادش (ماکح)
 | نی مکع هکردیدآ عضومرب هدهرصب و ردیعما لجررپ هدننز و ناس (نامکح ردیعبات مکخا نب دعس ردندیماسا

 ارکذ هدنزو هدادش (فیماکلا) ردیعما لجر رب هدنزو نودج ( نومکحا رداعسم هلا صاسملا یا
  هدنسازغ نب در هکردهماجلا مکحت فورعم هدننزو مظعم (مکحم) ردیدآ قلامرخرب صوصخ هماکحیبب نانلوا

 ۱ كناح (طار)ل ردمبقل حار ن ینیص نالوا یردپ ینیص نب مک | هلنیت (رکطاون) یدلیالنف ینادیل ولان دلاخ
 ندلاثم یکیدلیا هدهاشم هدلابخ ماع كمدآ نالوا هدو وا هکروئد هشود هلنیت و هل وکس كمالو یعض

 لح لاق هنسانعم كمر وکش ود رول واردصم محو ءایوریف یا اذک هلح یف یر لاقت رواکم الحا یعج ردترابع
 كمروك شود هدنقح كمدارب هدقدنل هلص هلیفرح نعو هاب و اؤر همانم یف یر یا لوالا بابلانم الح همون
 اب ور هلیأراذا هنع و اج لاق رول وا هنسانعم كمروک هدنشود جیا لوا دوخان یک ر ایج هراس ا ردهنسانعم

 یدمالتحا مونلاف عماج اذا مالفلا لح لاق ردهنسانعم كلا عاجج هداي ور هلیعط كناح (لحلو مونلایف ءآروا

 هدننزو لاعتفا (مالتحالا» رونل وا ریبعتقمزآ شود هدیکرت ما وع هک هدننز و قع رد لح مسا ندرانوب رد هانعموب
  ایژرف عماج اذا مالفلا متحا لاقب و اب ۇر همونیف یر اذا لجرلا لتحا لاقب ردفدا رم ید هدانعم یکی هلا لح
 اح ینعم لاو لجراا لح لاق رد هنسانعم كم روکش ودهدران و هدننز ولاعفنا (مالغالا)وهدننزولعفت( لح )

 ۱ تلح لاق اذا نالف ت ساسالا یف لاق هلمعتسا اذا لا ع لاق رد هنسانعم كلئوس بوز ود ايۋر ندنالب ګو

 یآر هنا لاق یا  نیتریعش نیب دقعب نا فلک ع نم ثیدطا هنمو ةيابنلا یف ریثالا نیا لاقو بذاکو هو اذکب
 | کیا هدنرخآ هسلیالقن اب ور نالی مدآرب ینعی ابذاک ایژرلا یعدا اذا اکو یأر اذا حش اب لح لاقرب ملام مونلا ف

 | هقداصیای قرارب ز ردهانک ندددش باقع هکر ول وا راچ ود هت وقع هلیفیلکت كمردشتب هن رب یرب یتسهناد هب رآ

 | یلاعت قح ییهنسن یکیدمروک صح نالوا ای ؤرلا یف بذاک سپ رول وا هلبا جو حنا توبن و رد وزج ندنوب
 هلن لع ءارتفا هلتهج و رول وا شا اعدا یتکیدلیا اطعا قزجرب یخد ندنوبن هلکطا امدا یتکیدرتسوک هنسیدنک

 |قلمنا ىلع بذک ها لع بذک اریز رارولوا رهظم هت وقع دشا ندرلندبا بذک هدهظق نوچگنا رول وا
 | لا ردهنسانعم كمروتسوک لجو كمنلعلح هلح وک مدآ نایلوا ملح هدنناذ ع و* یهنا ردعنشا ندنس هعینش

 وراکو قجوچ و نجس اذا لاما ل لاق رد هنسانعم قفل واط یشاومو للا فلکت اذا لجرا رع
 | یسهلوقنهکرکچ

 ۱ هاب رسمک كناح ( خار همتلبقااذادارطاو بلا و یصلا رع لا ردهنسانعمقع وط زوب هکمروع«بونلدوج و

 مولح و مالحا یعج نوجیدا وا لج ببس ردلهغتس هنسانعم لقع و ةءانا یا اجب لاه روند هغلشاو ہدناےہذا

 لاقب هنسانعم قلوا شاوب مدآ رول وآ ردصم لحو مهلوتع یا ەچ مهمالحا مه أت ما یلاعت هلوق هنمو رولک
 ءالح یعج روند ه هسک نال وا فصتم با لح هدننزوریما (یلحا) اع>ناک ادا سماحمنا بابلانم الح لج را اح

 | هکل زوم و هن وق و بات شلشاب هکع رون هندنال وا ل وزهم ملحو هدننز وفارشا رولک مالحا و هدننز و ءال ر واک
 | تحاضو ردندنداهقف حاضو نب ملح ردنداعما ملح و نیم“ یا ےلح ریعپ لاقب روند ه هود یلواطو روند
 ۳ هلا یعوم هکر دعا یدج كنسح یردارب و یهلحا نسخا ن دمع نی نیسح هللاذبع وا نالوا فاضت

 هدننزو باذک (مالخا]) و هدنزو لیعفت (یلصتا) ردرلژدحت یزورلا ملح نب دمو دواد نب ملح و ردب وسذم

 ا هما و ای هلعج اذا امالحو امیلحم هلحلاش ردهنمانعم كللا ما هلیسع | قلشاو د وخاب ققشاوب یمدآرب
 . ] هنعطا عزناذا دلا لح لاقب ردهنسانعم قمر وقبویلتربآ یراکجوب لوا ندرد شعت وا كجو یکیدید حو

 ]6۱ وذ )ءال ا تدل واذاةأرملا تلح ا لا رد هنسانعم قمروغ وطدال وا ےلحنوتاخرب هل رسک ك نەز( مالحالا])
 رواکه نسانعم ماسجا و ردهنسانعم لوقع هکردعج- ندنظفل لح هلیصف كن هزم (مالحالا) ردسبقل برظلا ن رعاع



 و 4۳۱ قبح

 | بودا لوبق ینیکح كمدآرب هدننزو لاعتفا (ماکتحالا درام هعنم اذا همکح لا ردهنسانعم قلق م ورح و
 هد هموکمم "هدام كکاح هدننزو لعفت (رکصتا) دین مکشحاف مالا الف مک لاق رد هنسانمم قوا رکش |
 هموکحر دعا هدننزو هکوصضا ( ةموکحالا ) همكح هیفزاج اذا رعالایف مکحت لاقب رد هنسانعم قلوا دفان یمکح |
 تایکح ترعلا نيبو رد تایکح یعج روند هن وتاخ نالوا هفصتم هلتکح هکردیقنوم كیکح ( نیک ا ېک |

 | نب دزب نب "یلعو یدا رلنوناخمات برظلا نب ماع تنبو سباح تذب ةعججو نسخا تب دنهو نامتل تن رڪص |

 هليا و نآرف و تو و لحو عو لدع هل رسک ك ناح ( مکا رد رحم هیکح یبا نب هللادبع ندم و ههکح ییا
 ءالع ردذوخأم ندنسانعم حالصالا دصقل عنمو داسفلانع عنم هروكهتنايب هدراصب كفل ؤم » رونلوا قالطا

 ماکحالا ياف ىلع اهدا ءاشال ةفرعم تگ نال وا ندمیهلاتافصیژک و دلی فیرغت هبا هد دعتماشی رامت
 مدنیبم لیتو رایدلیا فیرعت هل ربع تارا لمف و تادوجولا ةفرعمیبهناسنا تسکحو های ناقنالاو
 | یراب تعاطو رددراوهن رلانعملیحنا و نآرقوتّوبن و محو لع ولدع هرزواروک ذم هجو تیکح-نالوا رو

 ۱ یلاعت هللا معاف رکفتو تباصا هدلعفو لوقو لقعو یوقنو عروو مهفو تیشخ و نیدلاب لعو ندو هتفو
 | ردهنسانعم كللا راوتساو نیتم یهنسنرب هرس كنهزمه (ماکحالا) یهتنا ردلمعتسم هد رانعم مآ عابتا و
 داسفلا نع هعنماذا همکحا لاق رد هنسانعتطا عنم ندداسف بودنا هظفاحم یعدآر و هنقنا اذا"یشلا مکعتا لاق |
 ندهنسن ییدلید یمدآر و هعحر اذا مالا نع دیکحا لاش ردهنسانعم كمردن ود ندشدا ر یدار وا

  سرفلا مکحا لاقب ردهنتسانعم كمرو همکح هنماط كد اعهعماذا انلف مکحا لاقت ردهتسانعم كلطا
 لاق ردهنسانعم كلغا عنم ندداسف یمدآ رب دوب هلبوکس كفاکو یصق كناح ( کلا ) ةمکح هماملل لعج اذا |
 مالا نع همكحا لاق ردهنتسانعم كلا عوجر ندشیارب و داسفلا نع هعش اذا لّوالا بابلام امك همك |
 رخ هنماط ڭا در ام دعنم اذا همکح لاق ردهنسانعم كملنا عنم ندندا رم یداراو عجرف دعح ریا کش |

 رددنسانعم قملوا کو نیتم هنسنرب (ماکضتسالا) ةمکح هماجلل لمج اذا سرفلا مکعب لاق رد هنساتعم قاط
 | ههنسن شل وا راوتساو نیتم هروک هننایب كاهش هکر د حراش + انقتم راصف هنقتا یا مکس اف *یشلا مکحا لاق |

 کار ردمزال قلوا هلیسسک كفاك بلا هلغل وا مزال یلعف اب ز رداطخ یرالوق مکصتسم هلفاک عتف كنها |
 | هدنراتس وا رد رال وق ولفرط یکیا كک هکر وند هر ومد ندا هطاحا يرل هکچ ولفرط یکیا ندنما كنم تآ لتا |
 | رارر وک اکا یناوقیکیا كنیکزید رول وا هقلحیکیا ید هدنرتلا و رارروک هرانا تیرا وق كغلشاب رول وا هقلحیکیا

 | ردلصتسم هنسانعم لاحو ناشو زماو روئلوا قالطا هنمدقم كنشاب دوخاب كن زون كمدآ نانا وا
 :ةیاضلا ةكح ترض لاق ردنرابع ندنککا كنسف نوف اصلا ةمكح و ءرماو هناش یا اذک کک لاش |
 | کم تکا دل روا زدق یا كنم کس مظعا وه لاق ردلعتسم هنسانعم هم هاب و ردقو ابقذ یا |

 تیآهددنکی دا رم كفل وم» ةخ و سنمربغ یا ةمکح ةروسلاش ول وا فص و «هروسنالوا خوسنمریغ هدننزو
  یرکیزو هرزوا یکیدلیا طسب هدنلئاوا هلریاصب ردهدنر دقت ابف ةخ وسنمربغ ردکعد هروس نایل وا هخوسنم |

 سهفللابتیخ وسنمریغیدا م كەل ومدوخای*ردهروسج واقرفنال واتابآ خ وسنمو حان هددنکن دهروسترد
 | یتئارق ویتباتکیرب ردهرزوا عونج وا خوسنم هرز وایکیدلیانایب هدروب نه لح هنا ر زردقل وا یص وكنهروس |

 هدنداعس نامز هکیدارا و هل وطهر وس ر نراقمههءا رب "هروسهکرد ورم ندن رترمضح سنا هکهتنردنال وا خ وسنم

 بهذ نمنایدا و مدآ نال ناکول ۶ یدلاق تیآو بشا نامهنیلسلنیب بول وا خ وسنماهتیلکب هدعب كدا ردنا توالت
 ۱ یتباتک ی اث عون بات نم لع هللا بوت و بارتلا الا مدآ ن | فوج المال واعبا ر یغت الاناث ناک ول واثلاث املا یتال ۱

 ثلا هک مکح زی نع هل هل نمالاکن لا امه وچبرافاینزاذا ةخ وصلا و جشلا وعوبشاردنال وا قاب یمکح و ځو سام |
 و مكب رم حام لتا اول اعت لو هدماعنا وین ( تاک اتابالال یا ارد رنک ی اثم ردنالوایقابیباتکوخو نم

 ۱ داشتم لوق لع ردلقشم ین هم رص یهاونو ماو هکر دن رابع نده رک تایآ ردق ههروس رخآ ندنس هع رک هبالا ۱

 مک ) یپکءایننا صیصاقاردن رابع ندرلتنآ نابل وا جاتح هل وأت اعطق یعماس هلغل وا نیتمو کج بویلوا لق و
 . یرهوج ردت رابع ندمدآ ریپ انشآ لاوخاو هددناهج شعرو شما ردعقا و هدنرعش كنهفرط هکه دننزو ثدحم |

 | هلیف كفاکی ظفل مکح نالوا دراو هدن دح چ نیک دنا نا العوبشا و ردشلنا مه و هلک ادیق اح وتفمیفاک |
 | هکر دموق لوش نددودخا باعصا رانآو ردهنسانعم هسفن نم فصنم هروک هنا ور رسک رد ورم هلرسکو |

 ما < مک ) رایدلیا رابتخا یعغلوا لنق هلن هرز وا مالسا هدن راک یا ریبخت هدننیب رفک هلبالتق یرایدنکر افک ۱

 لطم



 تی 4۳۰ زی

 رج هدنزوریما(میططا) ردیسیتزی دارم کرونلوا قالطا هنغوبق كنهطروع ضببلا ماطحوروند هنسیتنرف

 دن راود كنآ لوق لع ردج رح نده رش تس ردلح نال وا هدنسدل امت بانک زالوا قالطا ه همظعم بیک ۱

 هکر یدلیاهداب زو 7 مط خدیرج هدرپسفتوب راضعب و ردت رابع ندننیام مهاربا ماقمو مزمز هلا کر دوخای روند

 چه ربا ماقم كتيب بابها د وسا نکر دوخاب ردلح هجن را و هتي باب ندی" ارا ماقم لوق یلع و رول وا یییبام كندرد
 ا و فلاح اینچ هداروا هیلهاج لهاو « ررول وا سمتکتمو جد زم نوچ ا امد ءدنآ سان هکردشبام هجنزاو
 كناح (ةمطا) ردندنیعپات هدننز و ریب ز (ممطح) رونلوا قالطا هابل شلاق ندهنس نک ےطحو یدیا راردبا

 ةددش ةنس یا موطاخو ةمطح مهتاصا لاق رونلوا قالطا هلب قلتیف و قاروق ( موطاللاإ) و هایعح و یصق

 | 6 مولا موضاهلایا خجلا ماعطلا موطاح من لاقي روند هب هنس ارا وکی چ ردتا مضه یتاغط موطاخ و

 | هزمش (ةمططا) رونل وا قالطا هنالسرا هدننز و ربنم ( مطحما ) و هدنزو داش (ماطلا) و هدنتزو روبص

 نوچ راکیا طح یراهنسن یرلقداضوا روند هنسب روس یو نویق قوچو هنس روس هود قوچ هدننزو
 نوچکیدلبا سسکیراننل وا اقلا هننورد ردیعما كنسوپقر لوق یلع ردندنسامما منهج و روند هشتآ ولتدش كب و

 | كرهدیا برضو رجز هلتذش یب یشاوم هکروند هنابوچ لدکنس زسنقفشو زستجم لوش و یدنل وا قالطا
 هعةمطا ءاعرلا مش 6تیدطا هنمو هدننزو درص روند ید مطح اکا و هلواررو بوریق بوتاق هنن رب یرب

 لثم برمض هلی رابع لئلا فو یرهوج هلغلوا ج ثیدحو و ضعب اهضعب مشهي ةيشامل موللا یعارلا یا
 یک عسیطولایج,ن الا و ردلکد فام هغلوا لثم قلوا ثیدح هکر د جم » ردمه و یا داریا قرهلوا |

 ن ةمطح ردندیماسا ریطح ورد عليا تس هداصقتسم یرمشحمز و ردح "رصم یغیدل وا بورضم لثم هد ه اهنیبح

 نیتم و یوفندا سنک نویس دوخاب ردب وسنم اک | تایم ع ورد یدیا مدار نی مرز راشبا مرز ام اد براحم ا

 | تلع رب صوصخهنغایا "با ود هلنیتصف ( مطحا) رونل وا قالطا هراهرز ضآولنا یرهنفابدوخای ردکعدراهرز

 | یکرهنسن كروک و دغاک یی اطخ روند هثبش نالوا روناف وا بولیریق هسفنیف هدننزو فتک ( یطخا) رددآ

 | هجا هکردب وخ كن هماطخ ون وب و ردنطبرب هدننزو همام (هماطحونب ) هسفنیف رسکتم یا طح یش لاق

 | ردشوقرب هقشب دیش هنج رکو کل وق یلع روند هنشوق نج رکوک هلن وکس كفاةو یضق كناح ( مقال رده
 دوز یر ره رونلوا قالطا هن راقر وق ندنرافرط نولوط راز وکه لیس هینب هشت و یھت كناح (ناینا)

 | هموکح و مکح و ردماکحا یعج ردترابع ندکمد رده وش هنرن وش هکر دی هنسانعم اضق هلع كناح ( مکذب)|

 | را هل مکح لوس هنسانعم كا قلیضاق هلتموصخ لصف و كل اضما ود ردهل وش 7 ردصم

 | ندنسانعم 2 اجر تم دامین کس لاق تاذک و هب هيلع یضق اذا لوألا بابلایم ةموکح و اه
 یضاق هکر دهسک ندا مکح اف کا هنسانعم تموصخ لصف یک هموکحارول وا سا هموکج و ندذ وخأم

 | هدامره كران و اکحناک هدهیلهاح نامزو کا ذفنم یا ےھنیب منیب مک احوه لاقت ردم اکحیعج ردقج هلوا

 | هرارزن بجاحو قیصن مکا عر رابع ندءروک ذم صاضما شا ید فان و لمعلا ر وتسدیراتوکحهددنض

 ۱ زنا ویران سهاعو* ید | یک اح كنس هلدبقرج ران و هکر نة رع ونشا ن ةعبر و سباح نب عرقا و

 ا ا ادار بلا رعنا یی را یک ءھلدبق رک اح

 ۱ هلنیتعف ( مکس لرد لفون ن یلسو هیمانن نا وفص و خخ ادا نیرم؛نالواهنانک 6 احو راذح ندعب مال دادن

 | هشت و * یهتنا رونل وا قالطا هعج ود رغم و ردغلبا ندک اح مکح هروک هتنای كح راش + رد هنسانعم مک اح ی دوب

 "لع قاب ماما هکرد نصاعلا نب ورم هلبا یرعشالا یسوموبا ندیاعصادا رع هدقدنل وا رکذ نامکح هلبس هغیص

 | قالطا همدآریپ شمروک نوکو لشاب مکح و یدناراشف وا نییعت ور ندننناج ه واعم و یسوموبا ندنفرظ یضترلا

 ردق زوت وا و مارک ٌهباعصرادقم یمرکی و ردیسا كن هکلوارب هدنیقآ نم و نسم یا مکح لجر لا رونلوا
 هعفا رم بودا توعد هن روضح کک اح ینعصخ مدآ نالوا یعدم هدننزو لعافم (نکاعلا) ردب رانا نیئذحم

 هدننضهدامرب یمدآرب هدننزو لیعفت ( مکه ) هعصاخ و هیلا هامد اذا ېک الا یلا هک اح لا ردهنسانعم كما

 معنا هرهااذا نمالا هیکح لاقت ردهنمانعم كلتا ساقلاو نما سلا مکح هلیماضت» ب ودا ناتا یک
 | ةساط حراوخ ندا جورخ و یعب هنرزوا ههجو للامر ک یلع ماما هدنص وصخ کر تقدیر با کو

 | مک ودلیا ج ورخ هلی هثطضت یی راترضح ماما مدام < من تن رابع ندا هل مکحال كنه ورح

 اعلم ننتهارلتتو ها یدآرب 1 داسقلانع هعنم اذا انالف ےکح لاق ندد او كليا عنم ندداسف یمدآربا

 (مورحم و)



e ۲۵ F> 

 همانا اما رود لآ مثح لاش رد مشح یدرفم روند هرامدآ یحاص مای ءا هلنیتص ( مثلا ) سا و

 قلهطمط هدننزو مصخ (مصخا ) زدندلاج ر"یاسا هدننز و زد (مثیح) و هل رسک كن اح (مثح)

 طرض اذا تاشلا بابلا نم امصح آراب یا اب مصح لاش ردصوصخ هنعسق تآ و لوق ىلع ردهنسانعم

 (ےصحللا) طورض یا موصحلجر لاقت روندهمدآناغروص وا هدننزو روبص (موصٍا) سر فلاب "صاخ وا
  ۱(ماصحالا) روند هبکرم قاق ی هط رض هدننز و ءارچ ( ءاصحا) روند هنن راشاط لقج هدرخ هدنز و ریما

  ۱رومد رایج رومد هدننزو هسنکم ( فمصحلا ) رسکنا اذا "یثلا صحا لاق ردهنسانعءقلرق هدننز و لاعفنا
 هتخان و ماخ هدننزو جربز ( مرمصلا) دیدخا ةّقدم یا ةمصخلاپ هب مض لاقب روند هنب راچکچ كوپ كی ود

  0روند هنسهترک ادتنا كمز وا كلذکرونل واقالطا همدآیرج و لیخ تیاغب و رونلواریبعتقروق هکر وند همامرخ

 كمروس هند ېکی کرکه دماج ینق وح كنشم روق هد هکل وکر ونل وا ریبعتقروق یخداک | هکهق.دل وا لشی زونه
 | ندیوق مرصحو ردعفان هدنص وصخ د رتو تیوقت یدوجوو عنام هنئدح هفصح هدندب هدنفرظ هنس لوا

 | روند همدآ رودو وولدلا ا حرخینلاةددخا یهوممصاب ولدلاج رخا لاق روند هلاکتجقجهراتبج هغوق

 لروغو روند هنن مک نایل وا ییبحالص هلوان و لکا كن هتسدرهاقلطمو روند هنشع كنحاغا رات ناب و

  ۱هروغ ارز راشمالتر وقندکل تخار مسو ردن هکر دب ض یدلیا ثیدح تیا ور ندقداص یمرصطا مرصطان

  ۱لاق رد هنسانعم قمردل وط هدننزو هجرحد ( فمرصط۱) ردریغصت ءادا فاکو روند هغروق هدیسراف ځد

 ردهنسانعم قم لقو اهریتوت دش اذا سوقلا مرصح لا رد هنسانعم قمروق یایو اه المذا ةب رقلا مرصح |
 ردهنسانعم لګ و ادیدش هلتف اذا لیلا مرصح لاق رد هسانعم كکو مک ییا و هر اذا قلا مرصح لاقب

 لاق یکدسبل روند هرعاش شما اردا یمالسا و تیلهاحهدنز و جرحدم (مرصحما) حیا ةمرصح هب لا |

 قرفتمیا مرمصح دز لا روند هنغابهرک نالیغاط بویفلپ وط ندنرثآتكغوغوتضو مر طح یا م رص عاش

 هدننزو جرب هب همه داض ( حض اإل هتسانعم بارت رون هغاربط هدننزوج رز ( صحا )ل دربلا ةدشنم عقل
 سج لجر لاش روند هددآ سقشقاب قلصت یدوحو نبلاق یرلتا كنس هدوک هدننز و طبالع (جاضحازو ۱

 | كلبا اطخ و نح فلاح ه هی ع هدنمالک مدآر هدننزو هجرحد ( ةمرضطا) ملا ظیلغ فاح یا جاضح و |

 یف وبق نجاغاو همالکیف نطاذا لجرلا ممضح لاقب ردتراسبع ندکلنا ملکت هلا ن اماد هکر دهن ساتعم ۱

۱ 
 | حراش» نسلم یا ی رضح لعن لاق روند هناق قابا ولقشفاب هج وا یس وباب و هګ رويس یس ؤا هلا هددشم یاب

 ةنكل یا هبمرصضح ناسا ق لاق زود دیک نال واهدناسل (ةيمرضحملا 2 رد وسام هل رهش توم سطح کرد ۱

 (یرضطا# هطلخاذا همرضح لاق ردهنسانعم قمردشراقو اهریت وت دشاذا سولا م رطح لاق رد هنسانعم |

 یاش لا روند هرعاش شا كاردا یعالسا و هیلهاح ودا مرضخح هدننزو ج رح دم (مرضهلا)|

 روند ځد همراضح هدنعج ردراهسک نالوا بوسنم هن رهش توم رضج (نومرضط# مرضت یا ممضحت

 هعیهل نب لآ و یضاقلا مع ن ریخ یتعاجج همراضح نالوا نک اس هدرصم بول واندنرهش تومرضح لصالاقو |
 همراضح نالوا نکفمهدهف وکو +« رد راژدحم مان سنو ندایز و راج ن ورع و نايس نثوغ و م رش نةوبح و

 داوج هدت ارق هکب وقعب هرصب "یرقم راندا مارآ هدهرصب و ردرازناسو نیطمو لیهک نم ةلس و نب سوا
 رلع نب سصذو هس ن رشکوولغوا و رغ نیریبج راندا رارق هدماشو ردتعاج هفرف رب راسو دچا یردار و ىدا

 | یرضحملا نءالغ هدنس هرمز ءالک مالعاو نویمرضجلا ةزج ن یح و نادعم نریفع و ظ وفح یردارب و

 مرق هلن وکس كناط و یحصق كناح مطل اإل ردراذدح یسهلج كران و دجانب یی رطح و نال نب ییرضح و |

 | اذا یتاثلا بابلانم امطح همطح لاق رولوا قمتافوا هکدص وصخ هغمریق ی هنسن یروق لوق یلع ردهنسسانعم
 | (ماطحنالا) دمطح مع مطح لاق ردهنسانعم طح دوب هدننز و لیعفت (مطعاا) سبایلاب /صاخ وا هرسسک -
 رکو رسکناف هرسک یا مطحن و مطعاف ههطح لا رد راع واطم هدننز و لعفت ( طصلا ) و هدننزو لاعفنا

 اظ.ع نالف مط لاقت لدو ودام ندیم ات می ر و ام قلوا شتآرب ندهننکو ظبغ همدآرب يطح و

 | لا رونلوا ریبعت قریق هکر وند ه هنسن شلریق هدنن زو همامن (فماططا# و هلرسک كناح ( ةمطحا) یطظلتاذآ

 ةدعص لا هنمو یکر سکو  هسمک رد مطح یعجب كنظفل همطح و تالذنم مطحتام یه و هتماطحو هتمطح اذه
 كن هنسذ یروف هدننز و باغ ماططا ) یدنل وا فص و هلا عج هل رامتعا ی ؤزج ره یتعب ءازج الا رامتعاب مطح ۱



f A = 

 | (ماحنالا) ردیعما لجرر و رونل واقالطا هب هلیل نالوا نوزوا كب یتعی نالوا هع ادیلابللا ماسحو # برص

 ه یص نالوا عوطقم ندعاضر (موسحا) عطف دعطق یا مسعف رنج لاق رد هنسانعم للسک هدننزو لاعفنا

 | یا موسح هبف لاقت روند هفلرسروغ وا هلیعع كناح (موسطا) روند هیص نالوا انفو دب یمادعو روند
 مماح و هيف بأد اذا اموسح لمعلا یف منح لاقب ردهنسانعم قعشلاچ هلیهج و نامدا بوکچ كما هشیار و موش
 موسطا یلایللاوا ةعباتتمیا هج اموسح مایا ةينامت و لابل عبس  ىلاعت هلوق و رد هنسانعمعطاق هکرول وا عج ندنظفل
 ةبادلا تمسح یمانعم عباتن هروک هننای كحراش + تلذک فاضت و ةفصلاب موسح مایا و اهلها نع ریفنا مست یا

 | ىنا یانعمو ردشلوا تکاسندانعمو فلوم نکل + امک نیب تعبات اذا ةبادلا تمسح لاق ردذوخآأم ندنلوق
 | لج هلاصیتسا یعطق راضعب و ردندنسانعم موش هکیدلیاریسفت هللا تاسحت نیرمسفم ضعب و ردن دنرلانعم عنمو عطق

 | هکیدبا زوح مایا هروب نم مایا و رایدد ردب وصنم هرزوا تیلع رایدلیا رابتعا ردصم نظفل موسحراضعب و رلیدلیا
 یدلوا ماست ینوک هبنشراچ رب وا بود ادب ندننوک هبنشراچر ردنوک یراقدل وا دابرب هللا رص رص كنموق داع
 ناچ مدآ محک یا ناعسبحلحر لا روند همدا ناب هراق ول هد وکی راو یر و هدنن ز و ناقمر (ناعیجا»

 ثاسک وب هحن هدنآر دیعما كضرارب هده داب هلرصق كفلا و یرسکكناح (یعمح ردن د اعا "یعالنا سابا نب

 ۱ ةعیر نا مسح ردندیماسا هدننزو رفز (سح)) روند هنسهلربق ماذج و زلوا یلاخ ندزوت الصا هکر دراو رلغاط

 هدننز وقنع (حسح) ردیعم كنسرف یبلکلا ثیرحنی دیج هدننز و هبا غ (فیماس۱) رد یؤل نی ةماسنب ثرالا نب

 لاق روند همدآ و للیقیتدبهدننز و "یرع ( یاد رددآعضومررب هدننز و بحاص مساحو هدنز و درص محو

 و و هلوا رولاقبولیز وب ندنفیدناتو هکه لب وشر وند هفعات وا كب هل رسک كناح ( مخ ال رعشلاریشک یا "یع-> لجر
 | یفج هلوا هدرزآ ب ویغلشوخ ه هسک نالوا نیشنمه مدآرب هعشحو ضابقنالاوءایطایاةعشحا هنمیتذخا لوقت ردعما
 ۱ قغاتوا ندمدارب هدننز و لاعتفا ( ماشنحالا) ردتغل هد هلع كناح هدنو روند هكا ماد یکم اردا یی

 | كلاراسمرش بو ردنان وا یعدآ ر هلبن وکس كنیشو یح ك ناح ( مشا )یبصسا اذا هنعو هنممشتحا لاق رد هنسانعم

 | مالک ق ج هل وا هدرزآ بویفلشوخ یمدآ نالک هنناب هسکرب و هلجا اذا یناثلا بابلانم امثح هعشح لا رد هنسانعم
 | عیب هبلا سلج نم یذا اذا یناثلا و لوالا بابلانم امثح هعش> لاقب رد هنسانعم كلغ هدیجنر هلیعبنشتو عاما
 | مثح ہل رک ك نزم (ماشح الا ) هبضغا اذا عبا لا بابلا ماعشح معش> لاق رد هنسانعم قق راط یعدآر و هرکیام ۱
 | اعشحلجر لا مثح لاق رد هنسانعم قملراط هلنیتعف ( ےئل ا هعشح ینعم هعشحا لاق ردفدارم هد هنالث "یناعم هلا
  هثیش نالوا یب ولطم كمدآر و رکذ یساکهنسانعم همشح ر ول وا د رفم ندنظفل ماشح | مشحو بضغاذا عبارلا بابلا نم
 یثخار هبضغا اذا دعشح لاق رد هنسانعم قة راط یس دوبهدننز و لیعفت (مشصل ) هتبلطیا هعشحوهلاقب روند
 | لها كمدآرب یکب ابسا و ببس ردعجب ندنظفل مشح هک هلرصق كنءزمه (ماشحالا) و هتاف (ةعشخ ال و هدننز و هزمت

 | هنهاوخ دب و هنسادعا یشان ندن راتیج بوکج ییتربغ كمدآ لوا هکر ون د هنتاقلعتمو هصاخ یس هل وقم یر اوجه و دمبعو |
 | نوچغيدل وا یلصا ردصم رونل وا قالطا هعج و درفم مشح نالوا یدرفم كماشحا هدنوب و راهلوا ردا بضغ ۱

 ثانیشک عشح و ةريج وا دبع و لهانم هل نوبضغب نذلا هتصاخیا هعشح و هماشحا و هتعشح و هتعشح نموه لاقب |

 ۱ لب رات العتم و موق یریبعت نیشن مدح هنس هنت اط رچ وکه کر د جیزتم * رونل وا قالطا هنساب رقاو مصخ و هنلایع
 | تفاح و لازه هدوجو هدننزو دوعف (موشخا روند ید ماشحا و مثح زکلاب ردینبم هنن راقدل وا هب وا ۱

 | هادو لازهدعب لبقا اذا یناثلابابلانم اموشح لجراا ممثح لاقت رد هنسانعم قت وط زو هفشلواط هرکصت دک داک"

 لوا ةبادلا تعشح لا ردهنسانعم قفل واط بونلنرق و بونلناح هلفمالت وا بول و رباج هدراهلئاوا یعسق

 | انماعط نم عشحام لوقت رد هنسانعم كلنا لک | هنن ی زج و اهنطب مظع و تعص و تنعسف ایش هنم تباصا یا عی رلا

 | قلوا هدنامرد بولی رو و هاصاامیا دیصلا مشحام لاقت ردهنسانعم قلوب راکش ریجان دایص و لکا امیا

 ۱ یکم ثح موشح و ضبقن اذا هنم عشح لاش ردهنسانعمقمرترو بولیزو و یعا اذا لجرامثح لاش ردهنسانعم

 قناریج یا یناعشح مه لوقتروند هنن راوشموف كمدآ رب هدننز و ءامرک (ماعشح ۱ رون د هب هنسن یکیدلیا بلط كمدآرب

 هت روع كنيشک هدننز و هف غ (دعشح) فایضالایا ءاعشح هتب یف لا روند هرننامو ردیمج كچشح هکایوک ۱
 | ةبارق یا ةعشج امنیت لا رد هنسانعم قلصخ و تبارقو جرو رد هنسانعم تمرح و مامذ و هدهع و روند

 ۱ لعفت مش ) ممشتح یا مشح لجر لا روند همدآ نالوا ردنا ایح و مرش ندسسان هدننز ورپما (منلا)

 | هنم منا یا هنم مشحمال ینا لوقت ردهنسانعم كلا فاکتتسا ندهنسن ازسانرب هلسیس ءایهسا ندقلخ هدننزو ۱

 ( یهساو)



 سگ 2۲۷ روس

 هض زا عفترم دوخای ظیلغ مزحو همازح "دشاذا سرلا مزح لاق رد هنسانعم كمکچ نالوق هبهناد وه اذا یناثلا
 | ناقنا تودنآ طوبصم ییروما دل ریصد و دسر امت اد ردلعاف مس ندهماذح هدننز وریما (عزحا)و(مزاطا) نزوناد

 مزاحو یک ءامرکر دءامزح یعج كع زحو یکه تکو بت اکر د هم زح ىج كمزاح رون د همدآ ناتوط هل تهج ماکس او

 ود "یزاخ ا مزاح ن حارا دږګ نب دجا و ردفناصت تحاص "یزاطایسومندجحش رکب وا ماما ردندیماسآ

 ردیعبات مزاحیان سیقورد را هاعص مزاح قر هبل وا بوسنمو مازحنب مزاحو هلمرحن مزاح و مزاح ی ان مزاح و
 رد هنسانعم قځاط نالوق و قعاپ نالوق ه هاد هل رسک كنهزمش (مازحالا) یدا بيرق كب هکآ ردا یتداعس نامز

 كماکچ ینالوف كن هناد هدننزو لاعتفا (مازتحالا لو هدننزو لعفت (م زكا ) امازح هل هلعج اذا سرفلا مزحا لاقب
 ریما (ع زلال ببلت ادا منحاو لج لا و سرفلا مز لا رد هنسانعمقعاش وق قاش وقف یک ن ال وق هنلب مدآ ر تلذک

 موصبف (موربحا# هدننز و بتک رواکمزحو همزحا یعج روند هنس هنر وا كسکوک لوق یلعروند هسکوک هدنزو

 | یرقو ندرلقساق و یغاشا ندسکو ک هکر وند هنسهراد هر وچ بچ كنرق هلا هقراهدند و رد هنساتعم عزح هدننز و

 قج هر دشواق سکو که کز وند هر نالوا رب ادیموهلح ندنف رط سکو که با وکیا نالوا هدنفرط كروب لوق یلعردیسهرباد

 اکا هکر د ح راش × ردیعسا ی رلس رف كن رات رطح مالسلا هیلع لیربج و روند هضرا كسموت دوخاب ظبلغو رول وارب

  ندنبارت یغایا كنا یرماس یدیشلک بون هکمروک ندرح یبیسوم ترضح رونلوا قالطا د ة ویا سرف
 ۱ ا هذ (ةمزظا] یدشمل وا راوس هن آ لوا ید هدنسارغ زدن كالذک یدیشلیا حرط هنتر وص لحم و ذخا

 مزه یه و همزح هنمتذخا لوقت هلنیتعص رولک مزح يج نوچ۶يدنلغاب ندنس هنر وار ون د هيس تمدرب و عابرب

 هدننزز و هسنکم ( همز او هدننز وربه (مزحلا ) ردیعما یرلسرف كل را هسک مان كناف نب ةلظاح و فنحا نب سا و

 لاحصوروند هراهنسن هلوتموب راسو هنغادرفب قجوج و هنالوق هدنرلنزو هاتکو باتک (ةمازط)و(مازطاالو

 | ردرلثدح نویما زطاتاللادبع ن نجرلادبع نم ةبيشرکبونا و ردیحش یراخ یماما هکرذنلا نب مهاربا و ناک ن

 | مازحو ماشهنب مازحو رد رایعبات جا ردن مازح تالذکمازح ولغوا و رده اع یردب و یسیدنک مازح نب ےکحو
 روند هضرا عفت دوخا ظىلغ یدو هدننز و رجا (مزحالا) رد راثدح یذمّزلا مازحن یسومو لیععا ن

 ۱ مزحا سرف و لجر لا ردنال واقصابیترق و یسکو کهکردیلباقم مضهاروندهناویحو ناسا ولن رق و ولسکو کو
 ,ةشيب و مو ربط مظعلایا مزحا لجر لا روند هنالوا كوي یروک ذم وضع یکیدد موریح و مضهالا ضیا

 فا رشا و روصنم ن دابع هرصب "یضاق ردندنلاحر كنبسن یؤل ن ةماس لهد نب مزحا و ردیعما كنسرف یلسلا

 قل وا جا وط یصعص بونلپوط هنسنر هدننزو زایعما ( ماز زحالا) ردندنلسن كنا نیحمرلا وذ هللادبع ندع

 ۳ اذا ناکلا مزوزحا لا ردهنسانعم قلوا ظیلغ ر رو تک او عقَحا ادا "یثلا مز وزحا لاق ردهنسانعم

 هلنیتصف (مزلا) "یلتع لو نطب اذا لج رلامز وزحا لاق ردهنسانعم قلوا ولنرق قرهبلوا نوغلوط كب مدازو |
 بابلانم امزح لجرلا مزح لا رددوم یسفن قیض هکردهنسانعم قل وا نوغتوط یسکو ک كناويح و كناسنا

 ردیفدا مو هدننز و بازحا (مازحالا روند هرودو هلی ددشتو هلدیتعص (ةمزخا]) هردصیف صغ اذا عبارلا |

 تاک یک ك ناو هدننز و هللا و رح ( هلل او ی زحل یک ب زحر ول وا مزح ید رفم ارهاظ ها ز حا یا هما زحا مهلاه

 رد وسنماک | هک یمازانیدلاداع همالعر وند هب یجنالوقهدننزودا دش( مازا لر دندلسق و ید هللاواما ردندنیع

 ةماسوت نایحن هعزح و ردندنیسن ىسەلىبق هلی برحن ةع زح ردن ديماسا هدننز و هنیفس ( هم زح) ردندش رخاتم

 هع زح و او رلیدلیا تیدح تیا ور هعزحن ةريبهو هع زحن ریب ز و ردهد هعاضق دهنن ةع زح و ردهدنبسن ی ۇل نب |
Eكن رب و هع زح یعا كنرب ردهسک یکیا ندنس هلببق هلهاب (ناتسزلا و و (ناتم را ردیدج كنهدابعنب  

 كنيس و یه كناح (صسل)ل ردیم "| فو رعم لبجرب هدننز ورفعج (مرزح]ل رونل وا بیلغت هرکیدکی اضعب ورد هن ز
 قاغا د نوچما كمکید یناف ب وکی رمط و هعطق اذایناثلا بابلانم اعح دعسح لاق رد هنمانعم كیک هلن وکس
 ردلهعتسم هنسانعم كلنا هلا زاو حطق هلا ا ودیض رب و همد لیسی ال هاوک مت هعطق اذا قرعلا مسح لاق رد هنسانعم

 نکرروط بور و هکر دلتمسم هنسانعم كالنا حنم بویمر و ی هنسنر ندهسکر و ءاودلاب هعطق اذا ءادلاعسح لاقت

 نالوایعطف ثعاب كنهنسنرب هدننزو هج رم (ةسمح اإل هانا هعنم اذا *یشلا انالف مسح لاق ردت رابع ندکمامرب و |

 لوق نلع روند ریملق n N باغ ( ماسلا إو هعطه یا ءادلل زیس اذه لاق هنمو روند هئيش

 یذلا هفرط وا عطاقلا فيسلاب یا مانسطاب ه رض لاق رونل وا عطقو برض هلیساروا رد رب ماچ هکر وند هن نغا



 | ديالا لا تامرح مظعب قو لاعت هلوقو ردهنسانعم بیصنو هرهیو ردندانعمو مارتحا نالوا لمعتسم
 ] دارم یک تافضو هفرغ ردیعج كنهمرح تام رح هد هم رک تیآ وبشا ديف طبرفتلا مرح و هب ماسیقلا بج وام یا

 | هدنز ودرص (مرلا) ردهرومأم لاعانالوا مارح یریصقتو طیرفت بولوا بجا و هرزوا دابع یساذا و مایق
 | ك2( راحل ا) روندهنلایع و لها نالوا مزال یسهباجندبناحا وهنسهج وز كمدآرب ردیعجج كنهمرح یدوب
 ْ | هدعتم روند خذ همرج بولوا حوتفم یارو هد زو درک ارد د ریدر هم ردهنسانعم مرح جدو ل رهف

 | نوسلوا ثاناو نوسل وا روک ذ ردترابع ندابرقا نایلوا لالح یون همدآرب هدنزو دعقم (مرحا) هدننز و

 | ندهنسنرپ ازسان هدننزو لعفت (مرحصلا) مرح اهلوهو مرج هلیه لاش و اهج وزن م رحم یا مرح جر لاق
 نس (مرحا) ةمذب ىم و منم اذا هم رڪ هنم مرڪ لاق ردهنسانعم ق روق هاتالجو باجو سفن ترع

 هدننباخ و اج كمدآرب و كلاسم یا | كم رع وه لاب رونلوا قالطا ههسک یکیدلیا هفاصم كمدآرب هدننز وا

 ندنآلوا هکر ونلوا قالطا همدآ نالوا اوران و مارح یضرعنو اذا هلهج وره كركر د ديا نالوا |

 تومرضحهدننزوریبز (میرح )ردنداعا و كيلع ما مرڪ یا كنع مرح هنالاش رول وا منم و فاعم هشيم ۱

 مثعجو ردندرلنآ یعباستلا ۍع را ې نب هللادبع رد هدننزو ریماو لوق لع رد ما نطبرب ر والا
 یتیدلوا یهتنم كتومرضح ردیعما كنهسکرب ندنلاحر كنيس یمهلمبق تومرضحو اا یدح كن ەيلح ن ۱

 یدا راربد جد موذجاو ماذج و مورحا اک او یدلیا دلو عرح رو نم ند هسک مان فدص نالوا یردب نب

 تای شیلا هدشزو ی ع( ی رح ردند هیلهاح یتا ادم#لا ةربه ن مرحا ردن داعما هدننز و دجا (مرحا)

 (مربطا) ردفاک الاروک ذمنا دلار (مرطاوا# ردندندندةامت یکتعلاةراعنن ییرح و ما صفح ن

 هکر دندنلبق هللا و اما هدننز و هللات یلس < هللا و ییرح) رد هم ريح یدرفم هنسانعم ره لوھ ووغص هینز ورد |

 لاق روت ده هقان نالوا زلوا هبک اعطق هل وا قنابق یجر هدننزو روبص (مورطا) ردند همس تالک برعلا نیب ۱

 لماک لقع نعي لقع هلیا لمع مراحم وه لاق هنمو ردهنسانعم عنام (مرادا ) جرلا هصاتعلا یا م ورح ةقان | ۱

 یحاص ةءاج رهش" یهراطاشکت ن دوج و ردندنل بق ةفبطق درح | رهاظ و و ردعنام ندرلازسات با

 یاس( رطا )لرد دآ ء نکن فخ "هدلبرب هد هفاسم هلح ممیکیا هبلح مراح هکر د جرم * یدبا ینار

E Heaیکیا هل ممک كناح (نامرطا# ردوصر هدندرو بالکن ورع ون 2  

 (نامرح )ر دعضوم ر هدنبنج هبرمضیج هل رسک كناح (ةمرح )رول وا "بصنم هندرون ثیل نطب یب وص هکر ددا و
 هکروتد هرات كچ وکز ارب هلی ددشتو هلنیتعف (نام رطا) رددآ نصحر هدنرق هولمد هدنم هلرسک كناح
 سضحرب ندنمضاح لبج مان یس ندنلابج یسهلنق یط هدننزو هدعقم (همرحم) رازلیا تابثا هنسن الضا

 روند ه ریثک ل ام ندقطان و تماص هدنزو رهوج (مرولا) ردتجهلوا عضوم قجهراو هبوص هکر ديما
 یر بورکسوت وریک یرلهود هدننزو هجرحد (فجرطا) قطانلاو تماصلانمرشک لامیا مروح هللاش

 هدننز و عاقنرفا (ماسصرحالا) ضعب ىلع اهضمب در اذا لبالا جرح لاق ردهنسانعم قلیوط هرزوا یرب
 هنععجرجمرعالادارا اذا لج لا مت رحا لاق ردهنسانعم كلا عوجر ندنا هرکص بوداهدارایشیارب هسکرب
 مهضعب مقجا اذا لب الا واموقلا م رحا لا راد هی ادب ى ولاول هرزوا یر یر رهود دوخاب سان و

 هدشیار هدننزو هجرحد (فمدرطا) نوناهیتکد دف هلیس هين لعاف مسا (م ۳۲ نازانم دزا و ضمب یلع

 ودهنسانعم كما نرفن وتنعل هلا هیچ ئاز (فمزرطا») "جم ادا الا مدرح لام رد هتسانعم كلیا ثالوکن وا

 هدننرقن درام هدنن ز ورفعج (مزرح) الم اذا ءان الا مزرح لا ردهنسانعم قمردلوط و هنعل یا هللا همزرح لا

 روند هوغآهدن ران زو عدفض وج رب ز(یمرطا) ردیعماكن رد یلکب لغاندا رعش وردیعاء ودتاکر ارب ورده رقرب

 | هلفاق (ةرحا) هنسانعم هن واز روش ده هشوک هدننز و رفعج (یسرطا) هنسانعم توم روند همول وا و هنسانعم ےس

 [ لزق یرقدایو هشرت و هصل و روند ه هلسوکو هنا هلبحف كناح (غارطا) ردیدآ عضومر هدننزو رفعج

 ] هت ور ودشرام اد مدآرب هدننز وهموع(قموزطا) وهدنزو همارک (ةمازط ال وهدنز ومنع مزار روند هایوب
 | ةمازحو امزحلج را مزح لاقب ردهنسانعم قلوا راتوط هلیهج و ماککسا و ناقنا بودا طوبضم یتیروما
 | ن مزح ردندیماسا مزح و م زح و مزاح وهف ةقثلاب هيف ذخأبو مالا طیضت ناکاذا سمالنابابلانم هموزح و

 | ردف ورعم تاذ یحاص فیناصت مزح نب نکو او رھپ عا یدل امج لآ ن مرسی دما تسکین

 | جاج و ردهیاحک زد هملاف تخا هک س بق تب همزح و یدا یر كن رهش هبطرف هدسلدنا روهج مزطاواو

es(من) ۲.  



f ovo رس 

 قلق مارح نکی ءا لالح یدنسن ر و مارط ارهشلا یفوا 7 ةکم مرحیف لخد اذا | لجراامرحا تلاش |
 نالوا لالح هکردهنسانعم كفلمارحا نوچا هرعو نوچما محو امارح هلعج اذا "یثلامرحا لاقب رد هنسانعم |

 ه هیلع مرح لع یف لخد اذا رقعلا و مالا مرحا لاق ردنرابع ندکمریک هلاعا نالوا مارح هلرس ودنک هنسن

 کروند هثیش لوش هدننز وریما(معرطا)لهرق اذا انالف مرحا لاق رد هنسانعمكمکی هدراق یعدآر و الالح ناکام
 لاق روند هنغاتروا كمدآرب و سعف مّرحاموه و حرح “رش لاب هلو زلنگوط و بویلشاب الصا هلفم وا مرت

 رونل وا تبسذ هنفرط نیسح نب رهاط هکر دیدآ هغر هد دادغب و رددآ عضومرپ هد همام و هکیرش یا هعرحوه

 همارحا عرحو ردندار وا "یعرطا قالا نا ندمالعا ید ام کیت یرزو كن هفیلخ كرام مودم

 كمدآ شمریک همارحا كلذک ردرلذطوف نانل وا ریبعت مارحا هدزمناسل هکر وند هنسابل یکیدنیک كمدآ شم ریک

 نالوا فاضم ه هناخ لوا رادلا عرحو زا سبلت ینا هک دل وا هدمارحا هکر وند هنسابا یغیدراقج ندنسهقرا

 یضرعت راس ردنرابع ندرارب قجهلوا مزال BE RS هنعفانم و قوقح |

 ردنرابع ند رالحمقج هنل وا الا یعاربط هدنسهروب نکرولیزاق یوق بلا ے رح و یک ر كک و د ليز ز رلثم ردمارح | ۱

 رای دلیا دن هلا لح ٩ E رف ندنفرط ره یژنک | هکر دلقشم یی هص وصخ 1 مقف بتک کرد مت ]

 ا ییضرعلو لخد كنهن اک ندران :آو بولوا بجاو ییاجو نوص هب یشک لجراا مرو

 رک د اک روند ید مرح اکاو رول واریبعت سوما و ضع هدزج الط صا کدام ندرلهنس قجهنلوا |

 رک رح رول واردص» عرحو هنع لتاق و همگام وهو همرحو هعرحیمگ وه لاقهلنیتعض ر ولکمرح و مارحا |
 | (عرطا) ردق و رسم 7 دج ینادمهلا عرج نا كلام و ین ام ن عج نا مرح ردندیماساو رکذیساک |

 كراع (تمرطا)و مرغ او هلی لس تاک ةمرط )مر لول مک نا نام )و بتا
 | نی یمنک لوا هک ی هان كما عنم ییهنسذرب ندهسکرب هلیصف كناح (ذعرطا)و هلرسک هلرلارو ی |

 ةعرحو ةمرحو امرحو ةمرحو امرحو انامرحو اعرح همرح و “ىثلا همرح لاق رول وا ريبعت كأ مورحم |

 رد رمصف تغل یدورو ندناب لاصفا هدانعمو نعي هيغل همرحا د هعنم اذا عبارلا و یناثلا بابلانم |

 23 هم ارت نما نر هرم ی ندح الف بول واتحدب و ردم هشيم عب نالوا عونع ندیش(مورع ۱

 همدا زلو تکرب و امن ام الصا و نیلا ن ء عونع یا م و رج نالف لاقت ردبا ج ورخ رساخ و بئاخهن هسریک |

 هسایامادقاو یعس ردقنره هکروند همدآ تفرح لها لوش و لام هلی < ناکاذا مورح وه لا رونل وا قالطا ۱

 ما مورحو ردیدآ برم ور و بییکی اکو فرم یا مورح وه لاق هلوا نم هلوا لئان هحنازقرب لاحرم |
 ةعرح هنمو رولوا كعد هعونع هکرول وا فض و هنسانعم لوعف و یدنل وا لکو هکردصم (ةع رطا) ردندلاحر | ِ
 د هلغل وا یکلمو لام یدنک کود لوس یمهع رح كنيشک .ییعب ءاشنم اهعنم ىلا یهو برلا ۱

 ندهنسن یغیدل وا ردباعنم هنکیدلید و اطعا هنکیدلید هلغل وا هدنفرصت ٌهضبقیمی هلوا ردا عنم ینآ ندراهسک |
 ناویح یلقنرط لاستچ هل رسک كناح (مارطا إل رد هلن راتعا فوصوم یثینأت دوخاب ردنوجما تیعسا هات ردت رابع |

 فلظلا تاذ تمرح لا رول وا یبعت قباب هکر دمتسسانمم نمر کک را دواب یہ ویک
 هککر ا ردفص و ندمارح هدشنز و یرکس (یمرطا) لعفلا تدارا اذا عباراپابلا نم امارح ةبلكلا و ةبذلا و |

 هل رسک كناح (ذمرط ال هدننز و یراکس رواکیمارح و یک لابجر ولک مارحیعج روند ههر وک ذم ناویحشهزرق |
 ةمرح او یمرح ةبلکو ةرس و ةاش لاش روند هنفلنغ رف هککر ا لوک ذم ناویح ردعما ندم هوقرم یانعم |

 یدنل وا لامعتسایخد هدنفلنغرف یسانا روکحذ هشدح و ردنفل ید همرح هلتاصف هدنوب و لعفا ةدا را یا |

 بلطو ةلغلا سسکلاب یهو هکةمرطا میيلع ثعبت ةعاسل هکر دت نیذلا ۶ ثیدحا هنمو ةياهنلاف و حراسشلالاق |

 ا مارح (مارص “الا ردبتفص ماہ لذا AS ارز رول وا زاحم هدروک ذم ثیدح سد عاجلا | |

 هدعقلاوذ رديعج كمارح هکهلنیتعص (مرطارهشالا)) للا تدارااذاةبلكلاوةّذلا و فلظلاتاذ تم نی لو

 مارح ه هرایدنک یلاتق هدهروک ذم روهش یلها هیلهاح ردهعب را روهش تزابع نکنی رپ وہا رو

 مرحاو دا وذ و ةدعقلاوذ یهو در ات لرزه زور ذة ةدحا و ةعب را یه و حراسشل الاق» ىدا رتشطا |

 | كنیشکر وند هتیشنایل وا لالح یک اهتنا و ح۵ دننز وهزمه (فمرط )و هلنینمط (تمرط )لو هل كناح( مرا
 اتو دو کات لحالام یهو هتمرحو هتمرحو هتمرح كنرتنآ كب قیلیال لاق یکی مومان و ضرع |

 هدنماقم رق و هداهلا یا ديوال لهاوه لاق رد هئسانعم تباهمو هتمدق یا هتمرح قوه لاق رد هنسانعم | ۱

 + ثل * )٤)



 كناح (مرطا) ردزاح و و یدلیا ربسفت هلا بجا و یفاسک هروک هتتءارق مرح وبشا نکلردهنسانعم یدنک مارح

 یرهق عنمدوخاب یل ارس داخ هکر د هنسانعم قمل واع ونم هرزوا هسکرب هنسنرهدنز و باص-(مارطا )و هلرعص
 .كفل رم + امونع ناک اذا سمانا بابلانم امارحو امرح هبلع "یشلا مرح لاق ردعل وا عونم لصا نع هلا

 .دوخاپ با یرهقعنمدوخ ی رول وا هیلاری تاب رد رابع ند هنسننالوا هنم ع ونم هم رحلصاهر وکه ننابهد ر اصب

 |هدسوماقوبشارولوا e AE لزتحصم و ا دوخاي رول وا عرشلا ةهجنم دوخاي انن
 | روکذ مهجویتمرحكنانل وارکد نکل رونل وا مهورا رکت هلغفل وا سایقدحا ویانعمارهاظ رالاثم یکیدلیادارب | هدلحموب

 | ةولصل تمرحلاه و* یهتناردراو قرافقرفهدننب كمارحیکیاو سپ ردیضرام تمرح كن "لاثمو اه نوا

 | مرحو اهلعف عنتما اذا سماسنا بابلانم نيتمضب امرحو امرح ماصلا ىلع زوصسلا اذکو ضئاما یا ةأرملا ىلع
 | ىنلا بیطا تنك  اہنع هللا یضر هام تلاق + ثید ا هنمو ح راشلا لاق *ردیلباقم لحردعسا هنسانعم خاب مارحا
 ندهسکرب هنسنر دوب هدننزو باح( مارل ا ور)هلنیتصف (مرطا) همارحادنع ویا ¥ همرحو هل مالسلا هيلع ۱
 | بابلا نم امارحو امرح اصلا ىلع روحا مرحو ضثئاملا ىلع ةولصلا تمرح لا رد هنسانعم قملوا عون

 رد هللا لوسر مرحو هللامرح هکردهمرکم ٌهکم مرحدا رم هدقدنل وارک د قلطم هلنیتعف مرحو اهلعف عنتما اذا عبارلا

 | لاعفا هچجآ ردمرح یلخادو لح یجراخ كنهددح ٌهفورعم عقاوم هکردیلباقم"لحو و مالتسلا و ةولصلا هيلع

 دم روند لا رک کم نامرخ هلبسهفیص هشت و رونل وا قالطا ید مرح اک او ردروظح و ع ونع هدنا

 | رول وا ردصم مرحو رک ذیساک ردهنسانعم ع رح لجرلا مرحو ردمارحا یعج كنظفل مرحو رونلوا قالطا
 ۱ كالوکن وا ووه رم لو رغاذا عبا را بابلا مام رح نالفم رح لاق رد هنسانعمقلوا بولغم هشيم هدننو واراقمدارب

 | لیعفت (عرصلا) ردتعاج رب ندننثدحم مرطاوناو كحمو حل اذا هيف مرح لاق ردهنسانعم كما قلزاینوا

 | كمربک همارحرهشو امارح هلعج یا هللا هم "رح لاق زد هنشانعم قل مارح ییهنسنرب ىلعو "لح قح هدنزوا

 [ لا ردهنسانسم کک بول وا بلاخ هدراق همدآرو مازا رهشلا یف:لخد 1ذا لج رام رح لاقب ردهتسانعم
 | هتم ع ون ردیلپاقم لالح هکرول وا مسا و یدنل وا رک ذ هکرد زدصم هدننز و باح (مارطا)) هر اذا انالف م "رح

 | ردندیماسا مارحو رک ذیساک رولوا درفم ندمرح رهشا و لالح دض هيلع مارح وه لاق روند هئيش نالوا
  نیسومو صفحنب دمو ردفیعض و یهاو ثدح و یندم نامع ن مارح ردعیاش مسا هدننب یسیلاها هدم

۱ 

 | ن مارحو رد هل همتمیاز وب دوخاب 4 واعمنمارح و ناحل م ن مارح و فوعن.مارح و رد رحم نابمارط رم ھار
 كحراش * ردنیع هدن انس هکر دندنلسفی هکر ت لعفا ال هللا نیم یرللوق لعفاال هلامارح كراب عو ردرا ه اصصب

 | قو ردکعدنوسل وا مارح کب هنسذ | یکیدلیا لالح كلاعتم بر ردص وصح هنس لبق لیقع و هروک هتناب

 | مارح كاسلاعتقح هلیص كيم «مراحلا) یهتنا رایدلیا لامتسا هنسانعم كلیانیم ینظفل ع رع هلفرصت نا |

  ندرادمک عقر وق لبلام راح و یلاعت هل م حام ىا مراحلا اوقتا لا ەدننزودعقەرد مرح ىدرغمردرلهنسن یغیدلق

 (م رحل ا) هف واخ یا لیلا مراحم ف یرسسلاقب رول وا مارح كم هلوب اباحم یب هد ران آهلغل وا كانرطخ ك هکردترابع

aهچهتروا هلغغلوق رادقمرب هچرک هکرونل وا قالطا هه ود لوشو رونل وا قالطا ه هکم مرح یخدوب  | 

 ۱ کیو رونبدهن ورب نالوارونفوطالم هل بویلوادرسو هل واراوشدزونهیسغللوف هرزوا هاو لند نکل بویشاو

 | رولک تام رو م راحو لجن "ٌتصالا | هللا رهشو روند هب یرد شمافل وا تغابدو روشد هبی اق |

 | ردلکد عالم قیصوت هللا بصا كفلومن کل« رمان هکر آنا ات وهش لول دارم هچرکه کر دج راش

 هلرت لاتق هدنآ یتمب نوچکیدلکود ندلا راح الس هدنلوخد ردیفص و كبجر هام یک مصا یظفل بصا ارب زا
 .ردندنفاصوا كبجر جد هلا رهش كلذکر دشمال تا نایب هدنسهدام ینو فلوم و × فصتم نوچغیدنل وا

 ۱ قالطا هللا رهش ایظعل هن رب ره كن هکر ابم رهشا نکل رج شان ی یسودنک هدنف رعت مرح رهشا یتح |

 هنابعش و مصالا هللا رهش هبجرو مارا هللا رهش هم رحم الثم راردبا ییغ هلص وصخ فص و رر تیاهن ردشغل وا
 | ردعالم د زا ندبجر هم رحم نص و "بصا هکیدلاقو راردا قالطا كرابملا هللا رهش هناضمرو مظعلا هللا رهش

 | كنمزم (مارحالا) ودندلاح ر “یاسا مرح و * یهتنا رظنیلف ردشلبا فص و هلبامصا یبج ر هدنسهدام مص فل وم و

 | اسما وا لخناد مفا رهش دوخاب اب هتمرح نیل وا حف و كته دوخاب قلوا هاب + کم رفته کا

 (لاب)

۳ 



 و ۲۳ زقیس 119

 هکر دحراش » ةبيهصکنوا هنع "فک اذا هنع مجا لاق ردهنسانعم قملتچف ندنتبیهو فوخ دوخاب كلک زا و
 | بوموت یس همكاري ماجا و ردندنلببق بک اف هتببک ردیع واطم كمچ نالوا هنسانعم عنم ماجا هدانعم وب
 رد هنسانعم كمر نما لوا لا دلو شغنوط زونه نوتاخ و دهن اذا هی راطا ید چا لاق رد هنسانعم قفلعش ضا

 هلتبیه و فوخ ند هنسن ره امناد هدننزو بارع (ماجح ال ةعضر لوا هتعضرا اذا دولولل ةأرلا تمجا لاقب
 دوخا هلا كنهود زس وخ ويد نوسمرصا هدننزوباتک ماسال زون د ه هسک نال وارروط ورک ب ؤنالنچق

 رجادرو روند هلکی نمرق هدنزو هره وج ( هججو لا ) روند هثیش نانل وا ریبعت كنسا یراقدلغاب هنغ ردن ورب
 هب رظن هکایوک ردهنسانعمققاب هکید هکید هلتذش ههسک ر هدننزو لیعفت (مس) رد جیوح یعجب هنسانعم
 هلبحصف و هلن وکس كلاد و یخ كناح (مدلاإ) ادیدش هيلا رظن اذا هیلا مج لا ررافبج بو روص ییکیلیا شناق

 كنهزمه (مادحالا) اجو اهقارحا ةّدَش یا اهمدحو راثلامدح "دشاام لاق روند هنقارحا و رح كم كشت ۲
 ادا اذا "رطا و رانلا تمدحا لا ردهنسانعم قءلوط بوناب یکلبسا كناوه تالذک شتآ هل رسک |

 مدتحا لاق ردهنسانعم قلاب بواب بولوا شتآ رب ندبضغ و ظیغ طارفا هب هسکرب هدننز و لاعتفا (مادتحالا)
 .قلوا یزمرف كب ناقو تبهتلا اذا رانلا تمدتحا لا ردهنسانعم كغلولع شتاو قّرحم اذا اظيغ هيلع |

 .(مدذهلا) دوسي یتح هترجتدتشا اذا مدلامدتحا لاق هلوا غلاب هنسهج رد قلهایس هکهل وش ردا ۱

 كن ولع شن آ هلناصف (ةمدلا) ق رڪ اذا اظیغ هيلع مدح لاقب ردفدا رم هدل وا یانعم هلا مادتحا هدننز و لعفت |
 نالک ندنفوج كنم هيحو اهیاهتلا توص یا رانلا ةمدح تععس لوقت روند هنسیدلروکو هتسیدلراب |

 روند هنسیدروموک یک یدلروک ندا روهظ ندنسیرجما یثان ندبضغو ظیغ كناسنا لوق ىلع هسس ق

 هه رت نال وا رانیق كاچ هدننزو هحرف (فمدط) ردیعما فورعم عض ومر هدننزو هزمهدوخاب هفرخ(همدح) |

 یهنسن رب هلئوکس كنهججم لاذ و یصق كناح (مذطا) یلفلا ةعيرس یا ةمدح ردق لا روند هکلموج و |

 ایخو اعطقوا هعطق اذا یناثلا بابلا نم امذح همذح لاقب ردهنسانعم كمك كباجو نيت لوق ىلع كعك ||
 یسک كب هدننزو فتک (مذلا) عرسا اذا اهربغو هتءارق یف مذح لاق ردهنسانعم كلا تعرس اقلطم و

 روند هب هنسن یسک كب یخدوب هل صف كناب و یرسک كناح (عذطا7 عطاق یا مذح فیس لاش روند هب هنسف ۱ :

 ا
 | عذح ن ةفىنح نب عذحو یدعسلا ورع ن عذحو ردیمما كنهسک بیطتمرب ندنس لبق باب امت و رددا|
 ِ ۰ ما ۰ . ام ر ۰ 0 بز  . أ

 | عضومار هدنس هکلوا دح و قذاح یا عذح وه لاش روند دجدا تد هربح نالوا ذاتسا و زوا هدشبا رهو

 رد ربغ تكلذح نب مه ویو رد رایعبات حذح نب منو مدح ن سو ردرلهب اص عذحن ةلظنح وا و هقنخ وا وا

 كياچ كب هلنیتعض (مذلا) رج وا كيسک ك یسک هک روند هنسجوا كشوف شلسک یدانق هلی (مذع۱) |
 قیص قص ینب راعدآ هدشنزوهزمش (ةمذطا و هدننزو درص (مذطا# روند هری غوا زواو هرانشوط ۱ |

 لاش ردهنسانعم كم رو هلتعرس هتاکف (نامذلطا) ر دالا اه یتنوم تارا رود ءرودو ناب روا قا |
 رولوا دض هلغل وا هنسانعم كعرو قرونلابوا رغآ غآ و امرمسم یشم اذا یتاثلا بابلا نم انامذح لجرلا مذح | ۱

 هدننز و هزم (همذح) ردیمسا نوتاخ رب هدنزو باو هدنزو ماطق (ماذح) اٌشطب یشع یا م ذح لاق |
 ردندنسانعم عطق روند هشب ورو نالوا هلتلاطب ولسک قر هنلاب وا بای باب هدننز و باغ (ماذطا) ردیهاسرفرب 1

 (ذمرذطا) ردد "مم نب ظیغنب عوب رب نا هدننزو هنیفس (هعذح) نالسک اثیطبیا یشلا ماذح ادبع یرشا لاس ق

 قوج هدننزو هطبالع (ةمراذخ 1[ مالکلا رک | اذا نالف مرذح لا رد هن سانعم مالک ترک هدننزو هجرحد |(

 كلیا حالضاو رات هلآ هدنن زو هجرحد (فل ذال راثکم یا ةمراذح لجر لاق روند همدآ نازوا ولز وسا
 د وعلا لذح لا رد هنسانعم كلتا نیکسک یک یاب بون وب یک ق وا اغا و ها اذا هسرف لذح لاق ردهنسانعم |(
 لذح لاق ردهنسانعم قمردلوطو عرسا اذا لجرلا ملذح لاقت ردهنسانعم كع رو هلتعرسو هدحاو هارب اا

 (لنهلا) رک ذی اک رده انعم و ید لذح رد هن سانعم كع روب یکر ونلراو ندنس هلو ه الم اذا هءاقس

 قج لوضف كمدارو عرسا اذا لجرلا لذحم لاق ردهنسانعم كم رو هلتعرس دوب هدننزو حرحد

 هقج لوضف بهذ و بذات اذا لجرا لذحت لاق ردهنسانعم قلوا یحاص ناف عو بدا بودیک یل هبل وچو |(
 (مولذځا)چ ر حدت هلاک رم یا لذحیو لذح نالف "رم لاق رد هنسانعم كغك بون روب یکرونلراو ندتع رس 1۱

 روند هرودوب ولهدوک زانقط هدننزو رفعج (لذطا) روند هاویحو نانا كالاچ و كاج ك هدننزو روبنز ق
 عونع یلامعتسا ردیلباقن حابمو لالح هکر دتفل هدنلظفل مارح هلب رسک كناح (مرطا) ردیمبات لذح نب تو



 هیچ 4۲۲ Fe ا

 | ید ہدنعق وم مسا ردردصم لصألا ق یظفلمتحو ردقلواهدناونع هباا و ممالاماکحا ونال وا باوص

 | ی هنسف و ویضقیا یناثلا بابلا نماقتح اذکبمتحلاق هنسانعم كل مکح هلا هنسن ر هرزوا هسکرب رول واردصمنحو
  ردهنسانعم قلق رک ونیتم یشیار و هبج وا اذارعالا هیلع متحلاقب ردهنسانعم كلا مازلا و باحاهرز وا هسکرب

 ٠ ] اذکی ما متحلاق زولک وتحیعجبرونبده یضاق هکر دیفدا رم و هدننز وک اس (منالا) همکح ادا رعالمتخ لا
 ۱ هده هغرق یرلکدلیا قالطا نیبلا با ض ورونل وا ریبعتنوغزوق هکرونل واقالطا هب هغرق هایس و یضاقلا مکح یا

 زاردناریطت هقارف ندنزا آ ك زانو رابع ردي راکد د یسهغرق نیکا رول وا لزق یرقایا و یراقنم هکرونل وا قالطا
 برض هداضسو دوج "یناطلا دعس ن ةللادبع نب متاح و رایدلیا قالطا یتبم هنن رلکدتا مکح هلقارف رانو هکایوک
 ۱ هتسفن یبهنسنرپ هدننز و لعفت ( محلا ) ردف رحم هکر دل وا دتم هللا هح وتفم یات هد همام ناسل رد هسک نانلوا لثه

 | لکا هنسن نالوا عالم هدزغآو هسفن ىلع ینعب اق هلعج اذا "یثلا متحت لاق رد هنسانعم قلث مزالو بجاو
 ] ادا نالف متن لاقب زدهنسانعم كم یبهمانحو هبف یناشه ائیش لکا اذا لجرلا تحت لاق ردهتسانعم كا
 هل لأفت و اربخ هل ینمت اذاریخ نالفل متحت لاقب رد هن سانعم كل دیماریخ هلبا لافت هدنقح كمدآرب و ةماتلا لکا
 | شاشه یا متحتوذ وه لاقبو هل شه اذا اذکل تحت لاقب رد هنسانعم قل وا بایافص و طسبنم نوا ها
 | وه لاقب هنمو روند 4 هنسن قج هل وا دنملاشن بولک تشاشه هلي سیدنک هلیس هینب لوعفم مسا (تصما)

 | تاق (محا) داوس یا ةقح «لاق روند هغلهایس هدنز و هفرغ (ةقحا]) ماد حات رم شهیا علا ضغ
 | هنسهبق ماعط نالق هدیست و هد هرفس هرکصندقدنل وا لک | ماعط هدننز و همام (فماتلا 2 روند ه هشيش شمنافوا

 | یهو اهحرطب مف ةماتا لکا لاقب روند هنسیدنک و د ماعط نشود بولیکو د نکرونلوا لکا لوق یلعروند
 | ةموتح همطیف لاقروند هکلیشک اهلبع كناح (ةموتل اإل لكا اذا هنم طقس ام وا ماعطلا نم ة مالا ىلغ قام
 رجا (متحالال هعطق اذا رمالا مأتحا لا ردهنسانعم كلا عطق هدننزو نانیمطا (مايتحالا) ةضوج یا
 ردیدآ عضومرب هدنرلنزو رفعجو حر ز لا ةيقوفیات (لتح) د وسا یا متحا یش لاقی روند هب هنسن هایس هدننزو

 | ه هپ قلشاطهراق لوق یلع روند هه كچ وک ل زق یغاربط هلبعف و هلو کس كنهثلثم یاو یصق كناح (ذمح
 | رولک ماثح یعج هنسانعم ريغص رهم روند هننولوق تآ كچ وکو هنسانعم هبنرا روند هنجوا كنور و روند

 |قوراف ترضح هقح وبا و ردیسا نوتاخ رب مالالبو ردیدآ مضوم رب هدننرق نوچ هدهکمو هلب رسک كناح
 | ك وص ندندننوص هدننز و هف غ (2ُغح) ردندشیرق ءالع تدل ا نایلس نب رکبوبا هقح ییا نیاو ردندنراسلج |
 | دارم هکرونید هنالوا لوطلا لدتعم ندنمسق هودو ندناسنا هدننزو ره وج (متوطالروند هنعقوم كج هلیک و د |

 | موق نالق هدهرد هرکصندکد تک بوقا یب وص لبس هدننزو ءارص (ءامحا) ردقل وا ولیو هتروا لئام هغلن وزوا
 دما ءاطعا اذا لوالا بابلانماقح لح لاش ردهنسانعم كمرب و هدننزو مصخ (ےلاز روند هنسهیش

 ۱ هنج وا كنور هدننزو هجرب ز (ةمزا ر ةفشلا ظاغ ىا ةمرنح هب لاق روند هغل وا نیلاق قادودهدننز و هجرحد

 |.درخ نالوا هدنسهنروا كغادود تسوا هننتلا كنورب و روندا هنجوا *لا لوق ىلع زد رب قشم وب روند
 بشل ةفشلا ظيلغلا ىا مراثح لحر لاقت روند همدا نبلاق یراقادود هدنزو طب الع(مراثطا روند ههرباد

 |( روند هنسهص وپ و هنسوطروط نالف هدنید كغاپ یفاص دوخاب كغاي یسهلوقم بیط هدنزو جرز

 | هکرونید هن رادقمو هثج هج رم وب قج هنق وط هلا و قج هنلقوب بوروسلا كنهنسنرب هلو کس كيج و ىح كناح
 | كليا عنم رول وا ردصم مچ ودیلا تحت “یتانلا هسوه و محط باتکلا مچلا رولکم وج یعججرونل وا ریبعت میلچ
 | لا ردهنسانعم یفلعشرغا بوموت یسهم هلاربقو هعنم اذا لّوالا بابلانم اه هنع هج لاقت هنتسانعم

 قمروص و كما و هقرع اذا مظعلامچ لاق ردهنسانعم كع بوریک یتا نالوا هدکیکو دهن اذا ةيراطا ید مچ
 قهنتسنر هدننزو دادش (ماحعا) هصماذا یناثلا و لّوالا بابلانم امج هما ید "یبصلا مج لاقب ردهنسانعم
 ردینیم هنانعموب قالطا ماج همدآ ندا تماج اعاد ردهنسانعم صاصم روند ه هسک ېچ روص بوما كب

 قفر هدننزو ربنم (جا) و هدنز و روبص (موحعا) یدابار ورم هدنسهدام طبس یلثم» طاباس ماج نمغرفا و +
 رونا وا قالطا هنج رف كناوسن موج و قیفریامج و موج مجاح لا روند هذاتسازوا ندا تماجهلتلوهس و

 | اا )رونی دهزون و و4 هشبش قج هلآت ماچ هدننز و هسنکم( همجح )لو هدننز وربنم(مجم )لو نوه بدلوا صوصم
 | یتسلآ تماجندماجهدننزو لاعتفا (ماص> الا ) رونل وا رببعت كلي اج هکروند هننفرح قلماج هدننزو هانک

 بوروط وریک ندشیارپ هلبرسک كنءزمه (ماجالا) ةماحا بلط اذا لجرا ممتحا لا رد هنسانعم كقسیا

 (زاو) ۱
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 مه رها نوکیءاع ریا م وج مه لاق ردعجب سا روند هرانبوچنالوا هدکل ر هدننز و موق (موطا) هلکی ا هتف
 موج لجرا ماج لاق نوسل وا رش ل رکو ریخ رک هنسانعم كلما بلط هنسن رب رولوا ردصم موجو ادحاوو

 یعج یکی راس و هرشمو هساکر وند هاقنال واندشم وکهدننزو مان( ماا )ا رش وا اربخ ائیش بلط اذا ام وج |

 ةضف نمءان اوهو ماا نم برش لاق هلبع كج ر ولکم وجور واک ت اماج و ما وجا و هدننزو سلفا هلا هزم رولک مؤ جا

 | ندنیئدحم و لیععما مالسالا ج ولغواو ني سخا نیدجا رصنوا فرام رددآ هبصقر ندنلاعا رواسبن ماح و |
 ردیدآ هدلبرپ ندنتلابا سراف هدنن زو ریپ ز مع وج )ل ردراب وسنم هار وا نویماخا رگن فسو و هزج نب ناهلس ۱

 رود و جابوط و یرموب هدننزو فتک (مهطا) و هدننزو مهس (مهطا) رردا «ّوفت موعصم ساب كنوب همام ۱

 هلباهرهچ سوبعوشرن یدآرب هدننز و مهس مهج و رحس عح ظیلغ یا مهج و مهج هجو لاق روند هزوب نیکرچ ۱
 .مهجو هبرک هجوب هلبقتسا اذا عبازاو ثلاثلا بابا نم امج هم#ج و االف مهج لاقب ردهنسانعم قلوشرق
 | نب مهجو رول وا "دض هلک د هنالسرا و فیعض زجاع یا مهج لجر لاقن روند همدا لاج یب و فیعض و زجاع
 | ردند هام رد یم سایر و یولب یرب هک د تاذیکیا هدنمان هجو مق نب مهجو ردهدننزوریبز وب دوخاب سبق
 | رد هنسانعم قمل وا نیکر چ ك ر ود وی رم وډ جاب وط یزو كمدآرب هدننز وهم وغ( ةم وهلال و هدننز و هما دن (هماه ا )

 | هلا هرهچدبیدآر یخ وب هدننزو لعفت( مهم )امهج ناک اذا سمانا بابلا نم ةم وهج و ةماهج ههج و مهج لاق |

 .یصق كيج (فمهجا) ه رک هجوب هلبقتسا اذا هل هجو همه لا ردهنسانعم قمراو هنسوشرف و قلوشرق
 لیلا ةمهج ف جرخ لاق روند هنسهیش قلوک ارق زونه ندنرخآ لوقیلع روند هنسادتا ثلیلرخا وا هلبض و
 كمربک هنتقو لیل همهج هدنزو لاصتفا (ماهتجالال روند هناغزف كوي و هرخآ نمداوس ذی وا هربخأم لوایا
 هود یرادقم راهم ناسکس هدننزو هفض (2م#ج۱) لیالا ةمج ین لخد اذا لجرا مهتجا لاقي ردهنتسانعم |

 دوخایدنزوریب ز (میهطا) روند همدآ فیعضو نوزو زجاعیخ دوب هدننزو روبص (موهطا)) روند هنکولب ۱
 یرومبلوف یلعرون د هدولب زس ر وم هدننز و باح (ماهطا )ر د رل هباعصسابعلا نب ةمهاح و تلصلا نیازسمال
 دولب هل رسک كنهزمه (ماهجالا) هؤام قاره وا هيف ءامال باح یا ماهج الا وهام لاق روند هننالوا شا ۱

 مضومر وردي لجرر هدننزو ردیح ( مج )ل اماهج تراص اذا ءاعسلا تمهجا لاق رد هنسانعم قلوا ماهج ۱

 ن ریشپهدننز وهلحم (فمدهج) روند هنارفعزهدنن ز وناقمر (نامجا) ردقوح یسهشاط نج هدنآ هکردیدآ |

 سرافهدنز ورفعج (مرهج) رلیدلبا تی ۇر یی رات رضح لسو هیلع هللا یلص مرک | ین هکردینوتاخ كنهیصاصلنا
 رفعج (ییضهلال رد وسنم هار وا یراکدد هیمرهج بایت ندنسنج ناتکدوخاب هعشود ردیدآ ءدلب رپ هدنس هکلوا |

 روندهنالسزا ورود ه هسک شیکک یهکوکو وانادیم یرثناب و روند دمدآ ول زو یعرکد ولشاپ لو هدننزو

 لجرلا مضهجت لاق ردهتسانعم یفلهرفط ها رکتو مظعت هدننزو جرحدن (مضهجلا ) ردیعما لجر رو
 | مضهح لاق رد هنسانعم كلتا لاعا بوپ راچ بولاچ هلبسک و ک یراروغو راس هود روغوب و مظعت و سرطغت اذا
 كنينجنال وایسهعبات لرعاش مان یشعا هلبا هددشم نون و هلنیتعض (مانهج)) هلکلکب مهالع اذا هنارفا ىلع لصفلا

 یسرف كناسحنم سیق هلن رسک (مانهج)) ردهدززابز هد هلنبتمسک هدنوب ردسقل كن هسک مان نطق ن ورع و ردیعما ۱
 ۱ مانهج ةيکر لا روند هب و وق نرد ید هدننزو سلع ( منهج ) و هلال تاکرح كيج مانهجو ردیعا |

 ثدنْأت هدنروص و هکر د ځ راش + یدنل وا هیعست هلکن | اهنم هل ذاما منهج نالوا یلباقمتنج ورعتلاةدیعب یاینهج و

 هنسل وا یناربع مانهک یلصا راضعب و رد هل راتعا راندوخای رب نالوا یساعسم یینناتورول وا فرصنمریغهلتیلگ و
 نانل واریبعنابدو روند هه ود شمزق ه یشیدشمررسا هدننز وےم (عطار) رول وا هیمحاهروک کا هلغلوا بهاذ ۱
 | ضعب قزهلوا لقان ندو رع وبا قلم لا باتکی دورو هرلانعم وب كروب نم ظفل هنسانعم جاب د روند هشاق |

 ےج هدننزو لیعفت (صیملا ) ردئ'ؤمو ردهدوهعم فرح ر نداجه فورح ےجو یدل وا زعوعسم ندمارک ءال
 | هدننزو رفع نم مربا ا ةلمملا ءاطالصف زم ما بتک اذا ایج مج لاق ردهنسانعم قمزاب فرح |

 | قعاپ یمابروچ نامر بح هدنزو هجرحد (ةمربطا) ردفورعم هدناتسبع هکر وند هنساپروچ نامر بح
 | نامت ر هلا بح یمهدام همرحوپشا هروک هنناب كحراش » ةمربخا ذا اذا لجرلا مربح لاق ردهنسانعم
 نحو تح "یش لاق ردیولقم ندنظفل تح هدنوب رد هنسانعم صلاخ هدننزو متخ (متلا) ردنوصم ندنس هلک
 | هقګ عقو لاقب ردهنسانعم مازلاو باحتاو مکح یا "یضقم مح لاقي ردهنسانعم اضقو مکحو سلاخ یا
 | ردعقا و ربخانو دقت هد هس ضمپهدارو هکر دحراش*رولکموثح عج روند هک نیتمو مک یشیارب و هماحابیا

۱ 
۱ 

| | 
| 

| 
۱ 

۱ 
۱ 
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f ۲۰ 
 روت ییدکیرب ARES بولوا هدنلا میف هدراقنتو هدرایک هلعف كيج (ةجبا) روند هعانچو
  کناوارف ییوص و هزورخ نم حشرلا هيف عقجم یذلا عضولای هو ةنیفسلا هج تنفعت لاق رونلوا ریبعت هنننس

 هدهلیعص كيج هدانعمو روند هتعاج ندا بلطىتبد كن رللوتقم و ءاملا ركنا ئا ةجب رب لاق روند ه فوق

 ندنرازوماهلذلوا ناوارف یچاص هدننزو مظعم (م ما ةيدلا ن نولئسپ ةعاج ىا ةيظع ةج ىف ءاج لاق ردتفل
 یچاص كنشاب هدنزو یناعر «یماملعا) دا وذ یا مجم لجر لاق روند غدآ نالوا نیا ردق هب یعاشا

 كنون هدن و هروک هنناب كحراش » هما لیوط یا یناج لجر لا روند همدآ نوزوا قرهلوا روکو بوط
 بارض (ماجبا) روند "یجب هسنلوا تبسن اکاو بول وا اعسمدآر هلا هجزکاو رذهرزوا سابق فالخ یسهدایز

 تاکرحماج و رون ده نم نالوا عم ه هدنلص هم واك رت تدمر ندکمکچ رغیآ هدننز و باتکمامبا) وهدننزو

 یلعاموهو همج و ةثلثم ك وكما ماج ءاطعا لاق روند هنشاب كکپ وا نالبچل وا ولشابهدننز و لبج مججو هلل هثالث
 یراقدل وا بوسنم كنوطب عیج هدننزو باتک ماج ورکنیساک ردندیماسا هدننز و پا غ ماج و هفافط قوف هسأر

 هدننز ولیعفت (میم  هدننزو هی رد هیج یعج هروک هنا . كحراش» رک ذیساک یک جیاج روند هرهلمق

 جب یزریاچ یرلتوا رب و هیلع اسأر تلعجب اذا لوکلا تمج لوقت ردهنسانعم قمی شاب هکچل وا دوب
 | د اناا و اغ قلم ےک وای رایان تب رنلا ج لاق ردهنسانعم قلوا

 هدنزودادش 6 ماجبا) وهدننزو ناشطع نام ردشمل وا ماا بول وا ردصم مدقم ارهاظ ردعسا یک نیت

 اما ردندنسهلمق دزا داده نب ناجو ردندنلاحر كنپسن یمهلسف رج "یعد نب ماجو روند ا نا

 i رول وا فصو هنوئاخ ولتاك یرلکیک ماظعلا ءاج و ی المیا هاچ ةمضمچ اقر وند هب طاق ولطهدننز و ءاص

 ا نعم مهعججا هکیرالوق ریفغلا ءام باو اریفغ ًاجج اؤاج راب عو محملا دریک: یانی ا دام ةأرما لاق
 | فوصوم قینأت روند ه هنسن نیچلان زودپ ود یکی سهتخ هرهم ءاج و یدنل وا نایب هدنسهدام رفغ ردلمعتسم

 | روبص (موملبا )رونی ههغلغوت نالیک هشاب هدرلکنج و ءاسلم یا ءاج ةراعو ةرضص و ضزا لاق رده راتعا

 | هعفدرپ هکرونل وا قالطا هلآ ولهامو ءالا ةریثکلا یا موج رب لاق روند هییوق ناوارف ییوص هدننزو

 ج 9 و رکی راکم رونق الب تویطغاشا الی[ او وک طا تک فت کا

 ایج - راص اذا ت ہلا ےب لاش ردهنسانعم قلوا مج توا دو هدننزو لعفت (جا) رخآ یرج
 و كنار ندا یر قلا یر ین کود هوا قید هر لوش هدننزو هنقس دیبا
 | یردن هک وما نب ماجج تن ةيج كلذك ردقیص تنب هکمدننزو هیما (ةبج) هلوا رردلوط ینیزغا بولک

 لا ردهنسانعم قلو تژک بودا ع یتوص كررپ (ماسالا) ردراهیاصص هدیسیکیا ردهدننز و باغ

 یمن حرخاد ضرالاتمجسا لاق ردهنسانع«كمروکت وقیجیرارباج لر و عقج او رک ادا ءاملا سا

 ۱ | رب دجراش» ردصلا عساوعارذلا بحر یا ملا سا ووه لاق هنمو رد هنسانعم ردص رونل وا قالطا هسکو کیف

 | یحدهردص هلتبسانمو رونل وا ریبعت یس هنکت و یتشط كنبوق هکر ون دون رب نال وا عت وص هد د كني وق مچ لصا

  لزازت مجال ومدننزو هلزز (ذمصحم هنسانس ء القاب روند ه هلق هدنزو یر (ینلبا) یدنل وا قالطا
 یکر کچیرادندنمرکد بويعا ادا رادهناد ر هدا رب نرب رب یرب یراف ورحیعب تولۇ قيا یزوبهدتزو
 | كلا افخاو متک هدنورد ییهنسنرپ همچو همالک نیب ملاذا ججو مالکلا مجج لاقت ردهنسانعم كمت وس

 نجلا هکلها اذا االف كج لاق ردهنسانعم كما كاله وردص یفهافحا اذا یلا جج لاقب رد هنسانعم

  زساهرد بج یھ روند هکیک نالوا فرظ هغامد لوق ىلع هنسانعم رس ةساک روش د هنغانج كشاب هلم ك رایج

 | ندجاناو رود ه اوف شازاق هدر قاروچو ردیسا كلوا هن وکر و یدلیا ر ورم هدنسهدام فق لیصفتكنو
 ردیعج همحج (جیمبا) بشخ نم حدق یا هم یف یناقس لوقت لا روند ه هطاوف و هعانچ شلزود
 | هلبابق یرافدل وا بسننم كنوطب عیجو تاداسلا یا جاجا مهلاقب رونلوا ق ةالطا هفارشا و تاداس جاج و

 | هرخآ " یش ندنوطب هسن د یبلک کبک یسهلسق هر و نب بلک الثم ردبآ عج ینوطب عیجج نوبل وا یظع روند

ler Arنسحو ردیدآ عضومر هدننرف هفوک (چیاجلبارب د) ر ددا كغاف وص رب هدنرهش ناحر  | 

 | روئلوا قالطا هرباب یکیا هدن رق هنده هدننزو نادادش (نا واجبا رد بند نایج اجا دوعسمن لغو یبگن

 هدیسراف ردقجهلوا شوباب یراکدید همسج هد هکمالاح رد عمو و روندهشواب هل وکر ب هدننزو دهده(مبححا)

 هذخا لاقبو روند هنتعاج كنەنسنرب هلیصفو هلبن وکس كنون و یحف كيج (نغحا) هلبسک كره رارید جج

 (هتج) ۱

ES 



 ندجرفنههداروب قولحمیامولحمنه لاق ردهنسانعم هدیشارت و ق ول ا ردغای ندا هطاحایراکر کو

 هرکصتدکدلسک یسهجان توقبج یا روند هنسهدوک نو شلزو یسی رد هلتاصف (ملجار ردهانک

 هرم (تلجا) ردّراح هدهژت وکیل كمال و نص كج هدن و هعجاب یا هنلک هذخا لاق رد هنسانعم به یزوکرو

 روند هن رل هکت یکی قالواق شلفریق یرلیوت هدننزو راز (مالطا) ردهنسانعم هلجم یرتوک یخدوب هدننزو
 رولوا زاط بول وا یوت هدنراقاح و بول وا نوز وا یراقابا هکردنوبق سنجر هلت ( (ج۱) ردهمالج یدرفم

 قج هفرف لو و یک باتک ودم الج یه روند هنچوف نۇق هب رل هکت یکی و كيكو ردص وصخ هنن رهش فئاط
 لوق یلع هنسانعم رق روند هنآوو ردیعما افت ر صوصخ هنعق هود و هنسانعم دارق روند هب هنکو روند هصقم

 رفعج هلا هثلثم یا (منلج)) هنسانعم رق روند ها دوب هدننزو ردیح (لیجا) روند هغالغوا و روند هاله

 (مامجالا) هلتفاذا لبلا لج لاق رد هنسانعم كکوب پیا هدننز و هجرحد (ةمحج ا )ر دیم | لج رر هدننزو
 (مامضلجالا) اوعقجا اذا موقلا محلجا لاقب ردهنسانعم كيکب را بوک نیغ راج رھ نما بن

 لاش ردهنسانعم قلوا جدمو قوج ك بوکیرب تولک ندفرط ره سا هدنازو مامحجا هلا هم یا

 اا هکروند هثلع یراکدید ماس رب كن ما هل سک كيج (ماسلطا) اوعقجاو اورتکتسا اذا موقلا رجا

 هدننب رګ هلا هماع هکر دنطب 7 نده" یی , هلرعف لمج (یالحا) رول وا ماسلح صنعت سپ یدنل وا ناب

 ده انا ق دحق هنا لوقت روند هنسق كنود هاف كناه و عج و هدنز و نق (نمهلخا) رر ول وا نکته ۱

 امن ه ردهنسسانعم مظع ماو روند هشيا غمو زدهنشانعم تنجو تتش دن انفتق و یا یا ف
 ههراف لويو یر را هدننزو دفنق (مهلجا) ردیعما لجر رب و مظع او ةطخ اذک و ةدش یا ةمهلج عقو

 هعب ر هلرصف كيج (مهالخا) ردهنسانعم رشک تعاج هد زو روفصع (موهلخا) ردیعما نوناخ ر و روند

 "جن لام لاقت روند 4 هنسف قوچ هلددشت كيمو یضق كيج (7 ا )ردی هلق كچوک بتن

 امم عم ىف یا ةريهظلا ججیفانمم لوقت رونل وا قالطا هب ترک یغلنغل وط مامت راهن فصن:ریهظلا جو رثکیا

 ماجو جو رولکم وجو هلبرسک كيج رولک ماج یعجج كنس هلک جو ردترابع ندنرب نیکنا كیوص ءالاجو ق
 یناثلا بابلا نم اماجو اجب لیکلا مج لاق هنسانعم كمحوا ولشاب یکچل وا رارولوا ردصم هلال تاکرح

 سرفلا ج ةلاق ردهنسانعم كغلكيد بویلنب تآ نوغروب هدننزو باصم ماج و جو لایکلا سأر ىلا هلاک اذا

 هم ژک اذا مظعلا جج لاق ردهنسانعم قلوا قوچ یتا ثاکیک ججو هبعت نم افعف بکر مو كرت اذا اماج و اج

 شيا ربو عت هکرت اذا ءالا مج لاق ردهنسانعم كکرا هلکلتا كرت هرزوا یلاح بوبلآ ود نوسکیرب وصو |

 تم لوقت ردهنسانعم قمی شاب هن رزوا هلبکو اند اذا مالا رج لاق ردهسانع» عاج بو

 جت ام یش لاق ردهنسانعم قوچ دود هدننز وریما فان هنسأر یلع هتلعح اذا لایکلا ِ

 كيج ( نیا یکم ابل او بیبلرولکءاججا یعج روند هننالوا شلیاب هر رهو شفلیو مات دوخاب روند هوا و هرباچ

 كچاص نالوا هدشاب وهمضعم یا ءالا ةچج یف عقو لاق روند هت نالوا ناوارف و نیکنا كیوص دو هلی

 ردیعبات هچج ن نایلسو روند هب هيظع تعاج هج ورول والزات ردق هرازوما ندنننک هکر وند هننال واناوارفوروک

 كيج ( -با رونل وا یالطا هیطایش دوخاب هناطیش هاب رسک ك يج ( ار دشم ا را کتو فلۇمردندنيدحم

 ددا ویلا رج ی وچ اتم ا وتی یا کم دننزو موج (موملب ال ردیعس| یرح فدص هن وکر هلی ۳
 ردهنسانعم كار وهظ وریک ی وص شلغوص كنيبوقو عقحا و رک | یناثلاو لوالا بابلا نماموج ءالا جلاش

 هدنیلص هلک تارت تدمرب یععشا ه یشید روغوب و تآرفیآ هدننز و باح( ماجا )اه ۋ ام مجارتاذا باتل

 کوسا هند ومژام عج بارضلا كرت اذا اماجج سرفلا مچ لا ردهنسانعم قلواژثکتم و عقم یسینم

 قفل ول وص بویلنب یعمق تآ دوب هل رسک كن هزم (ماججالا) هتحار یا هماج دج و لاق ردیم*ا هکروند

 ردهنسانعم كمردنلکید یت آرول وا یدعتمو هبعت نم افعف بکر اف كرت اذا سرفلا جا لاق ردهنسانعم كفلکید و

 ردهنسانعم كکرا هلبا كرت هرزوا یلاح ود نوسکیر وص و هبعت نمناضیف هلک بکر ب لو هکر اذا هسرف جا لاق

 شاب هنرزوا كکچ واو اند اذا مالا جا لا ردهنیساعم قاچ بولک هنسن ر و عج هکر اذا ءالا جا لاق

 قوچ یتا هدنززوا هدننزوعا ( جالا ) افافط هسأر یلع هتلعج اذا وکلا تمجا لوقت ردهنسانعم قمغیپ

 زوو دعم خرال یا جا لجر لاش روند همدآ زسقارزمو لا ربثک یا جا مظع لاق روند هکیک

 نوچکبدل وا زسزون و رونلوا قالطا هنجرف كنعمق تروعو نرف الب یا جا شیک لاه روند هجوف قابق
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 ا - 2۱۸ رس

 ۱ (مشطا))هب | یتغاکیا ی عشج ومالا یعشجا لوقت ردهنسانعم قمنا ض وا هشیا ولتجز و چر مدار هدنزو لیعفت

 | هکلزوعم هلنیتصف و هلقنیا هعشج و هعشج “لع قلا لوقت رد هنسانعم قلرغآ هلینوکس كنيش (مش او هلنیتصف
 | (عشطا  ناعم یا عشج لبا و ےشج موق لا روند ه رل هسک زوع"هدنن زو بتک (عشطا) ردهنسانعم نعم روند

 لوق یلع روند هنفوج كناویحو كناسنا هدننزو درص ( مشا ) روند ه هنس ظیلغ و نوغوب هدننز و ریما

 | ندنفلخ نمو ندنسهلبق مضم مثج و ردهتسانعم لق قلو روند هسکو کر ارب هلبراوکیا قشم هسکو ک

 قهی و ردیعا كنهسکررب ندنلاحر كن رابس یراهلبق نزا وهو فیقثو رددآ تعاج ررب ندنسهلبق بلغت و
 ممشج ون هندالوا كئراح هلکلا هبت رت یی هسک مان یول نب ثراح هکردیعما یشبح دبع ر و رددآ هبرقرب هدنساضق

 ءرلمدآ لک الا ریثک هلبعط كن همجداض و كيج (مضحلا) روند هالسرا هدننز و نسحم (یشمملا) رایدلیا قالطا

 روند همدآ ابق و یریا یلب و یرانی هدننز و بدنج (مضنط) ردمضاح هک ایوک ی درفمهروک هننای كحراش+ روند
 هلنیتص# (ملجا) فلاب هذخا اذا "یشلا مضحت لا ردهنسانعمقلا هلباغا نوت یهنسنرپ هدنن زو لعفت (مضحملا)

 ولزوسابق و نیلاق هلغل وا عسا و یزاغو مدآرب و عمط اذا عبارلا بابلانم امج هیف عج لاقب ردهنسانعم كليا عمط

 قلوا ردنا لک !قوچ بول وا ولاهتشا كب نم تا و قلح ةعسیف همالک ظلغ اذا لج رلا مج لاقت رد هنسانمقلوا

 بالکس ح و رلکک هلفمالو تالنکی و تواروش یم هودو لوکا وهو مرق اذا سا یا معج لاق رد هنسانعم
 یعق هود ینعب اهب مرق هبشل بالکلا ءرخ و ماظعلا تعضق اذا لبالا تمعج لاقي ردهنسانعم قمل وا ردا لکا
 ردهنسانعم قلوا زقسا یلکوکالصا بولوا اهتشا یب هماعط مدآرب و ردا اهتشا هرانا قوب ییامرم نانل وا رکذ
 یرلشید هلغل وا ریپ كن یم هود و رولوا اضن هدننب قبسا یانعم هلتهج و ماعطلا هتشپ مل اذا نالف مج لا

 كليا عمط دوب هدننز و لعفت ( محملا ) ربکلانم ینعب اهنانسا تبهذ اذا لبالا تعج لاق ردهنسانعم كلکود

 ننګ اذا دوعلا مج لاقت رد هنسانعم كمر وکو نیزح نیزح هود هجوق ولشایو عمط اذا ديف مج لاق ردهنسانعم

 روند همدآ نابلوا یماهتشا هماعطو روند ه هسک ندنا لکا قوچ هلغل وا یهتشم كب هتا هدننزو فتک (ملطا)

 قلوا اهتشا یب هماعط هلیصف كيج ( ملا إ) روند هلوکا نالوا راداهتشا كب هنا دوب هرم ک ك يج ( ما )

 یهسک رو نوسلنا لكا هنسن هود و ماعطلا هتشي مل اذا ثلاثلا بابلانم امج نالف مج لاق ردهنسانعم

 | هعنعام هبف یلع عضو اذاربعبلا عج لاق رونل وا ریبعت قمروا كنسا هکرد هنسانعم كلعا غاب هلا ود نوسمرصا

 ( ءابعجا ) ردهرزوا بسن یک بوطرعو و روشد همذآ نایلوا یساوتشا هماعط ( موععلا ) ضعلا و لکالانم

 اهلک اهنانسا تبهذ یا ءاهح لبا لاق روند هرل هود شل ود یراشید ته ندکحارپ هدننز و ءارج

 (ماعجالا) زد مجا مد ذم روند 4 یراق هجوق شمانو و روند هدعقمو ردو رول وا فص و هد هقان و

 كنا رنک اذا ضرالا تمجا لاقي ردهنسانعم قلوا شعآالتوا اد هنرلکوک یاب رب هللرسسک كن هزبه

 لاق و راردبا یر یتراراوط اج اج هکروند هرایع وا هلنیتهف كنح هداروم هلوصا لاها او هلکاف اهتاب یلص

 (عیطا) هلصأتسا اذا "یشلا مجا لاقب ردهنسانعم لاصیتسا ماعجا و هلوصا ىلا هقرو لكا یا رصشا مجا

 (ماعللا اعلم یا هل مچ وه لا روند هرب قج هنغص هدننزو دعقم (مجل اإل رد هنسانعم عیاح و جآ هدننزو ردیح

 توا ننل هزات ندیکی هلدبیس روم هرکصندنمهومزاب رول وا ضرام ه اود راسو ههود هکردتلعرب هدنزو بارض

 (موثعطا) روند هن راکوک كنتوا قحادعب هدننز و جرز (شعطا) ررول وا راچود هلاهسا بودا تدشن ندکع

 ندنس هل ةارسلا دزا لوق ىلع ندنس هلمبق لیذه هدنز و هذفنف (هڅعج روند هنسهلکرک ذ یرا هدنزو روز

 ه هروب رم تعاج لصالا وب و هنسانعم ٌیسف رونل وا قالطا هراباب هلی كناو كيج (تایثجا) ردتعاجرب
 | ۍلا معج لاقب ردهنسانعم كشن رد بولپزوب هدننزو جرحدت معلا یدبا رارزود یاپ العا ردیوسنم

 )اع طسو روند ه هنر وا هدننز و رفعج هلبا دمنوش ( شعلا ) ضعب یف هضعب لخدو ضبقن اذا

 ۱ هدنزو ذغق و رول وا دض هلک د همدآ ن وز وادنمونتو روندهرودوولهدوکدنوق وجاب وطهدنران زو بدنج و ذفنق

 هلن وکس كمالو یصف كيج ()ع۱) ردندیاصصا مشعج نب كاامنب ةقارس و مشجنب ةييلخ نب مشعج ردندیماسا

 ردهتسانعم قلا بوبوص ینا نالوا هرزوآ كيکو هعطق اذا ۍناثلا بابلانم الج هلج لا ردهنسانعم كسك

 ۱ هرجاذا فوصلا لج لاق ردهنسانعم ققرف ینکوب كنويق و محلا نم اهماظع یلعام ذخا اذا روزا لج لاقت

 (ةمالجا )هل یتعع روزا لتجا لاقب رد هنسانعمقلا ب وریص یتا نالوا هرزوآ كيکهدننز و لاعتفا (مالتجالا))

 | کروند هنغاب رکو كنویف هلبرسک كيج ( اجا  رونلوا ریبعت یتنقرف هکروشد هکوب شلقرق هدننزو همام

۱ 



e ۱۷ رو 

 یسورجما یکم ولوطو هفذخ و اهضعب قبو هضعب جرخا اذا همس! مزج لاب رد هنسانعم قا س لوق لآ

 لجرلا مزج لاق رد هنسانعم كلتا ماعط نوکو ارب هدتعاس ترد یعرکی لوق ىلع كليا لکا هدنسهجرد قلوط
 لاق ردهنسانعم قلق مازلاو باحا هرزوا هسکرب یی هنسنرب و ةلکا ةلبلو موب "لکی لک او ا اهنع " المت لکا لکا اذا

 ءالانم تیور اذا لبالا تمزج لابش ردهنسانعم قاق هوص هودو هبجوا اذا اذکو اذک نالف ىلع مزج

 طلنا مزج لاش ردقمزاپ را وم ۵ و تسارهرز وا ییرجر کردن زابع نیت کردن ون وا مزج باتكلادنعو

 رایدنه و رلبرع هکهنن هلوا شن وا عطق زود بویغ وا عطق فرح جوا هکروند هلق لوشو هف ورح یّوس اذا |
 فورح وبشا برعو هل فرحال طقلا یوتسم یا مزج لق لاش ردردصم لصالایفوبو رردبا عطق همتوا
 ع وطقم ندنراطخ كنس هفت اط زج هدفلس راردنا قالطا مزج هفراعتم طخ نالوا بنآرمو فلوم ند

 یرلکدلیالاخدا هنج رف كن هقان م زج وندفراعتم هدنم الاحرار د دن سمهطخ لوا هکر د حراش + نوچ غیدل واذ وخأمو

 ندنا روهط مدقم ندننف و رومالا مزج و یدنل وا ناب هدنسهدام جرد هکدن رل رربد ید هحرداکا و روند هنن |

 دوب هدننزو لیعفت (عزهلال نوسل وا هسرول وا هن ره روند هندبا روهظ هدننق و مزو هکهت روند هام و ما

 هلکمش ود هف وخ ندهنسنر و تکس اذا هيلع مرج لاق ردهنسانعم قل وا تکاس بوی الصا هدص وصخ ر |

 ءاقسلا مزج لاق ود غنتسانعب قمردلوط یمولوط و زحم و نیج اذا هنع مزج لس ندهنننانعم يلوا ي

 شاق ه وص مزاح و ن "المیا مزجت و مزاج ءاقسلا روند همول وط ولطهدننزو ربنم(مزحل )و (مزاطا)ء الماذا |
 كنجاغا امرخ هدننز و لاعتفا (ماتجالال رد دآ لجررب مزحم و ناتریا مزاوج لبا و مزاحریعب لا روید هه ود |

 وربکی نیک بولآ بوسک یک كلامرب و هصرخ اذا للا منجا لاق ردهنسسانعم كل نیو دقت ینسهویم |

 لیغآ دوخاب ر , كجەرس ام رخو هضعب قباو هضعب ذخا اذا لالانم ةمزج مزيجا لاش ردهنسانعم قعوق |

 رد هنسانعم قلرف کک هدننژو لاعفنا ( مازصالا) اهازشا.اذا هتیطخ متجا لاق ردهنسانعم كالا ازشا |
 لا ردهنسانعم قلرای بو التچ هنسف یی ات وو لمت یرما) رسكنا اذا مظعلا مزا لا :

 هحهدانز ندنآ و ددع زو و روند هب هعطق شلسک و ندهنسارب هل رسک كيج (ةمزحا  تققشت قَقشىت اذا اصعلا تمرح |

 روند هل وبق یروسر وروند ه هودلولب ر د وخاپ رون د هج راو هقرقندن وا لوق لع رون د هنسپ روس هشام نالوا |
 یدنل وا رک هکر د مزاح یدرف رفمر وند هرامول وط نال واولط هل اد وس(مزاو جا لر ديما لج ر ر هدننز و مظعم( مزج

 هنتعاجب كن راضعا و ند كناویح عاونا نالوا صش و مظع یتقلخ رئاسو كناسنا هبرسک كيج (مسطا )

 هدب زوبآ هدش رعت و فل وم کرد ج راش رونل واریبعت هد وکه دیکر رولکم وسج و ماسجا یعج روند هنع وچ یتعب |
 دز وا سپ یدلیا فیرعت هلا صع نالوا رصبم یتعپ نانلوا كاردا اقلطم درد نبا نکل یدلیا افتقآ |

la ing ss 

 ندهثالثداعبا یعمج ب ودنا ادنقا هل وقعم لها هد ر اصب فلؤم و + رولو | لماش هریغص مرج و هناب و داج و ناوبح |

 ةهیزحن یسازجا كعسج و یدد زی لوط ینعی یدلیا فیرعت هلا هنسن بک |

 نامهج EN هود دو ی !)يهتا یددزلوا لئاز ندقن و ماسجا هلعیطق و

 ما مظع هدننزو همارک ( فماسجا  یقلیخا ما عاونالا ر اسو سانلانم ءاضعالا و ندبلا ةعاج یهو |
 هدنن ز و باغ ماسال وهدننز و ریما( ےس | )مظعاذا سمانا بابلا نم ةماسج لج رلا مج لاق رد هنسانعمقلوا |

 ےسج لجر لاق روند همدآ زوم“ ولناح می رد هللاه یراثّوم روند هثیش تن مع دنمون ردرنصو |
 رج یجب TE ل کل بولوا كسکوپ ندنسز نڪڪ هکروند هلحم لوش و ندب یا |

 مدفرب (صماح ون ) ردراضرقنم الاح رلیدا تعاجرب ندب رع هدفلس هدننزو رهوج (مسوج ون ) یک باتک |
 لمرلا و مالا مست لاقت ردلمتس هنسانعم كل مادقا و مع ه هنسن یظع هدننزو لعفت (مسم ۱ رددآ تعاجج ۱

 ضرالا مست لا ردهنسنانعم كلا مزعو هجوت هنساروا بودا دصق تمر كضرار و امهمظعم بکر اذا

 (عسجالا) هراتخا اذا انالف ةريشعلانم م ےس لاق ردهنسانعم كلا راتخا یمدآرب ندهفن اطر واه وع ذخا اذا |

 (مشحا ) ردیعما هب رقرب دات + نو بجا ساجر روند هثیش نامزد یر ا كب هکر دیفدا معو هدننزو ما

 څر بولآ هن رزوا یشیا جوک و لتجز ر مدآرب هدننزو همارک (فماشالو هليل وکس كن هجم نیش و یف كيج |
 ةقشم ىلع هفلکت اذا عبارلا بابلانم ةماشجو اعشج رمالا مثج لاق ردهنسانعم قلوا بکر ی

 (منهلاژزو هلرسک كنهزمد (یاشجالا) هعشج یتعع دیش لاق رد هنسانعم مثج هدنزو لعقت ( منم

 )۳) * ٹل ٭



 دسا ینب هدننزو ذفنق 6 مرجال همظعم ذخا اذا "یشلا مرح لاق رد هنسانعم كلا ذخا یتموک ر رج و

 | هلیس هینب لعاف مسا ( ملت رجل ازل ردن دح همر ج نب “یناه نب سیق نب دیدش ورد دآ كی وص رپ د وخاب عض ومرپ هدندروپ |
 | ردهنس انعم كما ر دج رسد ا0 017 فد یا مت رج کر لاق رونی د هچوف نالوا ضیاع

 | مده لوف ىلع قمت نانو هع رص اذا هجیرج لاقت ردهنسانعم قمقیب هرو هبرش اذا ءاملا میرج لاش
 | ردهنسانعم كلی لكا ماعطو هضّوقوا همدهاذا تیبلا مبرج لاقب ردهنسانعم قمزوب بوکوس نرالا
 ۱ | طقساذا لج را جرج لاقب ردهنمانعم كعتود بولقیهربهدننزو جرح هت( ج رجلا هلک | اذاماعطلا جرج لاقب
 || ولیکو س نیزسقغل وا مدهانب وبا یف ردحن اذا"یملا مرج لاقبردهنسانعم كقگ بوتاراوبهبووق و لو

 | هد رشو لک او مدهنا ادا ءانبلا جج رج لاق رد هنس انعم قلیان و ض وقت اذا تببلا جر لا ردهنسانعمقلزو

 | قرهیغنادلق بوط روط هدنغات رونا و ژک | اذا برشلا و لک الا یف جرحت لاق ردهنسانعم كما طارفاو راثکا |

 | روبصاهدنز و روفصع (موجرط )نکس و ضبقت اذا هراج وف هربغ و "یشحولا جبر لاق رد هنسانعم قمروت وا
 ۱ (جارطا) ةع رص یا موجرج وه لاق روند هب یصشروک ناوله ندا عرص یتیرلاتمه و نارقاو روند هننکح
 | رونل وا ریبعت یدرجو هکروند هنیسس ندنا روهظ هدقدنقلاج هوا یر لدوس نالوا هدمولوط هلیصف كيج

 | (ناجرطا) ردیموف ماش طبن لوق یلع راردبا نکم هدربزج هکردهفتاطرب ندع هدننزو هقلاع (فجارطا)
 | رول وا هایس یند و لشب یراشاب هکرد هکرکچ سنجر هدننزو رفعج (مدرطا) روند همدآ لوک | هدننز و ناوفنع |
 | هکر دهنس انعم هبدرج هدننزو هجرحد (ةمدرطا) راثکم یا مدرج لجر لا روند همدآ یوکر و نازوا و
 | لاقت ردترابع ندقمایق ییرزوا ماعط هلیلا لوص وید نوسم هسک رخآ نکرب ماعط یشان ندنئاندو صرح طرف

 | ةنفلا یفام مدرج لاقت ردهنسانعم كمروپس بولیس نعوم كماعط نال وا هدباقو بدرج ینعم ماعطلا یف مدرج

 كم نعوم ككا نوت و اهزواح اذانیتسلا مدرج لا ردهنسانعم كمك یشاب شقلا مدآرب و هیلع یتا اذا

۱ 
۱ 
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 [ ردهنسانعم كلا تعرس جدو هلبا هم لاذ (ةمذرط) عرسا اذا لجرلا مدرج لاق رد هنسانعم كلا تع رسو

 | < مزرطا ) و هدننزو رفعج هلا هم یاز < مزرطا 2 عرسا اذا لجرلا مذرج لاق نوسل وا هدربسو اقر

 ۱ | مسرج لا ردهنسانعم ققاب هیق هیق هب هنسنرب هدننز و هج ر حد( مرا روند هکغآ یروق زسقتاق هدننزو جربز

 [ لا روند هلناق رهزو رد هفورعم تلع هکر ددنسانعم ماسرب هلرسک كيج (ماسرطا) رظنلا دحا اذا هیلا

 | رد هنس انعم قلو تقافا ندکل هتسخ هدننزو هجرحد هلا هم نیش (تعش رط۱) فامذلا بلای ماسرطا هاقس
 رک اذا لجرلا مثرج لا ردهنسانعم ككا بورتروب یهرهچو ضرلادعب لمدنا اذا لجرا مشرج لاق

 | (مضرطا) روند همدآ نابنیاو لوک | هدننز و طبالع (یضارطا)ل و هدننز و ذفتق هللا هجم داض (یضرط) ههجو
 ] لوکا دو هدننزو بشرق (عضرطا) روند همدآ راخا و رپ نالوا هداتفا ندلازهو فعض هدننزو رفعج

 ] ان یلع لیععما ترضح هکر ددا هلمبقرب هدنم هدننز و ذفنق (مهرجالروند هنویق زوم” كوي و روند همدآ ناهنیا و

 ۱ ۱ هنالسرا هدننزو طبالع (مهارا )یدنلوارکد هدنسهدام مرج رشا نب مهرجو یدلیا جوزتندرانامالسلاهیلعو
 ۱ رومآرهو روند هنالسرا ځد وب هدننزو ساطر(ماهرطا )رد هما رج ین ۇم روند هب هود نامزد و یریاو روند

 | روند همدا نامشلاح هدنطاصم و روما یدو هلیس هی لعاف مسا (مهرحا) روند همدآ ناقشلاحم دنصوصخ و

 | بابلا نم امزج همزج لاقب ردهنسانعم كم هدننز و مزع (مزلا هرما ین داج یا مهرح و ماهرج لجر لاق
 | اهاضما اذا نیلا مزج لاق ردهنسانعم كلعآ نیم هرزوا هج و یعطق و مح زسانتتسا و طورشو هعطق اذا یناثلا
 | هف ةدوعال اعطق هعطق اذا سصالا مزج لاقت ردهنسانعم كمع توسک هرزوا قمالاق كشلبا الصا یشیار و

 ردا عطق ینس هکر ح هکر دت رابع ندکلیا ناکسا نس هکرح كفرح نالوا هدن رخ آ كن هلک مزج هدندنع نووحو

 هلع مزج لا ردهنسانعم قلا زجاع بوقروق ندهنسنرب و هننکسا اذا فرا مزج لاق یک یس هلک رص مل

 [] نآرق و تكل اذا هیلع مزج لاقت ردهنسانعم قل وا ماو شوج بویفط الصا هدصوصخر و زو نج اذا

 تنوکسو ی اتو ناب و تحاصف قر هلواراد هناد هلجارخا ندن راج رحم بودا عضو هنر ولرب یفورح هدیرک

 ۱ قعردل وط یهرق و لهم و ناب یف انام فورطا عضو اذا ةارقلا مزج لاقب ردهنسانعم قموقوا هلیهج و

 لاش ردهنسانعم كتا ردقن و نیمحن ینهویم نالوا ةدن رز وا كنحاغا امرخ و ءالم اذا ءاقسلا مزج لا رد هنسانعم

  aردهنسانعم قموق | بک یتسبراب بوراقیج یتسیراب كنهلضف نکردا یعسط عفدو هصرخ اذا للا مزج

 ( ىلعو)

انعم كليوس قوحو هلک دلک ا اذا رنا مدرج لاق ردهنسانعم |
 ۱ | مالکلا وا اذا لحرا مدرج لاش ردهنس



OY 

 اب کج كماو بنذا اذا نالف مّمجا لا ردهنسانعم كلثاهانكو هص رخ اذا لا مزيجا لاق رد هنسانعم كلا

 كليا هانک ج دوب هل رسک كنهزمش (مارجالا ر تشک اقا هه ال مزيجا لاق رد هنسانعم كلبا راکو یک

eهو ۱0  

 نیمخن ینس هویم كنج افا امرخ دوب هدننز و لاعتفا ( ماتجالا إل ردنطب رب ندنس هلببق هعاضق نابزنب مرجو |

 | مهیلع نج یا مهلا و مهیلع مرجا لاقب ردهنسانعم كن تیانج همدار و بنذا اذالجرلامرجالاق رد هنسانعم

  قلوا صلاخ و یناص كنرو هدسج و همرج ییعب مظع اذا لج رلا مرجا لاق رد هنسانعم قلوا دنم وتو

  كمدآ رب و قصل اذا مدلا هب مرجا لاق ردهنسانعم عشا ناق هب هنسفر و افص اذا ه ول مرجا لا رد هنسانعم
 ۱ ریما ( رجا )و ردلعافیسا ندمارجا (مرحما)ل هتوص افص اذا لج رلا مرجا لاق ردهنسانعم قلوا فاص یتوص |

 رددآ لجررپ مرح و نی رفاکلا ىا نیمرحلا یزحن تلذکو چ یلاعت هلوق فو روند هراکهنک ردندیالث هدننزو |

 | لاق یکم ارکر واک مارج یعج ردهم رج نم روند همآ دنمونن و روند هکدرکچ و روند هامرخ یروق عرجو ۱
 | ردهنسانعم تیانجو روند ههانکو هچوص هدننزو هنیفس (ةم رجال دسطا مظعلا یا ةم رج ةأرما و عرج لجر |
 | روت د هت راد نجاراک و نمک ن وجعا ربنا ین رم لوا موقلا ةع رجو هتان یا هتع رج نالف ذخا لاق |

 . (ةمرطا ) هدلو رخآ یا هتم رج اذه لاقب روند هندل و لوص لا كمدآ رب و مهبساک یا موقلا هم رج اذه لاق |

 | هلع كيج (مرطا) لا نوم موقلا یهو ةمرج تءاج لاقن روند هر هسک نسک امرخ هل رسک كيج

 | روند ههانک ی جدو هدننزو هک (ةمرطا ل بنذ یا مرج هلام لا رولک مورجو مارجا یعج روند ههانک |
 | رونلوا ریبعت یتنسکه کروند هبامرخ شلسکو روند هبامرخ نشود هر ندجاغا نکرولیسک هدنزو هماش(فمارطا )|
 | تلخ ةمارج هذه لاقت روند هرلامرخ قاشب نالیسک ند هرکص هلغلاق هدن راشاب قاد هرکصندنهسک ًامرخ لوق ىلع ۱

 هلغلاق ولقاشب هکروند هنکو سک ه را و یادغب و برکلا نم طقلی مرصپ امدعب هنم مرڪ ام وا م ورحا رقلا یا |

 هيلع مرج لاقب رد هنسانعم كلغا دانسا تم#ت و مرجرب همدآرب هدننزو لعفت (م رخال رونل یټ بولنکو د رارکت |
 لیلا مت لاقب ردندنسانعم عاطقنا ردلمعتسم هنسانعم كمك بو نامزو مرج مل ناو مرا هیلع یعڏآ اذا
 .مارجایعجج ردهنسانعمنتو دسج هل رسک كيج (مرطا) مو یضقنا اذا لوما مّرجت لاق و لمکتو بهذ اذا |

 | توصو هنسانعم قلح روند هز اغو مرج و ردبلاغ یلامعتسا هدناداج هکر د حراش» هلنیتعص رولک مرجو مورج و ۱
 ردهنسانعم نول و كنر و هتراهج یا توصلا مرج هل لاق ردترابع ندنسلوا دنلب كتوص لوق یلع روند هزاوآ و
 مظعم (مرحما) روند همدآ دنم ولت ید و (مورحا) رد هنسانعم نتو دسح یدو هل رسک كيج (نامرطا#

 بوقیچ ندنجا هفئاط ر هدننزو لیعفت (عرحلا) مات یا مّرجم لوح لاقت رونلوا قالطا هلی نالوا مات هدنزو |

 مرحت ینالف یا و هدنعقوم هرداصم هدزمناسل مهنع انجرخ یا مهانمرج لوقت ردندنسانع عظق ردهنسانعم كامل |
 | ید تغل چاق ر هدنوب هرصف لرخآ و هلنیتعف (مرجال)ل رد ذوخأم ندکلنا مرج اا ردت رج ی رت ا ا

۱ ۰ | 

 هدننز و مرک هلیعص كنار مرج الو هلی فذح رج الو مرج اذ نعال و هلا هحوتفم نا مرج اذ نا الو مرج اذال ردرا و
 ۳ افح لوق ىلع ردکعد یرو مضو زس هراچ هکر د هنسانعم دال یعومجب كرانوب هلیعص كيج مرجالو
 | در هللامعتسا ترک ردوب یسانعم لصا ضعبلا دنعو ردکعد هدتبلاو زس ههبش هک رد هنسانعم ةلاعال دوخاب

 |الثم بودبا لاخدا مال هنا وج هدکنوب یک ییاوج مق نوچگنا یدل وا لمعتسم هدنماتب میق هکیدرا و 4 هجر |
 ردقوب كلسک ندنا و كسك ی تا لصالاف هکردذوخ ام ندنسانعم عطق هروک هننابب كح راش *رایدید كنبتال مرجال |

 رددآ هدلپ رب هدنسهکلوا ناشخ دهل رسک كيج (مرج )یدنلوا لامعتساهدرو زم یانعم نالوا یمزال هدعب ردکعد ۱

 لاق رد هنسانعم كلا لکا یرانشود هرب نکر ولیسک امرخ لخت (مرطار) ردنطب یکیا ندع (مراحوشرل

 | هللا ر وباسي هليل وکس كنار و یصف كيج ( مرجاج )للا هما رج لک أي راص اذا عبا رلا بابلا نمامرج لجرلا مرج
 ناب وچ هلیصف كنهزهه (مارجالا) ردنطب ر ندنسهلمسق مثخ هدننز و دجا (مرجا) ردیدآ هدلب ر هدننلب ناجرج

 كن هنسنرب هلبعص كن هثلثم یاو كيج 6 ةمول را ) روند هراقلاب نال وا ینر ولرد یکیا و روند هنبلس و زاس كنم |
 | یغیدرواض ليو روند هنس هموک قاربط شلغ هدنرابد كجاغا لوق ىلع رد هنسانعم لصا روند هنکوک ۱
 .ةبلعت واو رول وا هدشد لد هکر وند هرب هج رمو نالوا هدنشاب لزاغوبو روند هنساو هج رقو روند دغا ربط |
 مترجم )و هدننزو ماجر حا (ماشرجالا) رد مهرج یعما لوق یلع ردندباععا مشان دوخاب مشان ن مو رج شیلا |

 القس یا ولع نم طقس اذا مرج و لج را مت رجا لاقب رد هنس انعم كعش ود هب یغاشا ندکسکوب هدننزو جرج دن
 هعضوم مزا و عقج اذا مرګ و لجرلا ملت رجا لا رد هنسانعم قمل وا نک اسهدنرب قر هیمنادلغ بوشن رد بوط رد و



 هفت 4
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 | یرهویمو یرللاد هدننزو هبا غ (ةيمادا) ردیعا امرخ لنج ر هدننزو اغ( ۍادملا) تس و ترا اذا
 نصوصخ هنمق تآ هلیصف كلاد و یرسک ك ن هزم (مدجا) روند هنحاغا امرخ نالوا خاشرب خاش نا وارف كس 1

 ۱ هکیگبوشهنسقتآ دنزو مادقا (مادحالا ) ید امدح یبصا ررداهّوفت نوچامادقا ردندنالک رازآو رجز

 كن همت لاذ و یصق و یرسکكيج (مذطا) مدجا هللاقاذا سرفلا مدجا لاقت رد هنسانعم كم دمدج | نوجگامادقا
 هدندالب یس لبق ےھف هلنیتعف (مذلا) ردموذج و ماذجا یعج ردهتسان عم لصا ر ون دهنکو ک كنهنسئر هل وکس

 عبارلا بابلا نم امذج هدن تمذج لاق هنسانعم كلسک ىلا كمدآرب رولوا ردصم مذجو ردیمسا كضزا ر
 ابك هدننز و مزج (مذطا) روند هناویح و ناسنالالاج و تسجهدننز و فتک «مذلا) تعطقتااذا
 ۱ هد تهذج لوقت ردهنسانعم كمك لا ةَصاخ و هعطف اذآ لوالاو یناثلا اللا نم امذج ههذج لا
 | لاق ونی قالسک ءدننزو لعفت (مذعتا) و ةد زو لاعفنا (اذحتالا) رق ەق اتم كس یدو (یزهتا)

 ۱ هب هعطق شلاقیید تولیسک وا اقلطم هلل سک كيج (ةمذلا) عطش و عطقناف هعطق یا مذح و مذحناف هرم لح

 ۱ هنسانعم طوس رونل واقالطا ه یچماق و هلصا قلو هفرط عطقدق هنمهعطف یا لبح ةمذح هدف تیر لوقت روند ۱

 كراع( فماذحما )و( ماذحا) رد واقطلا ودوجا هکر ون د هنسین نالواهدنسهبلا كنجاغاامرخ هلناصف( ةمذح ا)

 | ماذجتلجر لاق رونل وا قالطا همدآ یحاص عطاق یر ندا لصف و عطف یبکر نابط ییایاضقو روما هلنرسسک

 لاق روند همدآ برمشم تلف ندنا عطق كباج یتبح و تفلاو قوقح هماذح و لصيف رومالل عطاق یا ةماذح و
 | هدننزو رجا (مذحالا ردیسا یسرف كنرب ندنتعاج عو رون مادحم و ةدولل عطقلا عیرس یا ةماذحجم وه

 | دیلا عوطقلا یا مذجا لجر لاق روند ومآ ود یرلح وا تان رقمرپ لوق ىلع روند همدآ دبلا عوطقم

 | ءروک هاب كح راش+ردمه ویسی موبد رداکد راج كغ د مذجا یره وج روت ده هسک ون لماالبهاذلاوا

 | ەد تمذجا لوقت ردهنسانعم كسك لا جدو هل رسک كنهزمه (ماذحالا» ردغطا عنم ی یتحاصف یرهوختا

 اردتم كمتر كس كب تآو هيف عرسا اذا ريسلا مذجا لاقن ردلمعتسم هنسانعم كم روب هلتعرسو اهتعطق اذا

 | علقا اذا *یشلانع مذجا لاق رد هنسانعم ا را وا ت کند و وءودع "دتشا اذا سرفلا مذجا لاقت

 ۱ هنیرب ناسك هللا اخو ةد و ذم (فمذحا مع اذا هيلع مذجا لاق ردهنسانعم تا منع ه هنسار و

 | هکردیدآ تلع ر نات لاذاعم هدننزو باغ (ماذطا ال روند هنکلکسک لا ردجما هدنزوهفغ (ةمذخا) روند

 | رلهراب نمعارب هدندب و رول وا ریغتمودساف یتیه و یا نه كناضعا هلج ب ودنا ثدحع ندنراشتنا هندب ميج كنادوس

 | هلبقر ماذج ورد رلکدند تالنیکسمهدیکر ت رول وا ید ومیتسلکود بو رب كناضعا هکرول واهاکوردناروهظرلنابج و

 | روند ه هسک شمارغوا هئتلع ماذج (م وذ ا) ردرلبعشنم ندنلسندعم ررولوا نکاس هدنراغاط یمسح ردیبما |

 ۱ ۱3 زیرین مدح الال و زو مظعم (مذحا) ماذج هب یا موذح وهف لوهحاءان ىلع لجرلا مذج لاق

 ۱ ی تس ردیذآ هلدبقرپ ندنس هل سیقلادبع هدننزو هنیفس (هعذج) رد هنسانعم م وذح یدنل وا رک

 ۱ | یاکلوا ریما کرد كلام نا ندن ده مهف شرب الا ةعذجو رولوا موعصم یهج اضعبو هدننزو"ییرع رشد
  هنکو کل رکد لوق ىلع هرکد ل تس تج نانا E FERIT ءاز ردهربح

 ءاشرب نوکرب ىدا یمهرض تكنوتاخ مات ءاشرب هکردنوتاخرب ندنس هلبق نابیشه دننزو ءارج (ءامذطا زز روند

 |كنآ هلس رقترب ید ءاشر و رایدد ءاشر اک ۱ ندنفیدلیوص بوناب یرلاضعا هلغمتآ هشتآ بوتوط ینوتاخ ۵

 | مذج الا نن سّورک ردنداسا هدننزو سا 6 مذجالا  رلیدلیا قالطا ءام ذج ید اکا هلکلا عطق ىلا

 | كنارو یصف .كيج ( مرا ردیعما بعشز هد همرکم ٌهکم هدننز و مظعم ( نیمذحا ا

 باتكو باصم مارجو مرجو هعطق اذا .یناشلا بابلا نم امرج همرج لاش ردهنسانعم كمك هلن وکس

 امرخو همرص اذا امارجو امارجو امرج للا مرج لاش ردهنسانعم كمك نشم امرخ هصاخ هدنرانزو

 ۱ هام لططا نیم ود رول وا غلاب هرادقمه هدفدل وا هدیسر نکیا تطر یرامرخ نالوا هدنرز وا كنحاخا

 ردهتسانعم كلا راکو بسک و بنذا اذا لح را مرج لاق ردهنسانعم كما هانکو هصرخ اذا لا مرج لاش

 ةیانج ىج اذا ةعرج مهبلا و مملع مرج لاقن ردهنسانعم كلا تيانج دمدآرب و بسکاذا هلهال دا لا

 ۱ ردا عن ىزا مزکوب و روند هبیما مرجو اهّرج اذا ةاشلا مرج لاش رد هنسانعم ققرق ین کوب كنوبقو |

 | یعجج روند هفیاق هنوکرب هدنشل نع لها و روندهضرا نالوا ی ما تاخد یاوهو Ee لوقت

 | ردیعما نا یتیم ی موج وارد 4 وا قیاق كجو ی مرج هدرصم لب ارهاظ رد مورح

۱ 



ay ۱۳ Fe 

 (ذماتحا» زالوا یرادنقاو تقابل هرفسوربس هکر وند همدآ لبنت یوق وا مولاع و ردهنسانعم سو اک روال وا |

 نیعتم و دیس فطعلا لېسو ملحو دل یا ةماتح لحر لاش روند ه هسک نادا و دید نهذ دنک هدو داد :

 | ةماتجو مولاح لجر لاش یک م واج روند همدآ لت یوشواو ملح دیس یا ةماتح وه لاق روند همدا |

 | د رص (متحا) و هدننزو هزم (ةثجا) رد هیاعص ةيزلا ةماتج و ردنداعصا هماتج نب بعص و رفاسبال ماون یا
 | هدننزو نافع (نامحاا) هبل وا یرادتفا و تقایل هرفسو ریس ولردرپ هکر وند همدآ لب یوشنوا هدرلنو هدننز و
 » اهب ءالا ةيناقب تتابو + وبشا عاش مان قدزرفو ردهنسانعم بلاقو صض و ردهنسانعم ندو مچ

 ییقحابیطس و دوخاب ردیسیدنک كیوص دارم ندنلوق ءاملا ةيناج عقا و هدنتب × ارسح مت املاک لحر تاذ یا
 ےھا را ندنا ردندحم لآلدلا درم نب ماج ردنداعسا (جناح) روند ه هیت كسکوب دوب تاع ( عج رددا سا

 مادقا هشیارب هلیئوکس كيج و یرسک كنهزمه (ماعج الا رد هلبا هل یاح لوق ىلع ردشلیا تیاور دهن ن |

 هنس هبن م كلنا لاله یمدآ بو فک اذا هنع جا لاق رونل وا ریبعت كکزا و هکردهنسانعم قمروط وریک بویطا
 یولع هدنز و ربما (ےجا) هک هبنا اند یا انالف مسجا لاق رونل وا ریبعت قمزاب هدبا كاله هکرد هنسانعم كلک

 هشتآ ےظع نان هدرب روتچو روند هشنآ نان تاق تاق هدنرزوا كنرب یرب و روند هشنآ نالوا دیدش تیاغب |
 هنسانعمنیع ر ون د هز وکو رون د هش ناناي تاق تاق ځد و هلیعع و یف كيج (ةمح ا )رون دهر ینا كىو روند

 مظعم ونیکنآ كلادج وكنجو رون دهل ر وق شت آول هل هش كبو رون د هناکم ی ما كب یدو (مالا) نوجا یدقوت |

 كمردنل ولع بوقاب یشنآ هدننزو جر (مصجال روند هدیدش لاتق نالوا هدیرح “کر عمو روند هنهاکج د نمو
 ردهنسانعم كفلولع شنآ موضح و مح و اهدق وا اذا ثلاثلا بابلانم امحج رانلا مسچ لاقت ردهنسانعم

 سمامنا بابلا نم امسج رانلا تمحج لاقو تمرطضا اذا عپارلا بابلا نم ام وحج و امحج رانلا تمحج لا
 هدنراشاب كنعسف بالک لوق یلع ردا روهظ هدزوک هکر ددا ضرب هدننزو بارغ (ماحمجا) تمرطضا اذا

 هدننز و قنع( معج ارددآش وقر هدننز ود رص( مسج لرونیدهسک ان و لیخهدننز ودا دش (م اسجا) ردبا روهظ

 قیرقابق كزوک الصا هدنز و لیعفت میت )مایا لیلا یا مس مه لا رون ده را هسک نایل وا یمایح وم رش
 ردهنسانعم قاب هلتفد هبق هبق لوق ىلع رد هنسانعم ققاب بودراب زوک 4 هنسنر قر هبغادلخ ینیراکیرکو

 نبع لاق روند هزوکش مرلب (ةجاطا  رظنلا دحا وا هنبع فرطتال هرظن یف تشتسا اذا هنیعب ینمحج لوقت
 ءامحج روند همدآ نالوا عسا و یسهراد قرهلوا لزق كب یزوک هدننزو رجا ( ےجالا) ةصخاش یا ةجاح

 ردهسکرب ندرع تالاجر هندند نب محجاو هدننزو یرکس رولکی محج و هدننزو بتک رد حج یعجچ ردیللوم

 ندنلح و ۳ طرف مدآرهدنزو لعفت (ےجتار هنسانعم Ê E رون د هاک ی نمرق هدننزو ارد یر (جوطا)

 لجر اس لاق رانبهراشتآ هک د روک ینرصم ندفرطرب وعج صرح ندفرطرب هکرد هنسانعم قلاب بونا یا
 اذا هبلق وا ناكملا مس لاقى رد هنسانعم قملاراط ب وشقص هنسن ىسهلوقم لاح و لحر و الو اص رح قر اذا |

 اعیرس ادع اذا لجرلا مدعج لاق ردهنسانعم قمروپو بویلپ هلتعرس هدننزو هلح رم (ةمدح ا قیاضت

 هجرحد (تعرصجا) ردندناعصا مدحج قرهیلوا بوسنمو هلاضف ن مدحج ردنداعسا هدننز و رفعج مدح |

 هدننزو رفعج (مرصجا) قلخ ءوسو قیض یا ةمرحج ه لاش روند هکلب رشم كنتو قلیوخدب هدا
 (منح ا ةمرح ه یا م راحج و مرج لج ر لاق روند همدا ب رشم كنت و یوخ د هدننز و طبالع (مراسجا ول

 روند همدآ ولزوکل وی هدنز ورفعج هلا هم یاظ ( مس ا) رون ده هود ابق یراناب هدننزو رفعج هلا د نیش ق

 هعرص اذا هملح لاقب ردهنسانعم قلاچ هر هدننزو هجرحد (ةملحج اال نینیملاریبکلا یا مظسج لجر لاق
 نالف مدخج لاق ردهنسانعم كلا تعرس هدکعرو و هدکلشیا شيا هدننزو هج رحد هلا هتم یاخ (ةمدخجا)

 روند هنویف کو وت وکو زساه ردمدج یعج روند همدآ رودو هلتاصف (ذمدجا) یثلاو لمعلا ف عرسا اذا |
 هنشاب نیکا شمامنافوا بولیکو د هدنمرخ و روند هن راقروق امرخ شح لاتچ هدقوصقر و هنسانعم هثیدر ةاش

 هچرس هکر ديما شوق سنجر هلنیتصف ( مدا ) ردنراسبع ندکمک نالق هلیسهدرخ قاشب هکر وند
 نمرخ هکر وند هکعک لوش هدننزو هما (همادطا) ردیعما امرخ عونربو رول وا لزق یرلن ور و هدناکش
 یکه مدج راردب اقب رفت ب وکو د رارکتینآ رولاقهلیسهدرخ قاشب ضعب هرکصندقدلرآندجج یناص بولیرواص
 (مدطا) ردراهباحص ثراح تش همادج و لدنج تش همادج و به و تن همادج ردندناوسن "یماسا همادج و

 لوألا بابلانم امدج ةلصلا تمدج لا ردهنسانعم قم روق هرکصندکدرب و شع یاغا امرخ هدننزو مده



 و عطا لصف چ

 هیچ 2۱۲ =
 ته تی خیر تا نر ۱

 تابت و و راردا ےس هن رزوا توی نانلواریبعت غوه یرلفدباب ندقلزاس و راردا وشح هن رلګا قیدصب و |
 فرط ىلع وه بودا لثم ترض هد هنسذ نالوا لواتتلا لهس افلطم ندنفیدل وارسل یلواثت هلغل وا ریصق كب

 تب لاق روند هوا شلتروا هلنا ماف نانلوا رکذ یحطس ( مولا ) ردندنیندح ثیللا نب ماتو رار د مال
 ا یراترضح سو هیلع هللا ىلص ملاع رخف هلیط لداص ( ةماغلا تاريعص » مالاب ىطغم یا موم

 ةمامتو نزح نب ةماسو همام ىا ن ةمامت و لاما نب ةماثو ردیعما كن رب ندرلقانوق عقاو ءدنلالخ یراتم نع
 هدننزو دف دف (ما روند ه هرهطم و هغب را نالوا ولغاب یغاهدنزو هنیفس (ةمیقل ال ردرلهاعص لدع نب

 رو ردندارعش ىدا قو ردقج هل وا بلک یرلکدید غز هدیکرتو هزوب هدیسراف هکر وند هنبلک راکش
 هزاز (ةمثشا) روند همدا راشخا وریپ هلرسک كنا شا رد هسک ندا لاتق هلا مرصا ییان مهس "یبضلا مث

 ردهنسانعم قم وعیل و داو یطغ اذا ءاالا مم لاق ردهنسانعم قمابق هلا قایق ینا كغاق كماق هدننزو

 لاش ردهنسانعم قعاب شوخاب و ءانف بویمهرحم هج وا یشیار و مرتسن یتح ان وسبتحا یا ةعاس انا و لاق

 ۱۰۲ ردهنسانعم قعصا هکر بد توبلغاب یا كمول وط نالوا دوس هدنبما و داحاام ۳ لمعلا نی

 ك (یلاو دن دنر الو 4 برمط اذا یتثنال یا هلصن منع ال فیس اذه لاق رد هند سان كود تولیکا

 بول وا یار و یعاح هراسکی نایل وا یظفاح و یا کروند همدآ ولتمه یلاع ولت ورم لوش هدننزو "نسم هل رسک
 تم یتراخاصمو روما یراقدلاق رصاقو زجاع كن هلبق لهاو باکرا یراشملاق هداب بویلوا یب وکر عو
 مه ما نم "یا هنع زام مشی و دز رهظ ال نم رعش و هلیعا رال نمیلع یعرب یا عموه لاق دل وا ردا حالصاو

 كمطا ملکت یر هلیتوط بولیکر او فقوت اذا هنع ےک لاق ردهنسانعم كما فقوت هدننزو لزا زت ( مفتار

 ردف ورعم هکرولوا یناتسب روند هغاسمرص هلیعص كناث ( موثلا ) متعلتام یا مئ ام و ماکت لاقب رد هنسانعم

 یعون یکیا رولوا یوفا ندیناتسب رد راکدید هيلا مو هدب ع رونلوا ریبعت یقسمرص ناب هکرولوا یسیر و

 ورو عفاد یتسهضراع نایسن یصاوخ لضفاو ردم تیاغب و جرح یرلناحغ وص و یر رو نسم ید
 نالب و تارشحو سرقنو یترایرغا هچلاق و نایوآسنلا قرعو جلوفو یترلح ر هرصاخ و لاح و نمنع لاعسو

 ك ولس ناشپاب هزاغوب و لوب ریطقت و یم! شطعو عفان هرب یغیدرصا بلک زودقو هرب یراقدق وص برقعو
 | كرلنل وا جازلا دوربمو نکسم نسي غا شید یشل رواق و یوقم یعاجو دیفم هدنصوصخ هیفصت ندمغلب و

 عادصو هرلنوئاخ یلکرماو هرلنولاخ هبک و هن رلتلع قد و 7 و ردظفاح ییتعص كراربو
 یشکا لک الا دعب و كما هفاضا یی مداب بونل وا حط هرجا وص هبا زوط یی زج ىع ص ردرضم هناعصا

 هنسانعم فیسلا ةعسق روند زد همو و رددرفم كنظفل مو (ةموُلال ردکلنا “صم ران

 ردیعم مظعرصتر هدننزو هبنع (تموثلا) ردند رانا یموثلا ةرهزنب مکح ندمالعا ردهلسقرب ( شاندمو ون

 زردشمروک هدنغاط یرش رونل وا ذاختا لاوسم ندنرالادو رول وا بیطا ندنجاا دروم یمهحارو زل وا یر
 قغادلع الصا ندر یتبدلوا هدننز و د وعق (مونجا )و هدنزوممر هلا هلثمیات ( ملا )ما لصف ڑی

 یسکوک و ب وکوچز د هدناسنا هکرد هنسانعم قمر وت وا بوکوچ هرزوا یسکو کل وقیلع قمروت وا بوشل رب هرز وا

 سکو ک كشوق ردهنسانعم قمروتوا بوکو چ كر هر و سکو که ر یأر یلعو رول وا قمروت وا قرهلیصب هرز وا

 ولو ی بابام اموثج و امج عو لاو فا معنا ورا و ناسالامثج لاق یکی سروتوا بورب و

 مج لاق ردلهعتسم هنسانعم قلوا یراب همت مونج و ضرالب دلتا هردص لع عقووا حر هک زل اذا

 ضرالا نع عفترا اذا عرزلا مج لاق ردهنسانعم یف تولا کو ندرب ىع نیکاو فصتلا اذا اموثج لبللا

 قاربط و روماجو هرسب مظع اذا قذعلا مج لاقت ردهنسانعم كموي بونلی رایی روق گنلاد امرخو هناس لقتسا و

 | م ولج و اهم دحا و لک عج یتعپ هعجاذا دامرلا و بارتلا و نیطلامثج لاقت ردهنسانعم كمردکی رب یتسهلوقم لوکو

 | هنتءاج طبضالاب د (موحا ةراد) هنسانعم هک اروند هډې قاربطو ردیدآ كغاطر و كیوصر هدنرابد بص

 | دوا یس هفلتخ یناعم ردلعافمسا ندموثج و مج هدننزو روبص (مودطا) و (ماجاإ ردعضومر صوص

 هرو اکا هلغلوا موس هلت رابع موثج هعج ماج وهف هده ضعإ روند هاویحو ناسنا نال وا فصتم

 | هتک ا شاق بولسکو ندرب رول وا فص وو یدنلوا رک ذ هکردردصم هدننزو سر (مجا) رولوا ماحز زکلای
 ۱ لوکدوخاب قاربطایر وماج هدننزو هفرغ (فمجا روند هنلاد امرخ شفلیرب را یتیروقورد راح هدهلنیتهف روند

 | یمن ااا هکر وند هغل غ نالوا ضرام هدوق وا (موئاطا# و هدننزو باغ (یماثحا) روند هنسهموک

E 



e 1۱۱ روح 

 رددنسانعم قل وا قم هدر رب و همزلاذا مالا کش لاقب رد هن مام یا تم وادم 4 هنسن ر و اهصتقا اذا

 تابلانم اک مالا یکتا ردف دا رف هدربخا یانعمیکبا هلیس هلک رکث هلت € کلا ر ماقا اذا ناکلا مہک لاق

 یا وط قچآ كاو هدننزو درص قیرطلا مکثو قیرطلا کو ee er لاو همزن اذا مبارا

 هورع (هکٹ  رددا هدلب رب هد ز و همام (هماکن هنذسیا دیش و شی کش ذخا لاق روتد ةن والب و

 ربع كمدک هکر دهنسانعم كليا رادهنخر ی هنسارپ هر دوکب كمال و ىح كنا 6 لا ) ردیعما لجررب هدننز و

 ( ملثتلا ) هف رح رکا ذا یفاثلا بابلا نم املا وح و فیسلا و ءان الا زث لاق یکی عیدل وا هدرا وند و هدنزغا حلق رونلوا
 ات را لاق ردراع واطم هدننز و لعفت ( ثلا و هدننز و لاعفا مالالا و ردهنسانعم زو لبعفت

 زوسكملا ةجرف ىهو ةه لا هنسانعم هنخر روند هکدک ردعما هدننزو هفرغ ( ةا تو اف (یلنت هلو

 ATEN عبارلا تالا نم ۱ فشلا ٣ لاق رد هن سانعم كمدک یی ەن فرب یدو هلزرتصف ()۵لاز مودهلا و

 | هکر دیدآ عضوم رب و هف رح ا اذا یداولا ٣ لاق رد هننسانعم قلچا لدک ندنسف كناحو كنهرد و هف رح

 ۱ ن } او ردا كضرارب هلک كنهددشم مال (رتا) رد دا عض ومر هدنز و مظعم ( ثمر رربد جد ءال

 یدلیا ناب هعترو فا وه درک * روید ه ورح نالوا ع یرلتلع نضبق هلا مرخ کرد ها مرا هدص وص

 تبوصاب هلقاا یهنسار هلن ك ششم عمو نیل كنا ( ملا ) ردم وس رم هرز وا قرف یرلنس هدض وع تنگ نال 0

 رد فر یا كما حالصاو تم را ی هنسرپ و دّنط و اذال والا تابلا نم ا یشلام لاق زد هنسانعم كمەنكخ

 لا و ردلامعتسالا ریثک هدنسردکی رب شیشحوب و هعج اذا همت لاق رد هنسانعم كمردکی رب و هح صا اذا هم لا |
 رک لاق رد هنسانعم قمراب وق توا هل نغا نوقو هر اعم اذا شیشطاب هد لاق رد هنسانعم كليس abl توا

 لکا اذا ماعطلا 2 لاش ردهنسانعم كم یروږس یعومج توبعد نام نیش یاعط و اپش تعلق ادا تدنلا هاشلا 0

 هّیط واذا دیک لاق رد هنسانعم كمدنکح توصاب هلقاا ییهنسلر جدو هدننز و لیعفت (یثتا) هدر و هدبج

 هب وا مات وطرب هلع كنات « دا ) منع ناک اذا كاذ و هنابا اذا مظعلا مم لاق ردەنسانعم قعرآ یک 0

 (یلار روند هن وق ناراب وق توا هللا هدننز و روبص (موملا) ةدَصف یا دم شيشا نم تيدا لوقت روو |

 "رقم و ملم لجر لاقت هل وا رروپس بولیس یماعط عومج بويع د وت وکو ا هکرد هسک لوش هل رمسک ك راي هلو
 روند 4 دک نالا توروس عو ڭنەنسنرب ٹالذک مقمو هدر و هدیح ماعطلا ol ناکاذا دم و عمو

 دوجوو لاثا اذا هيلع ملتا لاق ردهنسانعم كعشود بوشواهرزوا هسکرباب هنسنر هدننزو لاعفنا (ماغ الا)ل

 ا ag اذا لحرلا منا لاق رد هن انعم قماح وق و باذ یا هیج منا لاق ردهنسانعم كم را ۱

 كنهددشمممو یعض كنا( مآ لام یا مرالو مث هلام لاق هنموردیس هل وقم ترهدرخو قاحاق باق هکر ون د هنعاتموا ۱

 یتالتخاكن و وح هدنرب ره ورداتل الدهب انعم ج واییعل ردا اضتفا یی هئالث روما ردفطع فرح نعل ردفرح لے

 از بوی وا هفطام هکر دنا فلخت ندانعموب هخه اک دندنع رضع ردا كرشت هنلبقام هدمکح یتدعبام لوا ردراو
 زاجا اضتقا لوق ىلع ردا اضتقا بیترتینا چ ممملع بات مت ھیلاالا ہللا نم اعمالنا | ونظو  یلاعت هل وقف اکرول وا |

 ندنو هح لوق ىلع ردا اضتقا تلهم ثلاث ةيالا هک هل لعج مت نبط نم ناسنالا قلخ اد و یلاعت هلوقفاک |

 رک ذ ردن وا رابخا بیت رت یسهلک  هدارونا رز بتا سما تعنصام ثم ويلا تعنصام بما كل وقکر ول وا فلم |

۱ 
۱ 

 لانه ر ونلوا تراشا هدرعت ناکف هاکنآ هکر دما رب لیک كنا( ردقو یا رو 2 هنأ هدننش ن رابخا ناتلوا ۱ ۱

 م وبشاو ردهلبا مددشمن اونو هحوتفم ءاه یس هلک لانه هدا رو كانه یا غ ها لوقت ردکعد هدار وا هکر د هنسانعم 0

 لوم كنلمف تبار یسەلک متهدنس هم رک يالا دڳ تیر مت تیآراذا ل وبشاو زغلوا فرصت هلا عا ردفرظ یم هلک |"

 ا ردةمورھاظ كنلعف تار هزوک هنناس كفاشک بحاص هکر د جیم * رلیدلیا ےھوران الوا لئاق هنساوا برعم هرزوا قلوا ۱

 سد رد نیک 3 هد ورا تدجح و اذا هکر دردقم هلفا رغتسا مال ی ردصم یعد ردلاد دم وتشو موج ردق و ی وعفم

 تیفرظ یظفل مو ردکعد زغل وا اردا هنس یربغ ندریبک كلمو ریثک می هشرا غوا ههربن یرصب كنار انعم

 روند هر یکیدلسک كنکب وک كنم تآ هلبعف هل رلات و ی رلع* (تفلا) و( ردکمد هنا یف رد وصنم هرز وا

 هل وا رداف وا بورق یی هنسن یعل دن وط هلغل واتالام ه وزابروز تباغب هکر وند ةمدآلوش هدننز و هات بالا

 | ردع ف ورعم تابار هدننز و تونا (موفیلالو هدنز و تاز ماا هرسک "یشلاذخا ادایا مان لحر لاقت ۱

 رب هدناب رولوا یک ییاص یراد و یشاب یراذ هنیعب راربد ید یتوا رس هکر دتوا یرلکددیسیراد ناب تابلو 0

 رع و دواه بودنا قدتف یاواو رلیود رد همام یدرفم ردعفاد یتیع ضان رارافص هزوک ین وص بوک و د |



 بک 4۱۰ روس
 اذا تقناو نالف ملت لاقت ردهنسانعم كوس رازوس ازسان و دب مدار هدننزو لاعفنا (ماثتنالا) و هدنزو لعقتا

 هم بوری هلکعتب هدایز تاو عطقت اذا بولا مش لاقت ردهنمانعم قهرا باوا مو جا موقلاب رڪفنا

 مدمن اذا یس ا متت لاقب رد هنسانعم یی بوکوجوبق نانلوا رببعت هعما وا رهتاذا محلات لاق رد هنا قمل وا
 امجت هنع هم لاق ردهنسانعم كللا فرص هلتعرس ندهنسنرپ یبهنسنر اب یبهسک رپ هدننزو چر ( مج
 اذهام لاق ردهنسانعم قمل وا فرصنم كاچ ندهنسن رب هانت مار اعیرمس هنع هفرص اذا یناثلا بابلانم

 رومی و ماداذا *یشلا محنالاقب رد هنسانعمقل وا یم ادهنسنرب (ےجتل او (ماجتالا)ل فارصنالا ةعرمسیا ملا
 يلحق كناث (مدنلا) مادو اهرطم عرسا اذا تمحو ءاعسلا تمحنا لاق ردهنسانعم قاب لصتم هلتعرس
 زحاع ندندارا لثمو ناهر و لبلد همالک یکیدتا هفت و ندمالک "هرادا هک روند هب هسک هيل وچ كل ویلس و لبق

 رد همد نوه روند هصقش زفع و قجا قرهلوا قلصت زمستشفای و ناعشبش ظیلغ یدوج و دوخاب هلوا نادان و
 (مادشلا) یفاطا قجالانیعلا ظبلغلا وا واخر ولقن عم ةا و مالکلا نم ىع مدفیاةمدن اما و مدت لج لا
 هنسهلوتم قیریا و قادرب یلیکز وس یزغا هدننزو مظعم (مدشلا) هنسانعم ةافصم روند ه وکز وس هدننزو باتک

 ه هسک شارا و لیقثزعالک ازوسو زلیبزوس هدننزو جرب ز عدل مادشلا هيلع عض ویا مدشقیربا لاق روند
 هغلربق ندناسیعابرو باشت لوق ىلع قلربق ندنکوک شید هدزغا هلنیتحف ( مژلا آل ردیعسا لحرر و روند

 نسوا اهلصا نمهنس تركنا اذا عبارلا بابلا نم امر لجرا مر لاق ردنصاخ هرشید لوا دوخاب ردص وصخ |

 لها مرا و ردیف قم ءامرت ردفص و ندروزم یانعم هدنز و رجا (مرتالا) ةينثلاب صاخ وا تایعابرلا و ابانثلا نم

 ضبقو ین وا كعو ج دنو مرخ هل وا عم یرلتلع مرخو صبق هدنآ هکروند هوزج لوش هدنحالطصا ض ورع

 هن ژزج لوعف لوق یلعو رولاق لوع نلوعف و نلعاف نلیعافم الثم ردنرابع ندفذح ینکاس فرح یصشب
 هلص كناث (مژلا) ردصوصحم هبراقتم هلا لیوط رع یتعی رولاق لوع بولوا ضبقو مرخ هکردص وصخ
 (مارتالا) مرا هلعجاذا یناثلا بابلانم امر همر لاق رد هنسانعم قمربق یتیراشید هرز وا ر وکذم هجو كمدآرب

 (نامرثالا» مناف همرا لاقت ردیع واطم كمارتا هدننز و لاعفنا (ماژنالا) ردهنسانعم مر هلب مک كنهزمه

 | هیبش هناغوج هدننزو نالس ( نامزللا هل روصت یراصقانت رونلوا قالطا هرامنو لبل هلیسهغیص دیش

 بام (مارت) ردیعما كعاطرب هددماع هلنیتصف (مرثآل ردندنساعرم نویفو هود ردیاب رحش یثکارب
 (یزلا) رددآ هدلبرپ هد ولا هضم مدزکد قآ هناصف همراز رذدآ شقو برصر هد همام هدننز و

 نالق هد هطاوق و هدقانچ لوق یلع روند هنسهیش یسهلوتم قیناقو ماعط نالق هدناق هدننزو ذغنق هلبا هثلثم یا
 قمروط تک اسومسپا بوک | هرب یشاب ریکتالو بضغ ریغ نم هدننزو هجرحد (فمط ژلا) ردصاخ ه هیش
 | ردهنسانعم كمروعس تیاغب ناویح و ریکتالو بضغریغ نم قرطا یا سلحم این نالف مطر لاق ردهنسانعم

 هناویح و ناسنا شمروعم هدهجرد تیاہن هلیسهبن لعاف سا (مط ملال نم یف یهانت اذا شیکلا مطر لاق
 اقلطم لوف ىلع روند هنس هج وز كمدارب هدننز و هساطرف ( ةماعرلا ژ ردص وصح هنمسق لاد لوق ىلع روند

 + اعصا ىلع مطش لاقب ردهتسانعم قمل وا ریکرشو هلاوح هلازوس هسان هدننزو جرح دت (یطلا) روند |

 هلی وکس كنبعو یصق كناث (مثلا) ردعما ندرو نم یانعم هدننزو هجرحد (تمطلا) مالکلاب مهالع اذا
 همدآرپ ریرب هدننزو لعفت (مثتلا) هعززاذا ثلاثلا بابلانم امت همعت لاق ردهنسانغم قمرپوق بوکج یبهنسنرب
 هدنزو همام ( ةماعثلا ز یتنبحا یا اذک ضرا ینتمعتت لوقت ردهنسانعم قفلشوخ ندنآ بولک ب وخ تیاغب

 هکر دیا تابنرب هدننز و بام هلآ هک نیغ (مافتل) نوچکیدلیا عزن هادیدنک ییاهفس روند هتروع یسور
 ی وا قیدنأب رد ملا درواح هدناهرب نکل رول واتاب یراکدید ناشوبقآ هدنروص وب رار د هنمرد هدیس راف

  كنءزمه ( مافثالا )ردع مسا ند هماغث هدننزو ءابصنا ( هما ) ردهماغت یدرفم ردنکیت ضای یراکدید
 لاق ردهنسانعم قمراغا یک ماغت جاصو ماغثلا تینا اذا یداولا ما لاقب ردهنسانعم كمروت ماغثرب هلبرسک

 ۱ ثكمردنل هکی وا یمدآرب و ء الم اذا ءانالا ما لا رد هنسانعم قمردلوطو اضای ةماغثلاک راص اذا سرا ملا

 روند ۳ و نال وا یآ یک ماغث (ماثلا) هح رف وا هبضغ اذا انالف ملا لاقب ردهنسانعم كمردنوس لوق ىلع

 | راضیا غث بلک لاق روند ه یزات شغنادد بويل واب هراکش هدننز و فتک ملا ) ماغتلاک ضیبایا مغاثنول لاقب ۱

 | كفاکو یصف كناث (مکتلا) اهتمال ادا ءأرلا ةأرملا تنا" لاقت رد هنسانعم كعئشبوا هدنزو هلعاف (ذغالا)

 | لوالا بابلا نم امکت مهراکآ کت لاقب ردهنسانعم كقک بوروس ینیزبا دوخاببوشو د هنزبا كمدآرب لینوکس

 (اذا)



 یک + -
 هب وجا هلیعض كنات (فموتلا) موننلا لكا اذا لوألا بابلانم ام ریعبلا ملت لاق ردهنسانعم یقمالتوا م مون نان وا |
 یک یسهناد وجا هدحاصص ول ول یا ةريبک ةموناهط رفف لا ۳۵ اکر ا

 نظیر هموت نامه ینیبعت هک د نما ردو م یا ونی تدم را 0 اش لا همکتشموک
 روند هنسهط روم یشوق هودو ةريبکةبح هیف ط رقیاهموت وذ ةسص لاق ر رون ده هب وک ول هبح كوب همون و رونل وا

 هدننزو نوط (یموت ) رده رق ر هدنساضف قشمد هلبعص كنات امو نیس هتک كف 6و ما

 هدنزو حول : (موت) رددآ te هدهر زج هدننز و ینرا هلحصف وا و (یموت) ردیعسا تاذرب ندنوراوح

 هدندرو مل ون هدننزو هنیهج (هعوت) رده رق رب هدهماع هلنیتصف (مون) رده رق ر هدنساضق دیک اطنا

 هل .تعف ( بار دلقم یا مّوتم ىح لا روند همدآ ولهدالق یوی هدنزو میظعم (یونلا) ردیدآ وص رب

 هنس رب و ربغت اذا عبارلا بابلا نم ام ملا و نهدلا مهت لاق ردهنسانعم قلزوب هنسن یسهلوقم تاو غاب

 هلکعا روهظ یزجم ندهنسن رب هک ها ما ام رونلوا ریبعت ققوق هکردهنسانعم قلاب ها ردن

 رهن رکی بوی یغلتوا .یفیدالتوا ی اذا هنم نالف مهت لاق ردهنسسانعم قلوا ریص*

 راکزور الصاو هرس ف یعرلا رکتتسا اذا ریعبلا مع لاق رد هنسانعم قلث وز بویمس هنا هلغمالت وا

 جرا نوکسو را ةَدش وهو مف انعقو لاق ردهنسانعم قلوا یّما تیاغب قرلوا دکار اوه بویمادلق

 ۱ هایرد و هموهز و خر ثبخیا ة٣ هف لاق روند هنسهحا ردب كنس هلوقمتا و غاب شلوا ریغتم هلتاصف (ةملا) ۱
 9 نا اف هک ابوکر انو روند د مېن روند هضرا نالوا هیکنا و نیکنا یرغ وط

 شلاب هحار رد. هدننز و فتک ( ملا ) رد هبکنآ یرغوط هرح یسیضارا هلمباب كن هماهت ارز ردذوخأم ندرلنوب

 شام ندم نالوا هنسانعم ترارح تذش ردیعسا كنهمرکم کم هل رک كن (هماجت ) روند ه هنس |

 ربسقت د ها هدلب یثات ندنهمه و یرهوح ردن رابع ندض را ماتم هب دال دج وروغ هکردیعما كندفورعم ضرارب و

 موفق و مانو یا لحر لاق یک ناع هل کش کناف روند ماهنو هل رسک كنات رو وب "یاب هدست یدلیا ۱

 قوح ه هما ضرا هدنزو با رح (مابتلا) ردندنلبق بسن تارت هينا تغل هکر بد ح راش + نونا نو

 س هنسهکل وا همابت هل رسک ك ن هزم (مابتالا) ةمامت ىلا نایتالا ریثک یا ماهتم وه لات روند همدآ ندا دد 1

 هد ران و هدننزو لعف (یبنلاژ و هدنزو هلعافم (تماتلاژ هچ وتسا ادا دلبلا ا لاق ردهنسانعم قلو

 هدلب و رهش هدنز و هرم (ذما) مه عع | مهت و لجرلا م ھا لاش ردهنسانعم قوت دوخاب كلک 4 همای ضرا

 یداورب ەدەماع هدنزو باتک ماه ردندنساعما ا هدننژ و رف زذ( 2( ردتغل هدنظعل همای و ردهنسانعم 1

 وه لاق روند ملوق هلنوکم تبار یضق كا او ھو هدننزو هفغ 2م ردیعسا

 و درو دم یاب ا ةبلعت نب هللا مت نالوا ¿ن نطب رب ندنس هاب لئاو رک ها دب یا ھا

 هدنيسن شدرق هرم ن مت هلج زا راردنا ریست هللا مت ز زکلاب زىستفاضا و ردندنلاحر كنبسن یسهلسق طساق ن رڳ

 ردندنلاجر شیرق ثالذک رهف ن بلاغ نب ےتو رد دج ینعپ ردیموق كن راترمضح هنع لا یضر قیدصلا رکبوب ۱
 تاللاےتو ردسهدازع زو رم هیلعت نب نابعش نتو رد ردارب كموفرم هللا مت هب کع نذیلعت ن سیف تا 3

 (منلا) ردن دنس هلسق حرزخ هبلعت ن تاللا مت و ردنس هح وع كرو نم درص ن جو رددسک رب ندنسهلسق هبض | :

 (مینا) هتللد و هندبع اذا اع مث قشعلا همان وا ةأرملا ا لاش ردهنسانعم كا هد یمدآرب هلی كنا

 ردتغل د همشت هلبا هزم هل رسک نات ( ةت أ ) هتمان ییعع قشعلاواة ًارملا هتع لاق رد هنسانعم یک هدننزو لیعفت |

 نالوا تاو هڪ راو هرخاباصن ندنوف درع قرف و روھ هل وم ق ناثل وا عد راچان هدنماکنه هعاضم و قلجاكب

 نانل وا قیلعت هلافطا هکردهنسانعم هي و روند هن ویقنانلوا ذاختاقلغعاص هد هناخ بويل وا هماس و روند هران ویق

 نالوا عساو لوق ىلع نالوا كلهمو لضم زسوص زسنواو زسکلنش هدننزو ءارج (ءاعلا) ردیغح و زوک
 ردیدآ عضومر و هنس سانعم ه زافم دو سید هناباس و ةعسا و وا دلم تار رفق یا ءاع ضرا لاق وډ هص را

o.ردنطب رب ندنسهلسق قفاف هلنیتع# (یتر رونل وا قالطا دک اوکزوک رک دنورو ا را دز  

 ردیعما لجرر یو ما( ی  ردشلنا تیاور ندنراتضح سا ردندرلنا "یهنلادجحم ن یضام

 ب دل اءاثلا لصف مس قاچ اهزرخ تک لای هو كلنا هابت یشکید هدننزو متخ (متنلا) چ ةشلثلاءاثلا لصف زو

 )6۲ ) ۷ ثل *



 ا | هر ین
 | نالوا لمکم هلیسیدنکیتاصقن كنهنسنر هدننزو هلک قو هلیصق را (ةماقلا) و (ماقلا اب | ءهاطعایا
 | نیسح تن همامت و ردیعما هاڪ رفن ج وا مامتواهب متتام یا اهتمت و اهتمام و 2 مامت مهار دلاهذه لاق روند هئیش

 لاهکتسا و افیتسا ینفصن كنهراد نصت هکرونلوا قالطا هت لوش هدنحالطصا نّویضورعو رد هثدح نانق ن |
 | ضعبلادنع و هل وارا یخ دهدنا هض راعنال وا راج یس ها ضوعءوشح هکهلاقهدنل زنم وشح یرخا فصن بودا

 | هکرداتش “ابل لوطا هدننز و باتکماقلا لیلا هلوا ماسندفاح ز نکیا نکم یل وخ د فاح زهنسازج ا هکر ون د هم لوش

 | لوقیلع رد اج ځد یمامت لیل هلتبسن ومامتلیل قر هل وا تفص والا لیلهلتفاضاهدن و رد هک نانلواریبعتا دلی بش |
 | هتعاسیکیا نوا یأریلعو رول وا هدنماکنه راهن ولیل ی واست هکهیا وا نابتسمیناصقن هکر د هصک چپ وال وش مالا لیل
 ۱ نابتس ال ثالثیه وا ءاتشلا یلابللوطایادسماع هل ومالا ةلبل هذه لا ردترابعندهشک نالواغلاب ه هدایز ید و |

 یعقدلو هلیصف و یرمسکكنات (ماقلا لو هرس ك نات ( ملا ) ادعاصف ةعاس ةرمشع اتنناتغلب اذایهوا اهناصقت
 مال یهدنس هلک مع هداروب قللنامامت یا مامتو متل هما هتدل و لاق روند هغغوط قرهلوا لمم یتقلخ هدو مک 0

 | لاق و هرد ةليل یاره امامت ةليل هذه لا رول وا فص و هآ شلواردب و روش د هغمل وا رد یآمامت و رد هنسانع تق و |
 | هب هبک شلوا مامت نوک یآهلیناونع لعاف مسا ( ملال فصولاب مامتردب لاو ةفاضالا و زخسکلا و جلب مامترد

 | لا ردهنسانعم قعوا هنقلخ یسهلبق مت دوب هدننزو لعفت تر اهدالو اند اذا مم لماح لاقت روند

 | هرکصندقدالنج لوق ىلع قمالتج هرزوا قمالربآ هنسن نالبریقو ابی هتلحم وا هآروا هاوه راص اذا نالف ما
 | بوزک هلکنا مدآ نالوا تسکش یغایاو ناب من عدصنا وا نیب مو عدصنا اذا "یشلا مت لا ردهنسانعم قلربآ

 | تقلخ هدنز وریما عقل ) ت بام ھ یشع رسک هب ناک اذا لحرا مت لا ردهنتسانعم قمرآ بوسک نکرروط |

 | هم و روند هناویح و ناسنا ددش و زوای و قلا مات یا ےھت دلو لاق رونید همدآ نالوا لماکو مات یسهین و

 | فرصنمو یک ف ىق هلیلب وات هلسق ردف رصنم ریغرد ردب هلبقرپ هګاط ندا نب رم ن ےھت و رول وا عجج ندنسەک |

 ردقګ وب ولکنو هجالا هکروند هنغج و زوک هدننزوهنیفس (ةمیقل ال رد رلعما مارک ۀباص زکس نواو رولوا
 | کا وک ینو رابع رولکم امت و ےہ یعجج ردا قیلعت ھن ران وہ لافطا نوچ ا رظن عقد ب وزد ہم رص دوخای هبا |

 | كنکب وکه لصف كنات و یعض كوم ( متال رد رل هیاعص هيما تذب هی و بهو تن هک و راردنادع ءافشو ءاود مات
 هنرایدنقرف یوتو كولو لبق هدنز و بنع (مقلاو هدننزو درص 5 روند هه سک شاوا عطقنم یرمع ۱

 مسا هلیصف كنات ملا هلبا رسکو هلعص ردهمئو رده یرادرفم راردنا ماما هلکنآ یهنسن نانل وا جد روند |
 | هلي ر ومد وهنسانعم ساف ر وند ه هتلاب هلن رسک نات < ملا )مات یا مت ےھارد لاق رونید ہرا هنس نال وا مات ردعجا

Eمظعم ( یل ا) رون ده هاچ و هلب نانل وا هبه همدآرب هلع ك رات( "یقلالو ةا هنسانعمةاصسم  

۱ 
۱ 
۱ 

 ا ا هلوا شنل وا هداب زهتسناکا هرکصندقدل واهرز وا لادتعاو تیافک یمازجا هکر وند ه هنسنلوش هدننزوا
 قم و یک یکیدلکنتالعاف دن رض تللمررح ردذوخأم ندنو مق هدض ورع نف هکهتن لادتعا دعب هلع دزی مت

 | هلغل وا راف یرخا دعب ة"رم قوا هدراق هکر وند همدآ لو هدننز و ثّدحم (ملار ردرعاش رب یمیغلا ةريون نی

 | دوخابزکس یمرکی هکكنروزج راق لوق یع هلوا رد اماعطاو قدصت هنیک اسمو ءارقف ین لروزج نالوا ثم
  (ذمتقلا )ر وند هب هنکندنا لیمگت یی رابیصن هلباذخا یی هیق بو رکن دج راخ هلغماغل وب مماقمولکدل وا رولوا ےسة نوا ۱

 ینلد لوق ىلع ردن رابع ندکتوس لرهدیا "در ھنن راف رح حموءات یعالک هکر دیس هل وک رب ندکلیهب هدنزو هل زاز ۱

 | وه وا لاو ءاتلا ىلا هدرب یا مالکلا مت نالف لاقت ردترابع ندکوس قرهلاچ هنغام* تسوا نکرایوس |

 | تؤم روند همدآ نالوا هک هدنناسل هدننزو لاسلس (ماتقلا) ةمتع ه لا و یلعالا هکنح ىلا هنلک قبست نا |

 | هیفام لاقت ردهنسانعم هنس هدننزو همام (قماقلا و ردبقل راقلا یضلا بلا ن دمع ندننئدحم ماتمتو رد هماتمت

 واک سکره هدننزو لعافت هلو دیدشت ( ماتنلا) رد راما رل هک چن هدننز و دادش (م ام ةیش یا ةمامت
 یک | فورعم هکردیعما قاع” هدننزو دهده متقلا) اوتو ےھلکاؤاج یاوماتت لاقن ردهنسانعم یتلوا مامت
 کیا را ویناکما هکعروب بوزک هلکنا نکل بول وا تسکشیغیاهکروند همدا لوشهدننز ودفدف (متقلا) ردراهناد

  هکرلشلعا نایب هللا ناجخ ینوب هدنا درفم ضعب ردیعا ره ولشع سنجر هدننزو رونت (مونتلا هلوا شغل وا عطق |

 ۳ هچ رت هفحو رونا واریبعت یر ورم ر هنن ریغص ردب رقهرص یرببکر ولوا یربغصو یرببکر دنابن یراکد در و هدیکر

 | برش هلیمضتهرت یر زدم وس رم هرزوا قل وا عون رب ندنابن یراکدیدنا هنوکو یتوا ابا یتعپنداموب مماص
 | رک د هود هلیص كنات (متتلا) ردهمونتیدرفم ردعلاقیرللیکس ندندیداعض هلا هرس ینیقرووجرخم یراناحمع وص |

E(نانلوا)  



 لر هدرا وطا و عاض وا رود نم موق هکردموس رم هر و هد هيسراف بک هکر د جرم + ر ایدی د ناکر بودا ۱

 هلا هم نيغ (غت) ردهنسانعم لثمو ةبش هدیس راف یظفل نام یدنل وا قالطا ناکرت هلغل وا ا منا

 | ى4 (یشن) هدننزو نارفعز ردنالغت یعسا | كعاط لوا دوخاب ردیعما كغاطرب و ردیدآعضومر هدننزو رفعج |

 | هماعط نالوا ثعا هکلیا التما و همت هدننز و هجرم (فمتتلا) رد هلیبق رب ندنس هلربق نادیح نت ةرهم هدننزو

 | اذا همغتا لاق ردهنسانعم كلتا التما و هم هلی رسک كنهزمه (ماغتالا) ةمضتم یا ةيغتم ماعط لام روند

 TT كنرارد هلىبق مات ملل زق ىلج نافطغ هکر دیعما كن ريق كن هسک مان ردو هه همخا

 هدر اقلطملوق ىلع روند هغیراب یکی را یکیدتک بوراب كن ر ومد نابص نکرروس تفحدالرت : هلنیتعف (ړلا)

 همالغ یا نالف مت اذه لاق ردهنسانعم مالغ هل رمسک كنا ار رولکم التا ج روند هکدنخو هغنراب نالوا

 روند هنکر وکنوز وا ل رایج وبف لوق ىلع هنسانعم غئاص روند یحویق و راک ایا اتوه لا روند هب یصفچ و

 | ذیمالت یبصا عل رولوا كد رادرک اش هکر دکعد ذیمالت هدننزو باح" (مالتلا) هلل رسک كنات رواکم الت یعج ۱

 هک الاحو ردشلبارصحبویلتا نایب هللا یریغ ندانعموپ یس هلکمالت هداروب یرهوج ردشف وافذح یلاذ بول وا |
 | یدلیا نا یتسهدام ذیلت هدنابلاذ فل ؤم هکر دحراش × ردقلوا لاذلا باب یرک ذ لح هکلب بویلوا ندهداموب 0

 ردجاتح هغفل وا طاقسا لاذو ءاب هدهرو نم تروص ار ز یدلبا رصق هنفذح كلاذ زکلاب ندنسهلک ذیمالت و |
 كم اسلوصا اب زر دشا ناف یبهطبار هدنربرقتو ریرحت ندنکلاهت تلریکفرح4 یره وج فلآ ۇمهکر دب ضا
 یظفل مالت و ردموس رم هرز وا قل وا هنسانعمدرک اشبول وا هی عت غل هسأرب ذیلت نالوا یدرفم كذیمالت ا

 رک او زلواخ جم هدنروص و ردموفرم هرزوآ قلوا هنسانعم ذیمالت و هغاص نالغ و هغاص بول وا بّرعم “رتا
 ذل ارز یدیا رونلوا مکح هنغیدلوا ذوخأم ندنسهدام ذمل یسهلک ذیلت وبشا یدیلوا تباث تغل هللا هدنع ر
 یحردن فراعمو مولع یکیدلیا لاصحسا ندنذاتسا ید درک اش ردکلیا لکا هلیرلج وا كراشید ییهنسن رب ۱

 نو ارز یدارول وا قفاومكمد رلبدلباقالطا ذیلهدرک اش بودا فّرصت ندنآ هر وصن یرلکدلپا ذخآ

 , عابش ها نیت هد دل ثحو و ردلاثمالا ةربثک نده ع تافرصت یلاخدا ءا هب هک لوا هلفصت و زد

 ۱ ىح ك نات (نماقا) و هلیئالث تاکرح كنات تلذک ( ماعلا و هد دشت كيم و یئال ت رح كنات ( ملال یدنل وا |

Eاماتو امت «یفلا مت لاقت ردنرابع ندقلوب لاک یمازجا مج کرد هنسانعم قلوا لماک هنسن ر هل  

 |ریسفت : لبا لک روم لاش لا ناسی هلا مامت یلاک فل وم + لک اذا ىناثلا بابلا نم ةمامتو ةمامتو نم

 غولب هذحرب كنهنسن لوا "یشلا مامت هرزوا یغیدلوا موسرم هدبغار تادرفم هکرد حراش » ۍدنلوا

 هک ردلباقم صقان سپ هیملوا جاج هنماعصلا هنس حراخ دعب نم هکردنرابع ندنساهتاو/ا "

 و "و ٭ یهتا یدلیا ریسفت ہللا ضرغلا هیفام لوصح یلاکو ردجاتحم هنماعضلا جراخ هّبلا
 ه مت لاق ردهنسانعم كلا ماست یهنسن رب رولوا یذعتم هدقدنل هلص هل رافرح یلعو ءاب یسهدام ||

 مات هلعج | اذا همتا لاق ردهنسانعم كلتا مات ییەنسن رب هل رسک كن هزم (ماعالا) اما هلعج اذا هيلع مو

 لاق رونل واریبعت ل وا مامت ینوک ییآ هکردهنسانعم یمتاچ بولک ی سم ضغوط بول وہ تیاهن یلج تدم كلماحو
 |كنآو لهتک ا اذا تبنلا تا لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوب یتیرادقم مامت یعسق تابلو اهدالو اند اذا یلبلا تما|

 كمر و همدآ رو رک ذیساک ماع رد وهف رف التما اذا رهقلا م تا لاق ردهنسانعم قلوا رد بولوط مامت یرون ق
 یر چورو لی (ت تا ءدص اد ما لاقب ردهتسانعم كمرپ و لب رومد یتعی

 . بوالتج لوق ىلع قمالتح هرزوا قمالرآ هنس نالیرفو همتا نعم هم و امي هم لاق ردهنسانعم كما | ۱

 بویمرپ و قول وصیج ورح و ناب مث عدصنا وا نیسٍف عدصنا اذا سسکلا مت لاقي ردهنسانعم قلرآ هرکس
 ینبیصن یتیدل وا ضثافندنق وا راق هسکرب و زهجا اذا را یلع ممت لا رد هنسانعم كل هت بوروت كاح یتشبا

 هلحماب یرکف و یأراب یسوهو اوه كمر و هچدق بیصت رهام ادا موم ےک لاق ردو 0
 ه روا هاوهراص اذا لجراا مت لاق ردهنسانعم قملوا مه هلیسیلاها یسهلدبق مت یتعی قل وا یھ یهاکمارآ و

 لاق رون وا رم كمروتب شا هکر ددنسانمم كل فاو الها توردشش نتباهن یب هنسن رب و ایت هتلحم وا

 (ماقنسالا» هيلع ةميقلا قلع اذا دولولا مت لاقب رد هنسانعم ققاط دون هب یص و هجا هغلب و هکلها اذا ثلا مع

 لاق ردهنسانعم كسلا ىتمامتا رو هما اذا "یشلا متسا لاق ردهنسانعم كلا ی یەنسنر جدو

 داف هنم پ بلط اذا هقلسا لا ردهنسانعم كلا بلط لب رومد ندهسکرب و همانا لأس ادا ةمعنلا تا



 هکر بد ج راش +رد.دآلزنمرب ندرفلزانم هدنجرب ءازوج موتو ردن رابع ندراوحنا شعشفص هن ر یرب هرجا فدص

 هقوا ر ندنرلقواراق مأوتو راربدمأوت هن رب ره ردقجهلوا هعنه هلبا هعقه هکر ارد نامآوت هر انوا

 ردندلاج ر"یماسا وردرا و تما غی کیا هس ر ولوا رساخو یبصن یکیا هس رول وا اف روند هقوا ناقیچ ی جن کال ا

 ردندنساقتع كنا غاص ینا نب حلاص نش دح لها رد هیاحص فلخ ن ةيماتنب همأوت ردندنا وسن “یعاسا هموت هکهتن

 هدنسهدام واو فل ومهکهتن + یدنل وا بلق هان وا و یدامآو ولصا كنظفل مأوت هرز وا یلوق لیلخ ماما هکر د ح راش

 ادعاصف نیا تدل و اذا مالا تمأتا لاق ردهنسانعم قمروغوط ریکیا هدننزو مارک ۱(مأتالا) ردشلنارک دید
 و هدننزو نسح ( ن ا) اهاضفا اذا ةأرملا ما لاقت رد هنسانعم كارب ینکیلد یکیا كنوتاخ و دحاو نطب نم
 هتروع نالوا رروغوط کیا رابره هدنزوبا رحم الا ردصاخ فص و روند هناویحو 4 روعناروغ وط

 دل واذا ةم ءاتم هاخا مءات لاش رد هنسانعم قغ وط قر هل وا یشبا ریکیاندن رق و هدنز و هلعافم(ةمهاتلالرون د هلا ویحو

 نقاط ىلع هم اذا بول ممات لاق ردلمعتسم هنسانعم قموقوطزم قرهلواتاق مشیکیا یافرا ویشراو هعم

 ا ایرج ءاج اذا سرفلا مءات لاق ردلمعتسم هنسانعم كمترکس هنن هرکضندکدنرکس شاب رب تآو هتم و هادس یف

 | هرخآیرره روند هنشیا لرکیا هدننزو ریما (منتلا)ل و هلرعط كنان ( مولا و هلرسک كنان (ممتلا) یرج دعب

  (ماوتلاو روند هنس هناد وجا هدننزو هیارغ (ةيماؤنلار) هعمدل و یا همیلت و همّونو ةمئتوه لاق ردهلتبسن |

 | عوع یاب یرهیمن زا هدلبزب هدفا حرف یمرکی هرهش نالوا یسدبصق كنس هکل وا نام هدننزو بارض
 ۱ (ناسعوتلا لرد دا عض ومر هدننارت ن رګ مآ تو ردشلنا مه و هلهج و یکیا هلکلتا ریسفت هلب| نا ۀبصق ودسقت هدننز و
 | روند هنویقکیالیا ذاا قلغاص كنوناخ هل رسک ك نات (ةمئتلا) ردیعما كنوا هدرخ سنج ر هدننزو نامر

 ا اذا لجراامأتآ لاق رد هنسانعم قلزاغو ینونفقلعاص نانلوارکذ هدنزو لاعتفا هبات دیدشت (م ًاتالا)

 ۱ هناوسن ردعج ندنظفل هم ءوت هدننز و تارهوح (تامءوتلا ټر دطلغ رمس نالوا هد زو لاعفا هدارو ةمئتلا

 | زلوا یموتروا هدکنوب هدنزرط بکر م قچآ یتسوا یرلکذد رجاشم هکر دیبا بک ه وکر ب یکه فحم ص وصخ
 ۱ ها وکس كنه« یاح و یصفكنات « مهار ردقل زوارخاغلاک نالوا تا وس ردطلخ يا هم نخ اث اک داز و

 | هجالآ | (جالا» هاشواذا لوالا تابلانم امح بولا كن اما مت لاق ردهنسانعمقموق وط هجالآیزب هالح

 1 | تی )و داو ەر (ةمهلا) و لاه (ةبمك الالو هدننزو - ره دا ("یمحالا)روندههالج نایفوطزپ

 دل هکر وند هلآ هایس لئام هرقشا یکنر هدننزو مظعم مصم و ردا فورم نیا دیشجزب و

 هب لاقت رون د هغلهابس كب هدننز وهف غ (ةمحلا) ةرقشلا ىلا د وسا یا نوللا مه سرف لا رونلواریبعت روکوق

 ۰ زو مهدا (محتالا) هل وا یراصیرالقو یرلقوبچ هکر وند ءراشاق ل E (ةمحلا) ذاوسلا ةتش ىا ةمحت

 | لصف ین كض را یکاهلیعط كن هجم یاخو كنات (مونعلا) ميهدا یا حنا سرف لاروند هت آزغاب هکردیفدا مو

 رولکموختیعجردش مو و نوسلوا نیعم دح رکو بوصنمناشن رک ر ارد زرم هدیسراف روند هرونس ندا

 لات ردهموخت و م تلذکهلیعض كن رد مشت ید رفمرد عج م وخت لوق یلعو هدننزو قنع رولک مخو یک یدرفم
 رونسه هضرا رخآرب ضرار هدنزو هلعافم (جاَتلا )روند هلاحنال وایهاولندو دا مكناسنا مون و هل

 هدنسهدامخ و روندهغلوا التما هک لبعض كنات (ذمعلا )اهدا یا مکض را خانت انضرا لاق ردهنسانعم قمل وا

 [ لا روند همدآ نالوا هلل عضاوتم هدننزو ریما ( ملا و رددآ ا هدننزو مذح (عزلا) ردم وس رم

 لجر لاق روند ه هسکثّولمو ول هلساب وریک لوق یلع هلصاقن و بئاعمو یلاعت هلل عضاوتم یا عرت لجر
 ۱ تالک تاق (امرال) روند هفع ضآ یربد كنم راوط هلنیتصف (مرتلا) نردلاب وا بیاعلاب ثّولم یا 2

 ردیدآ تلایارب هدنسهکل وا نا: رذآ هدننزو رجاه (مرات) ردکعد اص وصخ رد هنسانعم اسال ردندصیصخت

 | ناوفتع (ناجیرلا) راد ید مرات هللار نوکسو ردد هدلبر رونسم هلا هدلب مانجرف هکر شو

 [] ریسفت وناب هلتغل رخ یتفل رب هک وند همدا لوش هدننز وناقما (ناجرلا )و هدنز ونارفعز (ناجرلاو هدننزو
 | كل نای وریسفت هل ارخآیناسلربهدننز و هحرحد (هجرلا رد هسکفورعمر دمحط یبا نب ع رھ نن ناجرتو هبلیا

 | تلالد هات تلاصا كنهدامرب لعف وبشاو رخآ ناسلب همالکس سف اذا هنع مرو ناسالا جرت لاقت رد هنسانعم

 | جر هک بوک یدلیامسرهدنسهدام مجر قو یرهوج ارز ردا ضإرعت ه یرهوج دلکنوب فوم + ردا

 هدنآرب رد هش اطر ندنموف لر هدننز ونا وفنع (ناکرلا) یدل وابهاذ هنس دايز كنات تولوا دوخ امن دنس هلک

 | فیت هيامتسا ت ژکه دعب رايد دناما كرت هرایدنک هلتفاضا هناما ةغلابم هلکلک هناعا هسکرفنكیب زویکیاندران

 تا



 او لاقب و قلا هم هدرب رب و هناهنا نع 0 اذا

 هتشا اذا الا ا لاق ا قلوا هبتشمو یقتلفم ن شارپ 9 ره (مامالا) اوماقا اذا ناکلاب

 كمروت تاب یره درو ها اذا ١ رعالانع االف ا لاش ردهتسانعم لا فرطرب ندشبا رب یمدآ رب و

 مج هک هک رو ےس ا یا یوبق ماا هکر د حراش + یملا تشنا اذا ض رالا تا لا ردهنسانعم |

 | فورعم تاب هدنن زو یلبح(یملا) ردذوخ أمندنوب یراریبعت مهم و ما كني ؤم× یدلیا تراشا اک | هللا ونع

 ه را رونل وا رببعت یتوا یدک ردت وا یلقچلف یرلکدند یکسپ ها كن رانایبص هرشطو یسب یسپ كنایبص کردیم

 کروند ةامح هدندرفم لوفیلع رونلوا قالطا همچو درفم یسک یمعو رولوا رغصا ندا نکل هیش هتناب
 ضرا لاق روند هر نالواقوچ یرو نم تاب یرلکدد یم هدننز و هحرف (فمما) رول وا نوچ اقا ا قلا

 بویلوا فّوجمو قلفم یا مهم باب لاق روند هوبق شهابق هدشنزو مرکم (مملا) یم ةريثک یا مع 0
 هحابا هکرونل وا قالطا هثیش نالوا روظح و مارح لوش و تعصایا مهم “یش لا روند هثیش نالواتمصم

 (ممالا) یک تخاو ما ج روزت م رح رونل وا ریبعتیعطق مارح هیلوا نکم تهج وتم هوجولا نم هجو هنلیلحم و
 رولکم م یعج روند 4 هب هنس هايس كب هدننزو ریما (یهبلاژ روند هثبش نالوا تعصم ید و هدننزو مرک |

 . یراعجو ردراو یرخأت و و عدقت كعسان هد ر وسن هدماقموب دوسا یاجم یش لاق هلنیتعص رولکم وهلم كناب |

 قاضینز کونډو ال یو رد ا ص وصخ ه هعب رن بالک و ون جو و دری سن دین میم

 هنتومورکذ منوسل وا هسرول وا هدن وط هن رونل وا ریبعتكنرکی کل وا شماعراتقلهجالاوكنریربغالصا بولوا ۱
 يابد و مجرب الصا بول وا زود ودو رونده وبق 2 یشید هراق و هیف دبشال یاب سرف و لغ لاقبرونل وا قلا | ۱

 شماهشراق رخآ كنر اک | هکرونید هکنر یناصو صلاخ لوشو هیف عیجرتال یا ےب توص لاق روند هزا وآ نایلوا ۱
 هک ام سانلا رشح چ ثیدطا هنمو ردندنسهدامبوشیسهلک هبشپ هدا روب هریغ هبشی یا ےہ نول لاقب هلو ۱

 ندنظفل مهم رد هلبعص كناب کی س هلک مهم ہدش دح وب یتعی ةارع وا جرعلا و صربلاوحایندلا یف ناک ام “یش مم سیلیا |
 كلروک نال وا صوصخ هايد ملام دارم هکر دلمتس هرز وا زوج هدارو روند دکتر نایب و أ

 ریسه لبا 2اص راضعب ور ردکع د رارول وا روشحم قر هل وا لاس و کک ندناهاع و ضا ما یک قلشربا و ال ا
 هلع كناب (ماہلا) ردکعد رارونل وا رشح قرهلوا یرام ندهسبلا و هعتما نالوا صوصح ه اید هکر یدلیا |
 كضرار ماه و رار د سه ویس عن هو نوت دارا کر ر را هچن ر هدنارت یج |

 كخابا و كلا رون د ەغەر شاب هل مسک كنهزمه (ماجالا زرد عاش مان دز ند هعیطق و (یهابالا وذ )لر دیم

 (ماملادعس ردند ران که دنن زو لاعفا یکراصعاو و روا هاا وجاب یج رول وارک نما رو

 (تم ا ءامسالا) ر دشمال ا "دع ندلزانم یو هدنسهدام دعس فل ۇم × رد دال رنمر ندرة لزانمهدننزو ما رکلادع و

 (نامرملاژو هدننز و رفعح (مرهلا) یک كئلوا و لاذ و ءال وه و اده ردن رابع ندناراشا ,یسا هدندنع نو وح ۱ ۰

 هکروند هنتدابع لدنه لها وهرهزیا رونلا ةمر یتلبحا لا روند هنات و بآو هنقنورو نسح تک هل |
 قمابو هلا هنق یک یکرک یلاقص و جاص رول وا ردصم همرپ و رد رات دابه كنس هفن اطسوح یرک ید هما ر رم
 ردهنسانعم قمرازق جاص هلسبس باضخ هدننزو حرحدن (یمرمتلا) ةعشم اهانح اذا هتي مر لاق رد هنسانعم |

 درج دز نب مار ندس رف ولم دا ممر دیم *|لج رر هلیصف كناب (مارب)ل ةمرهلا نم یتعپ "رج اذا سرلا مرھبت لاقب
 ه هنس شکایو هلبا رفصع هدننزو حرحدم (مرهلا إل ردا كنسرف "یکتعلانهتع ن نام و ردتجهلوا

 روند دیش نالوا ددشو بلص هدننز و ذفنق هلا هل داص (ےصہلا) رفصعم ۷ مرم تو لاقی روت دا

 هکروند هدل و یعبدروعوط تفچ ندنطبرب كتا اویح عیچ هد زو ره وج (مآوتا) 4 ءاتلا لصف حس ۱

 طلتخ ك رکو نوسلوایشید و كکرا رکو نوسلوا هدایز رکو یکیا رک راربد 'ریکیا هدیکر و کشم هدیسراف

 مأوت هدنرک ذمو یک لاخر هل كناتر واک ماونو رواک اوت یعج روند مأوت هلتیسن هرخآ رره رانوسل وا

 جوزا و ناحوز ام روند مأوت ٹالذک روند نامأوت هدقدل وا عج یسکیا و روند ید هما هدننن ومو

 فلت یالقناندوا و و بولوا هیلصا كنات یدلبا سر ید هدلنصفوا و ینو فل قم هکر د ح راش + یک یرلکدد
 | وال ماوتتالذکر ونل وا قالطا هبک اوک نالوا هدننئیه شعثق وصهن رب یرپ مولا متا وتو *یهتناهانب هنفیدل وا

 | كنار و كتاب (دمرپلا) هنسانعم ءان روند در هنق مر و هنسانعم رعصع روند هنکح رویصا هدنزو نامرهق

 ا ءانلا لصف زس
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 كاپ کروند هب هسک نالوا زجام نده هلقالط هدننزو رفعج هلا هیقوف یان متلب روند هغلاب نونو روند

 سان و قلخ یاریثک متلب هیف لاق ردهنسانعم سان و قلخو ناسللا لیقثلا"یبعلا یا متلب لجر لاقب رونلواریبعت

 قمراص هل یقراصیثان ند راض رم یکه ملاچ قو وط وناغلجم یتغایا را وط هدننز وهج رح د هلړمج ( ةمحلبلا )ر بشك
 كاسکوک هدننزو رفعج (مدلبلا) اهیصب ءادنم اهعاوق بصع اذا ةبادلا راطمبلا م رب لاقت ردهنسانعم

 هنع وچ لر نالوا قشپاب قالترفزاغو هلبازاغو لوق یلعرونل واریبعت شودهدیک او هکروند هنمذقم
 موملحا وا تا مدقم وهو همدلب باصا لاش روند هن رب ناين وا بو ادلق هدن زافو كنعسقتآ لوق یلعو
 برطضم یمادنا هشهلا لر اند و نهد دنکی نیرفلا o al "یرلا نم هب لصتا امو

 هدننزو لجرفس (یمدنلبلا) ماهک یا مدلی فیس لا روند رولق روک زیسک و روند همدآ شارات سعشقات

 *هدایز نکل روند ه هسکه بل وچ نادان و شارتان رظنمدب نهذ دنک هدرانوب هل رسک كر اپ (مادلبلا) و (مادلبلا) و

 دیا ا دزو هجر حد (تمدلبلا) رول وا غلبا ندنظفل مدلب رانو هلغل وا لاد هبانعم هدایز فورح
 لاقب رد هنسانعم قلوا شوجخ و سیا هلغقروق ندهنسنرب هدننز و هجرحد (نعلبلا» فاخ اذا لجرلا مدلب لاقت

 ههج و هّرک اذا لجرلا سلب لاقب ردهنسانعم قمرتروب بودیشکآ یهرهچ و عزف نع تکس اذا لجر لا مسلب

 ههج و هّرک اذا لجرلا سلبت لاقب ردهنسانعم قمررو بودیشک | ییهرهچ یدو هدننز و جرح دن (ے بلیت ا 2

 روی ز (موعلبلا 2 روند هنارطق هدنزو لدن" (یسنلبلا) یدنلوا ر 7 هکردیفداص و هدننزو ماسرب نیو

 ارج یکیا هدزافو ردقج هلوا قالترق هکروند هر كجهدا روم ماعط هدزاغو ه هدننزو ذفتق (علبلا) و هدننزو

 ماعطلا یرجموه و همعلب و هموعلب عطق لا رداوه یارحج یرب و ردیل وب كنهدعم هکردموعلب و یرم یرب ردراو

 روند هن راک و ص نالک ندنتلآرب دیکست و و روند هفلرقص نالوا هدنغادود كنم راج موعلبو قللایف
 فورعمر ملب و»علبلدیدشلوک |یا علب لج ر لاقت روند همدآ خاتسکو لوک |نادوب ككبهدننزو رفعج (ملبلا)

 | یدیارولپ مظعا مس | یدا هدن ویناعنکه کرد رک ديد اروعاپ نب لب هسک وبشا هلفلا ردماعلبوب دوخای ردیعما هسک

 لت رسا یب د مالسلا هبلع یس وم تر طح ید هوعدلا باصسم هلیتاکر مظع ااو ا یه ری دام تداعب و

 تام ید زا عاملاءرخالېو زا سعد هد دوم عفد یوق هدنراد ورو ارومآم هنرارزوا

 Ec غمر ندنن ورد هدک دلیا تراسچ ه امد هدنقح یوم ترضح هلا یهلا لیذخ

 ۱ هدنسیحا و مور علب و + نالذلنانم هللابذ وعن یدل وا درم لرهدا ثهل ی ک باک بول وا طقاس هنردص یناسل و

 ا هدنرل هلک ربنعلاون و ثراحم اون یدبا لاو سا كنو ردیعا هلبقرب و ردیدآ هدلبر
 | ردیعا طلخرب ندند ةعبرا طالخا هدننزو رفعج هلا هم نيغ (ینلبلا ) رایدلیا فیفح هدو ی

 | تو غالو كروس هلددشن كم و یحصق كناب "ملا ) ردت رابع ندمغلبو مدو ء ءادوسو ءارفص هعب را طالخا و

 | ندیسرافه ۱ 2 021 رفلناضر زروتوارتعت تم رولو نیلاق ځد یزا وآ هکر وند هنلت نیلاق

 !هدنزو نان( من ) یک مو روند هشوقب هلی كلاب 6 ملا ) ردد آ هدلبرپ هدنتلابا| نام رک مو رد ّرعم

 | هدنسهدأم ییهدناب لتعم ینعی یب یفنرکد واز يا و نیا یا مبا اذه مهلوق و روند هنجوا كمرپ هکر دیفدا مو

  هیندح ومتهکرونل واقالطا هنفنومورکذمیر رهندرلن و رون د هش و اب هلرعص هل راب(فموبلا )و( م وبلا )ردم وس ره
 | هدنزوهنیفس ( فیل رديبقل كن ۵د مان نایلس نب دمحم هموب و ردهدرا وتم تفل هللا یسراف هکر د حراش × رولوا
 نابلوا ی اردا وییعاقلطملوف یلع ردلماش هن ال وا هد رګ ور هنسانعم ا راج روند هنسهلج كناویحولقابا ترد

 ما وق عبرا تاذ لکی ھو ةيملاکو ه لاق » رولک ما یعجب رولوا ناوبح 4لا ادعام ندناسنا هکروند هب ولناح

 رو مهب یعج روند ه یعازوب كاذک هغالغ وا كلذک هب یزوق هدننزو هرم (ة )ربع ال ج لکوا ءالاف ول و
 | رولک ت اماہب یعملبا عجب و یک ماهس رولک مامو نوچغیدل وا قلح فرح ردززاح هدهلبصف كناهو یک رنو هرم
 [ روند هعد آنایلوا یتردق هه" و قطنره هدننزو مکبا (مهعالا قبلا و زعلا و نآضلا دال وا یهو ةمعلب یتا لا

 | ردهتسانعم قلوا شوجو مسپا بولتوط هللا صحو زج ندمالک 9 ما یا معما لجر لا
 قلوا قلغمو لکشم بونلزراپچ شیار و مالک ىلع رد لف 2 اذا لوهجلا ىلع هيلع ممتسا لاق

 قد لاق وند هب هثداحو ما ددشو لکشم هدننزو همم ˆ (فملا)ز هبتشا ادا رمالا ممتسا لا 9

 | تمس كج ها بلغتو تمواقمو ذخا یشن ندننوطس و توق لاک هکروندهرداجم لوشو ةددش ةطخ یا ةف

 | هرکسعو ۰ ۰ اوا قالطا هابقو ۇب نیا نم دنبال عاجش یا ةم وه لاق مولعما یتهجو

 (قالطا)
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 دیبش هنغارب مداب یارب كنجاغا ردفورعم يسهو مش راردبا لامعتسا راغابص یباشحا رولوا ےظع یرجش
 مطاق یمد نالبس نداضعا رهو بودل وکو ا یراهراب یر ورذ رارایوب هو هلیخوبطم كن اشحا رول وا لزق اس و
 هرزوا قلوا یب ّرعم مکب ہدعطاق ناھ اعقا و رد عم مّ هکرد حراش ٭ ردهعاس مس کوکو ردففح یراهحرق و

 رول وا ردق یتابن ناجی داب ردنابن یرلکدید هلوتان دیکر هکر دیعما لئام زوج رجش هدننزو رکس ( قبلا ) ردموقم
 هشيا نالق هب وریک ب ولی ريکا یصلاخ هکرون د هنسیدنکو د یا هدنن زو همام (ةماقبلا)ل ردرذخم و رکسم یرهناد

 ترخ یرلقدنآ ندنفیدمارب هشيا رایو و كلرایحناغروب تلذک زلوا نکم یسلربکا ردترابع ندنشالط نمارب
 باوص ردطلغ رد هلا ار هکیس هخه راجلا هدارو روند هنسیدنکو د ىغا یسهلوقم شالطو یتنارط ترمو

 همدا لد هربخ فبعض یسهشیدنآ و رکف و یر هج زا یلقعو روند هب یحافرو هکهللاد ردعل وا دات نال وا

 ردیعسا نطبرب هلنیتعط و هلیعط كناب (مقبلا) ىأرلا فیعضلا لقعلا لیلقلا یا ةماقب وه لاق رونل وا قالطا
 ردشمز ود لوا ینبرشربنم هد وبن دصسم ردیقتع صاعلا نیدیعس هکر درا لصالا مور هدننزو توقاب (م وقابل
 رد هنسانعم كم هتسخ هلغمالت وا توا یکیدد نا وظنع هود هلنیتص# ( قبلا ردنداعصا هروک هنناب كحراش

 هدننرق كنو ق هدشزو لعفت ( مقبلا إل ناوظنعلا لکا نم ءاد هل ضرع اذا عبارلا بابلانم امت! ریعبلا ےق لاق
 د فام: وطب یناهدال وا اهیلع لقثاذا منغلا تمقیت لاعب ردهنسانعم قلا ندتک رج بوشل ضآ هم وب ك ی

 نراقم هتهالب و زح لوق یلع یک سرخ ردهنسانعم قمل وا زسلد هدننزو هما رک (ةماکبلا) و هلنیتصف (یکبلا) |

 زسزوکو زسلدندان آد وخاب ردکلزسلدنالوا هلیبسح قل وا زجاع ندقطن هلغل وا نادا و هلا یتعب ردکل نسل د نالوا |

 ةماکب وامکب "ی صلا مکب لاقب ردترابع ندقلوا ئاصو روکو زسلد قرهلوادازردام کروند هفغوط زسقالوق و

 (مکبلا) و هدننز و رجا (مکبالا ل مصب ال و عم لالو قطن ال دل وب نا وا هلب و "یععم وهوا سرخ اذا عبارلا بابلآنم ۱

 ( ةماکیلا ) هلبعض كناب رد مکب و هلیعط كناب ردنامکب یعچب كنظفل مکبا ردتفص ندروب رم یانعم هدننزو ربما |
 مکب لاقت ردونسانعم قلوا مسپا بودا كازسلد دصف نعو یدنل وا رکذ ردد تاس مکب هدننزو همارکآ ۱

 عطقنم ندعاچب دصق نعای ندنکیدلب مدار و ادعت مالکلانع عنتما اذا سماسنا بابلانم ةماكب لجراا |
 هو اف (کشا ) ادعوا الهج حاکنلا نع عطقنا اذا لجرا مکب لاق ردلمعتسم هننسانعم قلوا

 قنع (مکبوذ) مرا ادا مالکلا ہیلع مک لاقب ردت انعم قلاق بولیئوط ندهاکت هلفل وا مصح هدزوس
 کک وک لاتین قان لبو یک ز وهرطو هنب رتا روند هراقلاب رک هلنیت (لبلا) رددآ عضومر هدننزو

 لب و إب ةقانلاب لاقت هلتاصف ردهانعمو جد هلت روند هکعشیش رف ندکینس وک كب لوق یلع روشدا
 كتفش یف لا هذهام لا روند هنس رابق بوشیش كغادود هلو ةعبضلا ةدشنم ءايملا مرو وهوا ةعبص یا |

 لوالا بابلانم اب ةقانلا تلب لاق رد هن انعم كينسوك قان هليل وكس كمالو یصق كناب < بلا ) مرولا یا |
 كليا عیبقتو تب ىنعم ةقانلا تملا لاق رد هنسانعم لب هل رسك كنهزمه ( مالبالا إل لصقلا تبتشا اذا |

 (لالا) تکس اذا لجرلا لبا لاق ردهنسانعم كلا ت وكس بويغط و هصق اذا مالا هيلع با لاقب ردهنسانعم
 هک ردیسا لک اق تاب سنجر و نیتفشلا ظیلعلا یا با لجر لاق روند همدآ ولقادود نلاق هدننز و رجا ۱

 ( ةع الا) ردتغل هلال تاکرح كنهزمه هدنو روند هنغارپ كنجاغا لقمو رولوا یرلنورق هدنزرط هل
 نیفصن یا ةلعالا قش انني لالا لاق هنمو روند هنغاربپ كنجاغا لقم دوب هلال تاکرح كمال و كنهزمه
 هکروند هنغازوط كن واریصح هدننزو ردیح سل ا) رونل وا قشزود ینالوط ندنسهتروا قارب لوا ارز

 هنسانعم نطقلا زوج روند هنسهزوق قوع و یک مريب رونددن رومد یآ كرارکلود و رول وا هدنزرط قوع |

 نال وار هناسس ندکینسوک  هدنزو بارح (مالبلا) و هدننز و نسحم ( بم اار وند هنغازوط یغراق و شماق و |
 ع هدننز و لیعفت (میلمتلا روند ه هقان نک نالوا شمامروغوط و بویمکچ هروغو زونهبمو روند هب هقان

 دوخاب هدنسهکل وا دنس دوخاب هدنم هدننزو ناولې (نالیت) عح الیا هما هيلع لال لاق ردهنسانعم كما

 هنع هللایضر باطانیرع البن نجرلادبع و ردب وسنم هار وا هینالعا فویس رددآ عضومر هدناتسدنه

 هنسانعم لسع روند هلاب ورتعلاب یا ےلب الاب دنهلا نم یتا لاق روند هربنع هلیرمک كنهزمش (یعلبالا) ردندنساقتع |

 یراکد د ضج هدننزو با غ( مالبر) هنسانعم ردبلا ةليل رونید هنسهصک ید رد نوا كنآ هدنز و ءار الملا |

 دنا لها مدا رکدیف ةیاہنلا یف لاق یدلیا ل وهذ ندنسهدام مالاب فل وم هکر دب غ +× روند هن الوا لشب و هزان كناس

 هزوک وا ردینا ربع ظفل مالب هرز وا یرایقحص هصالخ كحا رش +نون ورو لاق اذهام و اولاق نونلا و مالاب مهسادا لاق
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 لج رلا مست الاقب ردهنسانعم كلوک هناکز ان و هتسهآ هدرانو هدننزو لعفت (مسبتلا و هدننزو لاعتفا (ماست الا )
 همدآ نالوا هرزوا ےس یژنکا هدننزو دادش (ماسبلا) و هدننز و بارح (ماسبلا )لو (مسابلا) مسب تعم مسن و

 | ردي ردصم هدننز ودعقم (یسبلا ) نوچغیدل واب "لحمرونل وا قالطا هراشید وا هدنز و لّزم (یسبلا روند
 | ردندح یماسبلا یمبطلا دم ندجاو ردندیماسا هدننزو هدادش (هماسب لو هدننز و دادش (ماسب)) هنسانعم ےہ

 3 ماطسب و ردهسیک رب ندنسهلسق نابیش دوعسم نب سیق نب ماطسب ردندلاجر ءاعما هلل رسک كناب (ماطسب))
 جا زوک هدهدلب لوا ردنط یصق دوخاب ردهدررابز هد هلیصف كناب رد هل

 | دز وا فورعم فرام رولوب تقافا یلاعت هنذاب هسلیا دورو ههدلب لوا یر ندرانآرک| ردشمال وا یم هسک |
 نب دجا ن "یلعو ردراب وسنم هاروا نویماطسبلا یسیع نب نیسحو دم انا دمو رع ندنیثدحو یماطسب
 قملوا التماو همخم هلیصف كند نیشو كناب (مشبلا) ردئدحم دوب ردب وسنم هندج "ییاطسبلا ماطسب
 متااذا عبارلا بابلانم امشب نیل ةزک نم یبصلا شب لاق رونل واریب مت قمزآ كککه دنسیکرت هرشط ردهنسانعم

 كما التما هل رسک كنهزمه (ماشبا) مساذا هنم شب لاق ردلمعتسم هنسانعم قمناص وا بوق ندهنسند و
 باضخ ینغارب ردیعما رجش وبشوخر هدننزو باح (ماشبلا) دما اذا ماعطلا دعا لاق ردهنسانعم

 دوقفم ناسلب نهدالاح رول وا جد هدرصمو قارع رد زاج ردف ورعم هلعمأوب رجشوب راردنا هلاوسم ندنرالاد و

۱ 

 رذعلا نب ةماشب ردندیماسا هدننزو هباصم ( هماشب ال رارروتک ود یغای ناسلب یتهد نالوا لصاح ندنآ هلغلوا

 كن راج وا كافمرپ زسدآ یهدننی هلقمر , چرس هلن وکس لداص و یمض كناب(مصبلا )ل رد را عاش نزح نی ةماشب و
 هرادقم نالوا یتبیام هدلاح ینبدلجآ ثنغمرپ تداهشهلقمرب شاب هکهتن روند هرادقم نالوا ییبام هدلاح یغنیدلجآ

 | فرطنیبام یا ےصبلاردق هل وط لاق e E ER ید كن رلقلارا كلرلقمرپ راس كلذکر وند هزف

 [ باب (عضبلا ) ظیلخیا مصبوذ بوئوا لجر لاق ردهنسانعم تظلغ قلنوغو و رصنبلا فرط ىلا رصنحملا

 | زونه ندهنادو سفنا یا مضبلا مرک لاق اوج حور هکر د هنسانعم سفن هابوکیب كند داض و یک

 ا ۱ یراهناد كنکا هدنزو: ممه (یضیلا) روید ه هن هلبنس شتاب هکفوب بوقیح

 | لا رد هنسانعم كعشب + بوشلیرا هجرادقمر یراهناد كر د فا لوالا بابلا نم اعصب عرزلا

 ۱  كيتلتچ ردیشع كنجاخآ زقاس هکر دیعماءارضلط | ذبح هلنیتعض و هليمط كناب ( مطبلا) البلق تش اشاد ته دو

 | هنرتلع هیلکو هوقل و لاعسو یّوقم یعاجیو ردم یلوب و نحصیشع روند هنر جش لوق ىلع رونل واریبعت شونمو
 ۱ (مرظبلا) ردنسحم و تبنم یلاقص و جاص كلتا الط هرکصندکدروچ ندکلا بودافوا یتغاریب شعروق و عفان
 | یاکزو یتمرپ هدننز و حرحدن (مرظشلا) ماخ یا مرظب هعبصای لاق روند ەمناخ هدننزو رفعج هلا هګ یاظ

 | ا ااو هراشا یغوط هنزو هدنسانئا یدرقال كمدآیکیدتا زا یتغمرپ ولکز و هسیک زفع و قجا

 ۱ هکر دچ زا نالا وج و یف ه ریشیو ملکتیف متاخ هیلعو قجا ناکاذا لجرلا مرظبت لاق رد هنسانعم كما ماکت

 روندهتروص همزود ندجاغآو ردیسا كل رب هدننز وریما (یعبلا) هدننز و لسبحز روند تیمرظب هب هست لوا
 ردطلغ ی رک غبصلا نمهداروب یکی کیدلز ود ندنموم لاب روند هئروص شاز ود ندنسهصوب جافآ كلذک

 دان وطنم ورعشالصا هکر وند هب هسکه قطان بو سمو زجام لوشو ردقل وا غیا نم نالوا باوص

 | ےس یا ےعبوھلاقب یدیازلوا دودعم ندناسنا هسیک نایلوا ردتقم هرعش داشنا برعلا نیب هدفلس هیلوا رداق

 | نیغ (ماغبلا )ر دیم یر دب كن هسهک مان نایع یحاص مریخ دصصهدننز و ذفنق لبا هثلثم ىا (معبا) رعشلا لول

 ۱ ۰۱ ریسک یو ین یر قلیواز یعشقومآ دانو دو (موغبلا )و ددن و بازخ هل هع

 | خراب اهدل و ىلا تحاص اذا ىتاثلا و لوالاو ثلاثلا بابلانم ام وغب و اماغب ةيبظلا تغب لاق رد هنسانعم كم هلم

 نینح هلا وزرآو قوش هنسپ رواب هکردهنسانعم كلبا یرازو نینح كيسکكيسکهقانو اهتوص نم نوکیام

 مب لاق ردهنسانعم كمهلم یسهلوقم ناربجو نفصو هدم ملو نينا تعطق اذا ةقانلا تب لا ردکلیا

 | كوس نقرا زعالک اردلک آ بویلنا ناب و هدافا هجشوخ یزوس مدار و تّوص اذا لعولاو لّالاو لتیتلا
 | یانسج وا هلا ماغب هدننز ولعش (معسا) هثدحامیتعم نع هل حصعیلاذا هبحاصر نالفغب لاق ردهنسانعم

 | هدنز و هلعافم (فمابلا )رد هییاعص هکر دیعمالعلا تن هدننزو روبص (موفب و هدننزو غل (میردفدام هل وا

 ۱ توصب هداحاذا هعاب لاق یکی سیدرقال هلق وشعم كقشاع ردهنسانعم كليا یدرقال نوقرآ نوقرآ هلا مدارب

 هکر  راکدید یه هو هلن هدنشمفاقو ناب( دیتا لج روهدنزو رفعج ها هاشم یا (مثغب) مخر

 (یرج) "



 هک 4۰۱ رب اوا |
 رونل وا ریبعت قجروموط هکروند هنکح شالچا ژ رونه لرق لغ رر قمه تا

 ةرصشا تعرب لاق رد هنسانعم كلغ روهظ یموعرب كجاغآ هدنز و جرحدن (عربتلا و هدننز و هج رد (فعرلا)

 هدنراقلا را هکر وند هرللاسم وف لوش لوق یلع ردیعما عضومرب هلیحصف كناب (ےعارلا) امتع ر تحرخاذا ترت و
 هج رحد (ةر لا )رونا وا قالطا هنن راه یروبس یرویس كل رلغاط لابا معار و هل وا رلهزوح ردنا تابنا لوقت
 رظنلا ادا اذا هبلا مهر لا رد هنسانعم قمروط توفاب لصتم هب هنسار رهي رد ییغابقو بودیق یاووکه دوو

 مسا (مهار )رد اج جد هدننزو هذفنق هی و هنسانعم رجشلاةعرب رول وا مسا همش رب و فرطلا نوکسیف هیلا

 تاکر ح كناه و هلفذخ یاب 6 مها را ) هلص كناه (موها ر ا( ماها را( مها را )رد را و تفل ید هدنو ردیععا

 هلیحرط كه و كنهزمههدننزورییز روند هرب هدنرغصم رول وا تغل ید هکهلیصف كناه زتسفلا (مهربا) هلال

 یجو ا ناز یتسهزمه روند مہر ضعبلادنع و یکی راک دد ج ریفس ہدلج رفس روند هربا لوق ىلع

 لیلخ مهاربا هروک هننایب هد راصب كفل وم» رسی رولکهار و هار و مهار و مهار و ههراباو هت رابا و ء رابا
 هکر دبک ع ندنظفلمها ر هلا با ردینایرمم ظفل ردیف رش سا كنرترضح مالسلا هیلعو انس ىلع نجرا ق

 مان هزر ندن رالارف قشمد هطوغ یدلیا دز وت هد هبصق ما یتوکندنت الو لباب ندقارع ضرا ردکعد محربآ ۱

 یدیا م ها را: یرلعسا هکر دمارک باعا رفن یکیا نوا (نوههاربالال ردینبم هنغیدل وا نی هب هب رق

 موق یهو ةمارلا نموه لاقت رز ر وت قلاس زاری تان ارتش الغاز لج قح کرد هاو ,(ةماربلا) |

 رونل وا قالطا هنداهز و دابع كر ودنه همها ر هر وکه ناب كحابصم هکر د جیم + لس رلا ةثعب هللا ىلع نوز و ڪال ۱ ۱

 مان نامه ر نددونه ,امکحوب لوقیلع راریدیمه رب بول وا طقاس هدنبسن هکر دېماشم هن ونت ینون رد نمر یدرفم
 رول وا هرز وا سابق ربغ یتبسن هدنروص و ردقج هلوا هنسمک نا دافع دعا وق دیهع هنعبا ون ۲ هکر دب وسم هصص ۱

 بیذعتو ماليا یتاناویح نالوا یر ندنا ودع و بونذرلردبا ع رګ ینا ويح مول و رازلنا رب وجت یاسا تعب ران و و |
 ردموسهرزواقل و | ص اخ اع هن راسا ا كنموق سوح هدناتسدنه نمشرب هدناهر و رار د ردلظ ج راخ ندتیح ۱

 4 رق ج وا (دیعهار الا روند هنامرخ هايس عونرب ا رالا) ردط وسیم هددیمالک ت تک یرادناقع لصفت و

 (یهرباوا)ردعقا و هدنساضف یسیع ره یس ر و هدرع نا هر زج یسار و هدنساصف طسا و یسارب رددآ

 یاز مربا ردمبحاص ذا وش تا رق هکر دیسهنک "یماشلا "یدی زا ناق ن نارع هدننزو لج رفس هلا هلم نیس |

 لوا و هلا رشید كوا ترد لوق ىلع ردهنسانعم قمرصا هل راجو ا دل راشند ی هنسلر هدننزو مزج هللا 2

 | ضعاذا لوالا و یناثلا تابلارم امز هیلع مزب لاق ردهنسانعقمرصا هلا شید ترد نالوا هدندرا زاشید

 قلا ردتقم هتکرح اباح یب كر هيلا لاقثتسا الصا بونلکو یکو غارب و تایعابزاا و ابتلا وا هناتسا مدقع

 ةقانلمزب لاق ردهنسانعم قعاص دوس هارغمرپ تداهش و هلقمرپ شابو ه فسا هلجاذا علا مز لاقت ردهنسانعم |

 هز لاقناک هاب | هبلساذا هبوآ انالف مزب لاق ردهنسانعم قلا بوباق یتسابل كمدآرب و مابمالا و ةبابسلاب املج اذا ق

 | رد هتسانعم كل وسزوس ظیلغ و ا یا دلع مرصاذا مالا مز لاق رد ت فلا کا تع نع یعطق هشیارب و ها ق

 كمرویلاص بوکچ هلماما و هابس یتشیرک ك ايو هرسسک اذا همز لاق ردهنسانعمقمریق و ظلغا اذا لوقلا مز لاقت | 1

 قش ییا حق زا کت ا هلسرا م ماهمالا و ةبابسلاب هذخا اذا سوقلارت و مزب لاقت رددنسانعم ||

 | نالیراص یغاب هرس هدننز وریما (عربلا) م رص وذ یا رمالایف ةمزابم وذ نالف لاق ردهنسانعم كب نوک

 ناطبق بهت | هد القلا طبخ ی یتظفلعزب ینرهوج و روند هت وص تا ةداش نالفا تر د كامو چنو زرد نا

 كفل وم»رذقل وا همه رك ار ی د هدتیب یکیا یکیدلبادامشتسا و هدتغل نال وا با وص ردشلبا فیعصت ہلکا يفت هلا ۱

 ماز الا ردتفص كن هلم#* ءار رب رکت ارز ردندنت اقالطا دو لهاو و ردهلم8۶ ءار یدارم نداق ءار

 رکید رول وا ندر ومد یژنک| هکر وند ههق وطنال وا هدنرلج وا كنس هل وقم نالوق و رک رسک كرل ەز( عز الا و 1

 لا رد هنساتعم كمر و هنسن همدآرب هدننز و مارک ۱(مازالالردذوخآم ندنسانعم قمرصا ررزوگاکاینیرلجو ا

 یاةمزپ لک اب نالف لا ردهنسانعم كلتاماعط نوک و ارب هدنوک هلص كناب (ةمزرلا]ل هانا ءاطعا اذا افلا هما

 نوک هدننزو لاعتفا 4 مازتبالا )اھ رد نال نز و ئا هم زبهاطعا لاق روند هتنز و مهرد زوت وا و ةدحا و ةاکا ۱

 كل وک فیطل و هتسهآ هلبنوکس كنيس و یصف ك ناب (مسبلا) هب قبس یا ذكم وبلا مربا لاق ردهنسانعه اكر وقت

 بابلانم ام! لجرلا مسپ لاق رونل وا ریبعت قرص ردترابع دکل وک ردق كجهدیشیا یدنک هکر د هنسانعس کا

 هتفذام یا *یشلاق تمام ا ردلیتسم هتسانعم یعاق قرا و e سه n یا ۱



 چک بز
 و ناز مرا دیوید د هکرولوا یرهیکت نر قان وا یهدنزوب هرشط كىشراموغوب
 ردیعج كن هجرب (مججاربلا) رونل وا ریبعت هن وص هدحراوج کروند هنیفمرپ هنروا كنس هپ كنم شوق
 ۱ ماندنهنب ورم هکردو یلصا *مجیاربلادفا و قشل "نا + لئم ا هنم ورد موقرب ندندالوا ےن نب ثلامن ةاظنحو

 | رانلاب قارحا یب هسک ر فن زوب ندرانآ ورع هلکلبا لتق یتیردارپ هسکرب ندهلظنح نب ثلامن مراد ون كريما ۱
 یراکدد جار نوڪر یدلیا قارحا بولوا سّسد هنرفن زوقط ناسقط هلکلنا نیم هد اب كلا
 كرون نم هلغلوا ردنا قارحا یسیرب هش هدلالللوا ورع نکردا نارذک ندتم لوا هکر ندرو نم موق

 هدقدراو رەد مل هلوا لوا بای هصح دز ندنوش رو هردتا 2 ط نایب ریما نیکلک یسهار تا هنماشم |

 قارحاوذخا نامه هدک دا هدافا یتفیدل وا ندجار د رونه هلکلیا لاّوس یتناشو مان ندصص لوا ورع

 رونلوا برض هدنقح هسک نروشوذ ه هکلهم ی ودنک ندنصرح هبنرع لاک یدلیا لیمکت یرفن زوب هللا |

 نویجربلا صام ن ورعو نوراه ن نانسسو دايز نب دمو نارع نب صفحو ردندنیعبات "یجربلا جابهو
 | رد هنسانعم كلئوس زوس ظبلغ و تشرد هدننزو هجرحد(فج ربلا) رداطخ و نخ یصف كناب هدران و ردراثدحم

 | "لتخمرلنل وا التبم یلات للاب اذایع هکر دعما تلعرب هلرسک ناب (ماسربلا) هظلغا اذا مالکلا مجرب لاقب ۱

 ۱ ماسرهرزوا یتیدل وا م وس رم هد هبط تادرفم اف ید ةلعیه و ماسرب هب لاق ردا ملکت نایذه هلغل وا غامدلا

 | ردندنعاولا تلعیراکدید بنملا تاذیمهصالخ ردهنسانعم اسااکو رد هلا هح وتفم یاب هکر دی رعم عم یسراف

 | تاداهنع و یحاصهرک ذو ردموسمیراداحا هلی رابع ماسرب و ةصوش یھی و بنطتاذ هدیاتک مان زجومیتح

 یکیدد رای وسنایذه كفل وم هو + ردشلنا نایو ررح یغیدل وا ندنعاونا هل رابع ماسلا و ردصلاتاذو ضرعلا

 روندهمدآشماضوا هنتلع ماسرب هدننزو جرحدم (مس ری الرول وا ضراعهغامد لوا هکر دیفص و كنتلع ماسرس | ۱
 ۱ هکسا هلبعص و یصف كنيسو یرسک كنهزمه ((میسیرب الا ل ماسرت هب یا مسرب وهف لوهجلا ىلع لج را سر ا

 جم رد وقم یرصب یلاصتک او لدتعمو نخ ید , ردیب عم یم رافمشیرب | لوق ىلع هنسانعم رخ نودا

 | صیصخ هننالوا شمالکو زونه بول وا خوبطم یر رحو هکپا ماخ یزف و هکیا شک و یم ربا راضعب هکرید
 | طرق فل وم*رول والوب ندن آ اب هییش ه هوب هکروند هنمختكتابن یراکدید طرق هلسمک اب (میسربلا) رایدلیا ۱

 ۱ ولقا رج وا راربد هکر, هس هدیس راف ندنعاونا هو هدناذرغن نکل بوش ا ناب ود رول وا هببش هب هک وب هدنسدام

 | ندنیثدحم ردیعما كخاةوسرپ هدرصم "هرهاق میسر و رارد سرب ههو قلطم رایرمصمو ردنیبمود رولوا
 ۱ ردهنسانعم كا راهظا یک ناتو روسی ایی EE هاروا یو ربا ز ننه |

 ۱ هجولا وا نزلا رهظا و جو اذالجر لا مش لاق رد زا لاعفنا هکر د هتسانعم قمردشرو ید رهج لوق لع

 هلا الدىق ولرد ولرم ییزو كفجوج رد هنسانعم كلا شقن بویلکش ی هنسنرب هلا راکت ن نوکاتوکو

 ماش و شرب و یبصلا مش ربیاکشوقنلام نعد اولا طقنلا هيف نّول اذا هیف مشرب لاق نیکی راکذلیا نیت و شش |

 | اماشر و ةر هیلامشرپ لاق ردەنسانعمققاب هکید هکرد دوخاب قمروط بوقاب لصتم هب هنس هدننزوحارحد

 | هکر وند ه ەچ ەدننزوذفنق( ىش د رلا)ر ون دهمدآ رظنلا د دحهدننزو طبالع (یشا ربلا) هدحا وا هیلارظنلا مادا اذا

 | (موشربلا )عقرب راهور قو لاهردنداع لزوکك رارونت دو یرتاوسن وطن او ناتسپرع

 | روفصع(موص رار وشير ام دةم ند راس یمه ويم رد جاتا امش سنج ص وصخ ه هرصب هلرعف ویعط كناب

 یر هدننز و طب الع (یطاربلا ) و هدنززو ساطرف (ماط ربلا) روند هنعاب یرلزغا كنسهلوقم هیتر تو

 0 ee ر رول وافص وهغادود ماطر و ةفشلا ملی مطارب ماطرپ لجر لاش روند همدآ ولقاد ود یرموو

 | ناسللا ییعلا یا مطرب لجر لاقت رونید همدآ نالوا یز هد هدننزو رفعج (مطرپال ةمضض یا ماطر

 مطب لاق ردقمرابق بوشیش یک مولوطندبضغ لاک هکردهنسانعم قلوا بضغرپ هدننز و هججو (ةبط ربا )

| 

 قلتغراطیثان ندزوس رب هدنزو جرحدن (مطربثلا) د وسا اذا لیلا مطرب لاقب ردهنسانعم قلوا لظم كهك

 هغ" رو هلغل وا موسم هلا هرابع وب هدحاح وهدس وماق ۳۷ ناب بضفت اذا لج رلا مطربت لاقى رد هنسانعم كليا ادب

 هروک اکا هما ناب هل رابع * ندب دنداب نفرک مشخ * مط ربت د دالا ةمدقم رشح ز نکل یدنل وا هچرت

 هسیا باوص ورک ارولوا كم د قمن روت بز ا ندقلنغراطدوخایقلراطقر هند ر وم وص بوند مم وک

 زونه كجا لب كراب(ةموعررلا)و(ةعرلا)و(موعربلا)و(عرلا)رولوا غ ا یر تەل وبكل قم

  هظاف ادا االف طرب لاق رول وا یدعتم هکر د هنسانعم قَعل راط توردنل هک وا كن ب یمدآرب و ابنعخ مت اذا لجراا ۱
3 
5 
1 
۱ 



tf ۳۵۹۵ = ا 

 یراقروق لز ریصا هل رسک كنهزم (مارالاژ باذملا لعکلا یا مربلا هداف بص لاش روند 0 8۸م یاهو

 ۱ كکوب بودا تاقیکیاییاو "رذلا سۇر لثم هبح راص اذا مركلامرا لاق رد هن ساتعم قل وا ردق یشاب یراد

 بودا لولم لرهر و تلقت هدننمط هنر همدآرب و هلق م نیفاط هلمج اذا لبلامرا لات ردهنسانعم
5 

" 

 مالامرا لاق رد هنسانعم قل راوتساو رک یشیار و لف هلما یا مربف همرا لاق ردهنسانعم قمردناص وا

 ندهنسنرب هدننزو لعفت (مربتلا) ردیجاغا لا وسم هکردیعجب كنهمرب دوب هدننز و باتک (ماربلال ریکحا اذا
 | روند هراکیا كو تالا هدننزو مراکم (مرابلا) "لماذا هنم مربت لا ردهنسانعم قناص وا بولکتلالم

 .روندهمدآنروشوبد بورد شم افا هشيم یریا یعب مرب هدننز و نسحم مریلا هدننز وریتم ردمربم یدرفم
 :مربم لجر لاقب روند همدآ ندیا عطق یتیرلشاط تالموچ لوا ندرلغاط لوق ىلع ناپ كلموچ یراکدید هم و
 : كن رامدمه هک وکر وثل وا قالطا ه هسک ماسحنارکو لیقثو لابطانم اهتراچ عاتق نم وهوا ةمربلاعناص یا

 . روثلوا قالطا ه هسکنال وا یوک هناسفا یعع و هدوهباماد و لبقتیامربم لجرلاه ردنا عو علق یییردوجو

 .امرپ الامر لا رد هنسانعم كن نیتمو مک یشیارب جدو هلیحف كناب (مربلا) ثیدلا ثغ یا مربم وه لا |
 | نکیشلیا تیلو دصق هنداربا ناهرب و لیلد كجهدبا درس هدننعط هدامر هکر و هیکحا اذا لوالا بالا یم
 امر هتج مرب لاق رولوا یک شلطا رت هلکلک تلالم ندنا هکایوک ردلمعتسم هنسانعم قلوا زجام ندنراضحا |
 ناطیقو حمل یف یا م ربلا ف یتءاج لاق رون د هلتق و حابص هدنن زوریما مبل هرمضحتزفاهاون اذا با را بابام
 | هنرالوقو راروناشوق هنرالب یآ باعا ناوسن بوک ندراطیخ یزمرقو قآ هکروند هطیخ ناال وا ربع |

 یعقناوسن بولوا هجالآ هکر وندهن الوش و روند هد هنسن هجالآ بکر ع ندکتریکناقش رفا و ۷
 | رهو ن نم نانول هيف ةأر لبح وه و عرب املع و تءاج لا رارونقاط ېک لئاجبودنا نییزت هللا رهاوج یآ |

 ندهفلتخم لئابق و دمنالاب طلتخ عمد یا عرب هنیع نم لاس لا رونلوا قالطا هنشاب ز وک نافآ قشراق هلبا همرس و 0

 ندسان طالخا رونلوا قالطا هرکسع و فیفل یا سانلا نم عرب ءاج لا رونل وا قالطا همسان هورکو موق عم

 شیج یامظع مرب لاقب نوچ غدا وا عقا و یراتمالعو راعش نوکان وک كن هفلتخم لئابق هدنآ دوخاب بولوا عت |
 روند هیروس قشراقیگع و نویق و رونل وا قیلعت هلافطا بوکید هلا هجالآ كنراکنر هکروشد ه هذوعو زرحو |
 ۱ یسهلوتم پیا بول وا عطق الوط روند هل رکج هراق هلک وا كنهود و متم یا هب عرب وه لا رونید دمدآ هتمو ۱

 | اعر نمانلوشا لوقت رد هيم ثعابینل هجال آ هلغل وا هایسرکج و یقآ مک روا رارروشپ بوراص هنرپ یر هلبا هنسف |
 هکر وند هکلموچ شلز ود ندشاسط هدننز وهف رغ (فمربلا له ريغ وا طبخ ناغلی و ال وطنادش اهمانس و اهدبک یا

 .هدننزو درص رولک مر و هلیعص كناب رولک مر یعج ردنالوا شلزود ندشاط عون رب یراکدید ماربلا رچ دارم
 :مربم بوث لاق روند هو شفثوط هلکلبا شلکوب تاقیکیا هدننز و مرکم (مربلا هدننز و لابج رولک مارب و

  راردنا ربعت مورې هد تکی ورم رد رلکدید یصاغو هکردیعما زب سنجر و نیفاط لزغلا لوتفلا یا

 رد رانلآقجهقب راو د رایج راودهکردهنسانعم هلتعهدننزو ردح (مریبلا) رونلوا جن ندکلپا تاق یکیا )

 راو رارد هنکسا هدیس راف رد راکدبد یرومد یآ كرارکل ود هکر دص وصخ هراح ۀلتع لوفلع

 راردبا رببعت یشاط زدنالپ هکردشاط كبو نوزوا هکرد هنسانعم لیطرب و هنسانعم باذم لک روند ه همرس |

 ردن دا هدلب ر هدننزودجا (م را هدننز وه وجا رولکه مربا یعچج هنسانعم دارقرون د هب هنکه دننزو باغ( مار لا |

 .هدننز و باج (ما ر)لردیعما لجرر هدننزو همرس(همر) ردعض ومر هلیعض كناب (مرب) ردیعما تابنرب دوخاپ
 ۱ هدننزو ناوله (نام رمال ردند رع یاسا هدننزو هنیهج (هعر)) رددآ عضومر هدنزو ماطف (مار)زو[
 :(ذج ربلا) ردیعسا یردب كئدحم مان نجرلادبع هدننزو ذفنق هلا هثلتم یا (مد )ر دسقل یوغللا یمزالا رکبوا
 ا دوخاب روند هنا موغو كنزوپ چا لوق لم هتشابموخوب تانزول رت دارت 91
 0 یهرپ دوخاب ردقج هلوا یرممکت كنبرارب قان وا و لا هکن وسل وا نطاب رکو  رهاظ رک ر وند هنبراشاب موغ و ۱
 هدقدموب یوا هکرون د هش راچوا هل رلکیک ا دا نالوا هدقمرب نعد كنابمالس دوخاب روند هنرص كلف |

 | رولک جار یعجج رول وایرهدقع كن رب قان وا ندنزوب هرمشط كراموغوب هتروا راقیچ بوموت یرغوط هرشط
 | بصقلا روهظ وا اهاکعباص الا لصفموه وا عباص لا نمنطابلا وا رهاظلا لصفلا وه و هج رب باص لاق هلی كناب
 ۱ چ جا ربلا لسغة رطفلا نمالق هد ه اهن نکل تعفترا وت زشن كفکت ضبق اذا یتلا تایمالسلا سژروا عباصالانم

 | راقمرپ اقلطم هر وک اک | هلغل وا سسفم هل رابع حولا اف عقبك عباصالا روهظ ىف یتلا دقعلا یه هدنلبذ یییدح



 ابا لصف روس

a ۳۹۸ F- 

 هدننز و هلح رم )عاملا هتيشامو هح وز كله یا یک یما هال لاق ردی وم ثنسهلک ناما ردحاتح هحوز

 عا وزا الب ءاسفلا عدن لاج را لتقن یا ءاسنل عام برا لاب روند هثیش نال وا ثعاب هفموق زسرا ینوناخ
 را تتکم اذا لجر لا ات لاق رد دن باز قلاق نکرا تويغا لها مم تف مدار هدنز و لیعفت (عانا)

 یلاعتهللا هعالاش نوسل واتروع ونوسا وارا رد هنسانعم قموقزستفچ یمدآرب هدننز و لیعفت (میأتلا ال ج وی

 | رولک م وا عج روند هنالب اقلطم دوخاب هلالی فبطل ینول وقآ یخدوب هل رسک كنهزم (مالا) اما هلعج یا
 انیلعةمآ تلذیف لاقي ردهنسانعم طاطحا و عض و و بيع یا ةمآ هام لاق ردهنسانعم بیع هدننز و هماه (فم الا
 هنسح (فع وال ردنطب رب ندبع هدننزو باذک (مایاون إل ردقلا طاطحتا و عضو عب ةضاضغو صقن یا |

 هدننز وبارغ (مایالا) اهل ج وزال و ةرممومیا ةع ۇمةأرما لاق روند هنوتاخنال وا زسرا بول وا رادلامهدننز و
 ثراطاندیز و روندهناخد هدننزو باتک مایا و ردیعما ض عرب صوصخ هنع هود هدننز و باتک (مابالال و

 یکم وارولوا ردصم مایا و ردرلب وسنم 4 هلق مان مایاهروک هنناب كح راش × ردرلثدح نایمایالا ع رکلادبعنءالعلا و

 هللا عا راب عو لسعلا راتشبل اهیلع نخد اذا لوالا بابلانم امایا للام لاق هنسانعم كمرب و یستوت هنسیرآ لاب

 ثیلث هدننزو لجرفس هلا ءاب هدهرکصندنوت (ینباز مگ ءابلا لصف زوم ردهدنسهدام نم ردعسف کی رال وق

 جزا و هلنیتصف (متبلا )لو هلینوکس كنات و یعض كناب (متبلا)هلبا هنتاي رار د ید نب ردعض ومرپ هدنب رق
 هدننزو موجه مولا وهدننزو جر مار ردیدآ لبجرب دوخای نصح راب هیحان ر هدنساضق هناغرف هدننزو
 امو وام لجرلا مج لا رد هنسانعم قلوا مسپا یمان ندنناهمای ندتقروف ندهنسنرب دوخاب هلسسیس زن

 ًاطبا اذا لجرلا مج لاقب ردهنسانعم كم بونلایواو ةبيه وا عزف وا "ی نم تكس اذا یناثلا بابلا نم
 هدربخا یانعم یکیا ها مح هدننزو لیعفت )جتا ضبقنا اذا لحرا ج لاق ردهنسانعم قلوا ضبقنمو

 كنار و یصقف كناب (مراجل اإ قدح اذا رظنلا ج لاق ردهنسانعم كلنا رظن هلا تق د ههنسنر و ردفدا ره

 | رفعج هلا ل یاح (موصلا) یهاودلاب یا مراحلاب ہللا هامر لاقب ردهنسانعم یهاود و تافآ هلب رسک

 ۳ زورفج هلا نیت لاذ و ءاخ (مذخح ر ءا لا رشک یا موح ریدغ لاق روند هلوک ناوارف ییوص هدننزو

 | لجر لا ردهنسانعم مزح و یأرو نیتمرکف لینوکس كندمجم لاذو یم كناب (مذبلا) ردیعما لجر
 | كلک الاج و ةفاثك یا مذ ه لاق رد هنسانعم تفاثکو ردهنسانعم تاذو سفنو مزحو یأر یا مذیوذ

 | فیلاکت نانلوا لیمو نم یا مذب ه لاقب رود هکلزوعمو دلج یا مذبوذ وه لاق رد هنسانعم تدالج
 | ىح كناب (نامذسلا) ردهنسانعم تّوقو روزو روند هلمو تاو ربص نالوا هللاقحا یناضراعو |

 ول هارد و یوق یاعذب لجر لاق روند همدا دنم روز هدننزو ریما (عذبلا) ردیعسا كنوا و هلیعط كلاذو ۱
 نالوا رایشه و لقاع ناک اک بوی وا ریفتم یغامد بضغلا دنعو مارا ریفلا یا عذب من لاقب روند هزغآ
 رد رابعندمدآ رادهلص وح ندا ظفح و طبضندنکر ح و عض و احمان یتسفن بویللا طبخ هدنقولوا هکروند همدآ

 كن مرج نب راج هعذن و ردفدارمهدربخا یانعم هلا عذب هاه (تعذبلا) بضفلادنع لقاع یا معذب لجر لاقب
 هدنماکنه بضغ مدآ رب هدنزو همارک (تماذبلا)ل ردندنیعبات عابنا هعذ ن هللا دبع وباو ردندنساقتع |
 ناک اذا سسالخا بابلا نم ةماذب لج لا مذ لاق ردهنسانعم قلوا مصشت و لفام ولكم بویللا طخ و طبخ |

 ةقانلا تمذبا لاق ردهنسانعم قمرابق بوشبش برف ندکعنسوک كن هلک كنهزمه (ماذالا) ام ذی

 | (ماداب) ةیوقیا مذبم ذقان لاقب روند ه هقان نالوا اناوت هدننزو ربنم (مذبلا) ةعبضلا ةد نم اه ژایح مرو اذا

 ماذاب هلجزا یدنلوا دمت راهسک ضعب هلکن وا روند زول هدیرع ردف ورعم “ويم هکردی رعم یسراف ماداب

 ۱ با تیاور ندنانج یتاهما یسهدیسو ندنراتمضح ىلع ماما + ردنذحم و مسفم ردیناهما قمتع هکرناص وا ۱

 | ندننم الو لخم هکرونید ه هک ئل لوسش هلتعف (مربلا) ردفرصنمریغ هلتیلع و هج ماذابو ردفیعض نکلا

 ورق مربا + لثلا هنمو الخ رسما ىف موقلا عم لخدنال یا مرب لجر لاق هلوا نمریکه راق رار هللا رایج راق ۱

 | قامرخ هق شب ندنفیدل وا شارتانو لیقث بویلوا سلجم لخاد یتعب * نیترم نیترمت كلذ عم لک یو لیقث یا

 | هتسانعمقعاص وا بوقیب ندهنسن رب رول وا ردصممرب و رولکماربا یعج كنس هلک مر وردنا لک | یمرشیکیا رشیکیا

 | شلوا ودق یشابیراد زونه وروند هنشع كنجاغا هشيم یربا مرب و رج و ےس اذا عبارلا بابلانم امرب هب مرب لاق ۱

۱ ۱ 

۱ 

 ردهم ر یدرفم رون دهن را هلق غاط و رذلا سۇر لثم ناک اذا بنعلا بح یا مریلا اد لا روند هنفیروق مزواهدرخ |
 ناي هللاا را ن حراش» ردهمر یدرفمتالذکر وند هن راجاغا اوسم و زدنا كن هقاب ین

 ! شف وا بوذ و رد ثلا

۱ 



F-سو ۳۹۷  

 هکر ونلوا قالطا ه هفیلخو «ر ونل وا قالطا هن راتمضح مالسلا و ة وللا هيلع مامه ین مانا هوسا و +رونل واقالطا

 لافطا و مهذناق یا دنا ماما وه لاقب رونل وا قالطا هنغوبشاب ك رکشل و ةفیلخ یا ماما وه لاق ردنیلسما ماما

 هر قالطا هنسهزا دنا بقا و الطا هن رل هصح سرد و هنبرقبسیرکدلیا عت هيم وب كيتکم

 ره ود هکر وند ههدنناوخ ن دنا نغت و برط هم وا كراء ود ورون د هرېهر و لبلد ورونل وا وقت وعسر هنتس كن آ

 هنشي ريك كماب و ةلبقلاء ءاقلتی ا مامالا تهجوت لوقتر ون ذ هندناح هلق و+ردهنسانعمیداح رار ول وا ناور دالا

 رد هلا دم هک ندنظفل مآ یس هلک ماما و روند هجاعا نالوا یمه وست رادم كنان هد ران ریکر اکو هنسانعم رو روند

 ردرثدح نایماطسبلا لیعع"ا ن دو رابخا دبع ن دمو رد هنسانعم دصاق یک باعص و بحاص رول وا عجج

 رد هلدبم» واو وءایےم ردکع د لضفاو نسحا هدنصوصخ تماما رد رالیضفت لعفا هنا وا و( م والا )و هلنیتف € مالا )

 لب اضعب و ردفطع فرح هدماهفتسا یانعم هلا هح وتفم هزم )ما ةماما نسحا یا "مواو دنم ما اذه لاق

 هکرول وا هاک و رضاح ءادغ دنع ما تل وقکر ول وا هنسانعمماهفتسا فلاو رول وا نوجا بارضا هکر ول وا هنسانعم

 مان الا)لوهدننز وباصم (مانالا) رول وا داز هج اکو ورع؛لدنع لهما لوقت رول وا لخاد هرزوا یس هکله
 كقولخ نالوا هدنزوب رب دوخاب سناو "نج لوق یلع روند هق ولخ لج هدننزو ریما (منالا) و هدننزو طاباس م

 هناما لظیف همانا مانال هناطلس لدع هللا انقزر ول ساسسالا یب لاق زغل وا قالطا هیوام هکروند هنع و

 | شطع یا ما وا هفوجق لا روند هنرارح قلزرسوص لوق ىلع روند هغلزسوص هدننزو باغ (ماوالا]

 ینذخا لوقت رسا تحت ندا رفض یک آ رند هنسود شاو هن سان ناخد روند + و شل

 هتهض یاهما وا تعم" لوقت روندهدایرفنالوا ندقلزسوص و هنسانعمرت ور وند هشیریکو سرلا را ود یا ما والا
 "دتشا اذا اموا مووی لجرلا مآ لاق ردهنسانعم قعای نورد ندقلزسوص هدنزو مون (موالا) شطعلا نم
 ندقلزسوص و ةيلنا نم جرحا اهیلع نخد اذا اهیلع و لا مآ لاقب ردهنسانعم كمر و یستوت و هشطع رح

 كما ماتهاو تیامر هنروما بودبا هظفاحت ییهنسن رب و ۳ ذا شطعلا نم مآ لاق ردهنسانعم كما دایرف |
 | هنسانعم ناخد روند هنوو و ردردصم هلی رلانعم موا هدننزو تاتک (ماالا) هساس اذا همآ لاق ردهنسانعم

 روند هلا ويح و ناسنا ولشاب نیکرچ لوق یلع ولشاب كوي هدننزو مظعم (م ومل ال هدنزو بت ہک رولک ما یعجج
 لاقب ردهنسانعم قعاصوص هدننزو لیعفت (عوأتلا) هّوشلا وا سرا مظعلا یا موم سرفو لجر لاق |
 e یا ةمآ ماعلاب لاق ردهنسانعم قللو و قلزوجا هدنزو هماق (م الا)ل هشطع اذا همّوا ق

 رده سڏ رب ی 5 قرع هکروند هیس ناق ا اب . بوشباب هنکبوت تادا ناخوط یکی و بیعیامآ هبام لاق روند

 )مآ ر رون ده هلضفناتبج هج هلس هلقج وچ دوخاب روند هنسهل وقم زی راقد راص یغج وچ هدقدغ وط لزق ۱

 تیاغبهدننز ودر ص (موالا) رددآ هب رقرب هدرع نا“ E2 رد وسنم اک | دیمآ بای ردیدآ هدلبر هدننز و مات ق

 رکبلرک روند هنوتاخنایل واج وز هدننزو سیک مت الاال ةرکنم یا موا لابل لاقت روند هرادچک لوهمو تع 0

 یعجكنو *یهتناهلاه ردل وقنم جد دجاهکریدحراش »ایا ارکباهل ج وزال یا عاق ةأ ما لاق نوسل وابد كر ؟ و

 كحابصم هلتأ ما ال یا !لجر لا روند دهرا نابل وا یسهجوز م او هدننز و یمات رولکیمابا و رولک ابا ق
 نالواهّرح ما ویدا مایا یبصا كنس هلک یمایاو نوسلیا رکو نوسلیا ج وزت ندمدقم رکی جد لجر هروک هاب
 دنوصخ بی رق یکیسهلاخ و یسهربشمه و یزبق كمدآرب و ةّرح یا ۱ ةأرما لقب ردیلباقم هما هکر وشد هن وتاځ

 دیح روند هنالب اقلطم لوق یلع روند هنالب فیطل ینولو قآ و ردیدآ كغاطرب هدلج مان هنرض یجو روند |

 هللرسک ك نەرم (فعالا) وهلی كنءهزمه (ةعالا]) وهدنز و دوعق (موبالا) و هلیصف كنءزمه الا هنسانعم |
 اركب جوتتال تماقا اذا یناثلا بابلا نم ذعا و ةعا و اموا و اعا ةأرلا تمآ لاش ردهنسانعم قلاق زسرا نوناخ ||

 تکله ردهلوصوم یسهلک امو ردهلیس هغیص یضام هدیسیکیا راربد مامو مآ هلام هدنضرعم اعد راب صو ابی وا

 رم دوب و زت ز وعد ول وا 428 ميقا وم وزاد خا کو یاد وز مه هک نسانعم عبور یتح هتیشام وه رما 0
 لوقت ردهنسانعم كلتاج وزتیوناخنال وا م | هدننز و هماعا (فمآ الا ) ردکعد نوسلاق لاح ناشیرب قرەلوا |

 لاعتفا رولوا مایا یردصم هلغل وا موس رم هلا ونع اهنا هد شیپ ایا اوت ورت یا دان الا تم

 نارکس (ناعالا) یدنل وا فذح ءاب یدا اهتمیتا یلصا كنسهلک اهنج او ردحرا ندیکل وا هضس و و هدننز ا

 یسهجوز ینعب هتیشامو هنأرما تکله یا نایع ناما لجر لا روند همدآ شلغا تافو یسهجوز هدننزو

 هکروند هت روع ندا تافو کوز هدننزو یرکس (یعالا) ردجاتح هد وسو ه هج وز هلغلوا لاله یسبشاومو |



ef ۳۹۰ زوج 

 | هفنح نت ا ةماما واو ردن دناصصا نالي ناو هبلعت ناو دعس ناو هفنح ن لهس نب ةماما وا و

 | فرح هلد دشت لیمو یصف كنءزمه اما ) ردندندال وا كنآ ار ز رد وسنم یمامالا نجرلادبع ندنئدح
 !کرولوا هک بلا 4 مهر نم م قلا هن |نولفاونمآ ن ذلااماف ع یلاعت هلوقک ردمزال ءاف هدناوج ردطرش
 ادا اما الجر تأر» ةعير یبا نورع لوقکر ارد اعا بودا لادبا هب هن یای فیعضتتل الاقثتسا یتسال وا ےم

 | هنمو ردوب یلاوحا بلاغ کو الو نوا لیصفت یمهلک ام او × مصحف یشعلاب اما و یصضبف + تضراع سعلا

 | یلاعت هلوق و ةيالاڳ هاوناناکف مالغلاامت او  ىلاعت هلوقک و ةيالا هک نیک اسم تناکف ةنیفسلا اما یلاعت هلو

 ۱ | ةلاحال بهاذ هناتدرا اذآبهاذف دز ام اٹل وکر ول وا نوحا دیک ان و ةيالا چ نیمالغل ناکف رادمحا اما و ول
 | امو نایلصا هدنروص وب رول وا ندنآ زا لک هکر دلبعتسم هن انعم طرش هل رسک كنەزم اما ةم نع هنم هنا و

 یاشلا لوقك رونل وا بلق هاب یمالوا ےم اضعب و حوتفم یسهزم اضمب ویو هلماغداو بیکرت بولوا

 | لوتکر ونلوا فذح یسهلک ءامنالوا نمزج دحا هکر ول وا هاکو » ران یلااماةنج یلااعا + اهتماعن تلاش انما اقای
 شب یسهلک اما و فیرخ نم اما و فیص نم اما یا + امدعی نلف فیرخ نم نا و + فیص نم دعا و رز

 ماهبا ین امتنم ینالبا لعب ۸ اذا و رع اما و دیزاما ینءاج هلوقک رول وا نوچما دیدرتو كش لوا ردا ت تل الد هنانعم

 یتسیکیا هکر ول وا نوچما رییخت هدننیب هنسن یکیا ثلا چ م هیلع بوتاماو بمب نامت هلوقکر ولو نوجما

 راج یعج هکرول وا نوجا هحابا بار انس متتامو بنا اه لات هلوقک ردلکد راج عج
 رول وا نوچ ا لیصفتسماخ رایدلیا عازن تعاججرب ندناحتهدند ورو همانعموب اوح اما و اهقفاما عت كاوقکر دلکد |

 یالوقو برق یا ما امنیت لاق ردهنسانعم قلنیق هلنیتحصف (۶الا) هعاروفک اما و ارک اش اما یلعت هلوتک ر

 دصق و نیب یا ما همه لاق روند هش نابع و وللب و اربسبیا اما اثیشالا ت ہلطام لوه روند و

 کهن دم كعلا و یم كي( اول ل اطس و ادصف یا ا۶ا لا بکرام لاقت ردترابع ندلا دتعا هکر دهنسانعم طس و و
 | قفاوم یا هل ماؤم وهلاش ردهنسانعم قفاوعو نوغی واو روند دشیا راکشاو ولد ید وب ردند هلعافم

 | هن رلکوا ینمی كلا مدقن هسان هدننزو هباتک (فمامالا)و هدننزو باتک (مامالا)لو هلیصف كن هزم ھ (مالا)
 رولوا ردصم مسا بابا قیمت ادا لوالا بابلا نم ةماما و اماما و اما ےب م او مهما لاقب ردهنسانعه كم

 | قافلا ۱ اا ار هم مرا نیما رسم اش لها به رش فرم کدام قلساما
 | ردکعد هماما یردصم ےس | کردعجار هب هلعف هرزوا یتداع ربع هدنلوف ةمامالا یهو كفل ؤۇم + اماما همدٌمنیا

 لازیشا ردم وس رم ا | مهو ردصمےھ هدرلنا ردذوخأم ندلوصا ضعب راس یظفل هماما هد هجرت سب

 چ دو اک اار ر اال لج دام وار هد وق يک و كفو دتر وش
 | لدعو و ردماما هرزوا یظفل كنیدرفم یعجج نوسلوا ك رک و نوسل وا سشر رک هنلاوا ادتقا و ماعا هنسبدنک

 یکی کج اریدقت هکلب رایدد ناماما هدنسهشلت كلوب ارز ردلکد هرز وا یهجو و "رحم كنس هک

 | رولکه ما و ردلدبم های همان ۶ همه کرک كنابو یصف كتر رولک هعا یعج قرهلوا داشو روند ماما

 ردصلاب فص و ةغلابمو رول وا ردصمو رول وا عج ےسا یسک لدع هکر د جرم * ردهرزوا یلصا هکه لا هزه

 هدنس هبت و هلدع هدشن ؤم هلغلوا یراح هنسارح فصو هج اکو رد واسم یعجو هشت و ثنؤم هلتروص و رولوا

 لئاز هیلکلابتیردصم هکرولوا هروک هبالواتروص یکیدد ردلکد هرز وا لدع دح كفل ۇم سی + روند نالدع
 یفیدلوا ربتعمیتیفص و عب ندنلسفیس هلک عصخ بویغل وا رابتعا فرط تیردصم اما یک بنج ردت ر وص نایلوا

 هدعب بولوا ردصم لصالا ف یظفل ماما وبشاو روند هماما هدشوم تح رده ینانو یعجو هشت هدنح

 همنا هکلب یکكلف و ناجهو صاالد هرز وا یدرفم روند ماما هدنعچ و ناماما هدنس همت نوا ردشل وا سا

 | ندمالک یکیدلیا درس هدهدام یکیا كفل وم لصاماو روند یخد هما هلبلقهاب و یدا هغ ءا یبصا هکرولک ید

 |یسهلک ماماو.ردقلوا فصوو ردصمو عجب مسا هکردنمصتم یتروص جوا ی هلک لدع هرزوا یغیدلوا مهم

 لدع ماما هلتهجو رونل وا ارجا یساضتقم كنب رره ردقل وا سا و فصو و ردصم ردنمضنم یتروص ج وا ید
 ماما و +یهتنایدنل وا عابشا هجهدایز امام لدم ثحمو هلګرصتو لعن ندل وصا ضعب و ردجراخ ندندح

 ۱ | یذلا طیطتابیا مامالاب هان رامعلا یوسلاش راردا هب وست هلکنآ یان هکروند ها یراکد ىد یبا یرچ كرارامعم

 | حالصابولوا هن رزوااماد كشيار و اق رطیا ایقتسامام| تذخا لوقتروئلوا قالطا هلو و ینیفهنبلا لع دع

 یک داغ هوس هعقیا رعالا كلذ ماما وه لاق رونلوا قالطا همدآ ندا تموادمو ماقما و دیقت رزیظنت و

 (قالطا)



 د
 نالوا هرز وا غامد لوق ىلع ردغامد (سأرلا مال ةر ا یهو مولا "ماب كسلحم هبشاام لاقب ردکلف ناشکهک
 | ناي هدع رشت بتک اهیلع ىتلا ةقبقرلا ةدلطا وا غامدلایا سأرلا ما ةجشلا تغلب لا ردت رابع ندراز هجا
 كنو یناث ردطلاخ هنن رازرد هکه لب وش ردسام هنغانچ شاب یسپ رب ردنصحم هللا راز یکیا غامد هرزوا یقیاتلوا

 ى اا بوقلاق غامد هدنتف و بضغو ظيغ نایلغ نکل ردلکد سام هغامد هچرک ردغیطل و مرن و ردهدننلآ

 خش لا ما تحت اوعمجم لاق رونلوا قالطا هغاریب عج رلا ما لرارب د غامد "ماه ضار ما هرازو هتشيارولوا هدنتر وص

 رد هفونت ید رفم كنو رد راه هنسانعم هزافم ردیسهنکكناباب هلا هحوتفم دف وف ىا( فیانتلا ما)ءاوللایا

 اقلطم ( مال و ردیسهنک ك نشوق هود یشید (ضببلا مارد رمسفم هت رابع اهقشا و ز وافلا دشا هدد راس تاهما

 نالوایزکمم كنءرباد راطقا هل وا مت مو مضنم اک | را هنسن هن نالوا هدنتع»یکلصا هکرونل وا قالطا هثیشلوش
 هلبق كمالسا لها دوخای ردینبم هنفیدل وا یطسو اوعزام ىلع كضرا “رک رد همرکم هکم (یرتلا مال یک هطقن

 باتکلصا (باتکلا ماویدنل وا قالطا 0 ممظع یناشو ردق ندهریاس یارف دوخاب بولوا یرادصقمو
 حوللاوا هدارو هکر د مجرم + رددا ره رک, نا نارق ع ومع دوخاب رددحاف "هروس دوخاب رددا رم ظوفحح ول دوخاب

 هکهتن ردربسفت فطع یتسهلک لصا هکر دل وا هللا وا و نال وا باوص ردینابفط ان ړق یناونع وا ابلاغ هدنظفل

 یرللوق هلو كراب صو ردشلنا نایب هلترابع والا تکل ا لصا 4 ا حوللاىا باتكلا ما یواضی
 ندنغيدل وا طبقل كبطاح هکر دلهعتسم هدنضرعم حذق و مذ یرالوق كل ما الو یدنلوا ناب بنس هام و

 یروهظ لماکه ل و ندناصق ان یسهلوقم ناوسن هکرونلوا لامعتسا ید هدنماقم حدم هجهاکو راردا هانک
 لاق ردهنسانعم قلوا هدلاو هلی كنهزمه (ةمومالا) رونل وا بحت هلیسسهقبقد كمد ردانعم رب یک لاحم ۱

 (مايتسالا ام | ترص یا عبارلا بابلانم ةموما تعاف ام !تنک ام لاق و ام | تراص یا ةموما ةن الف تما

 ا "ما یشاب (مومألا و هدننزو ربما (ےمالا) اما اهذختا اذا اهمأتسا لاق ردهنتسانعم كندا قلا

 یتماقو "دق ےماو هسا "ما ىلا رها هتاصا یا مومآمو مما لحر لاق روند همدآ شاراب ردق هحراو

 كنت رنص یشان ندقملوا فای دوخاب ندقمروا هک روند ه هود لوش مومأمو روند همدا نوزومو توخ

 (ةمومألا )و هلیسمذش كيمو یدم كنهزمه (ةم الا) ردیعما لجرر ندنسهلبق "یطو هلوا شقک یرلبوت

 ا "ما تغلب ىا ةمومأمو هما ةصش لاقت : هلوا شمراو ردق هسأر "ما هکر وند هنغیراپ شاب لوش

 اج یرومدو رول وا رفصم ندنسهلک ما روند هرلشاط نالوا زولیراب شاپ ا ونک ههر ر 8

 یدعج دوخاب یعشجا ةهما وباو ردیعما نوناخ هیاحص یکیا نواو دالا ةقرطع ةيمالاب هبرض لاق روند |
 ای دوخاپ ندقمروا یرلپ وت كنتصو روند همدآ شلراب هحنراو هسأر ما یشاب (مومآلا) ردندناصعا
 هلیعص كن هزمه (یعالا ) ردیعسا لجر رب ندنس هلق "یطو روند هه ود كکرا شلوا لئاز یشان ندقل وا

 علعتیتمزاب بویق وا الصا هکرون دهمدآ لوش لوقیلع روند همدآ نایب قمزاب وزاب هدننز و نامر (نامت الالو
 بولوا هرهب یب ندکلیب یغموق و او ی وزاب و ندقمزاب بویق وا یکر ن آ لکل عا تن هرجا هفت اط نابلا لعتو

 تاتکلا عت لدمالا ةقلخ ىلع نموا بتکیال نده نام او یم ! وهلاه هلوا شلو امن و وشن هرزوا تلبجلواو ق

 ردنوجما بسن رییغت نون و فلا یدا ینامتا یلصا كنس هلک ناما هدارو هکر د حراش + هتلبج ىلع قاب وهو |

 ندتاتکو لع رلنآ ارز ردبرع تعاجو موق دارم ندنسهلک ةما هدنلوف الا ةقلخ ىلع و ردف وذح ءاي اقیف و

 ندعاضوا و لاعفا هلوقلوا هکردکعد هرز وا تقلخیدلوت ندنسهدلاو هروکه نغیدلوا دارم هدلاوو رایدبا هره

 ما عر فصوو و رارولوا هری ندتاتکو سرد یم نا وسن هکرد هرز وا یتقلخ كنسانآ دوخاب رولوا یراع |
 مع یتباتکو ییهوتکم تالکو عماج یتیرخآ و نیلوا مولع عتالب رد هیلج تلیضف هدنتح لسو هیلع ةلاص |

 نوصم ندنس هصیفت قّوفلو لضف هرزوا یرلیدنک ایعلعت و الع كنهسک رب هکر د جزم × رداربک هزم یسلوا

 قالطا ه هسک بذومان و شارت ان و زجاع و یغ زیب زوس الصا یم او+یهتنا ردند هروک ذم لئاضف ید یسلو

 رار د شیپ هدیسراف هکروند هکوا هدنن ز و باس (مامالا)مالکلالیلقفاح فلج "یغیا یم | لجر لا رونلوا

 رول وا رک ذم اضمب ردثوم وب و رولوا فرظ و رولوا مسا ردیضیقن ءارو ردندهتس تاهج یک یظفل ما دق

 زویچوا هدننز و همان (هماما ) لوا هرزوا تریصب ندکک و ا و قاب هکک وا ینعی رب ذح هک بصنلاب كماما مهلوق و

 زو هدننه هکه تن هکر د حراش × لبالا نم ةئامت الث یا ةماما هاطعا لاق ردیمآ کون وا قالطا هه ود راهم

 | ىراضنالا ةماما واو رد رل هي اعص هب رق تن و صاعلا تف و ثراح تش وریشق تذ هماماو + یهتنا ردع هب هود



FBو ۳۹6  

 یا ةطالاو لالا هذخا لاق ردهنسانعم عجو دو هارصف كمال و كنهزمش ( هلال عجواذا عبارلا تالا

 2 یا هلا س لوقت رد هنساتعم سس و ةکرح یا ةلیا هام لا ردهنسانعم شبنج و تکرحو عجولا
 قلوا كاندرد هدننزو لصعفت 6 لالا ) عجو یا لا لجر لاقت روند همدآ كلاندرد هدننزو فک ( الا
 امالیا هلآ لاق رد هنسانعم كما لاند رد هل رسک كنهزمش (مالبالا) عجوتاذا لحرلا لات لاق رد هنسانعم

 زدسنکم سو عیوب و موم یا ملا برض لا روند هب هنس ندب غآ بودیجهدننزو ریما یالر هعجوا اذا
 غولبلا تیاغ هعاجما غلباذا ملا باذع لاق روند هباذعو رعکشا نالوا غلاب هب هجرد تیاهن یالیا و عاحماو
 رددآ عضوم رو ةدخو مۇل یا ةمولا هلاق ردهنسانعم تئاندو مّولو تسخ هلبصف كنهزمه (ةمول ل

 یشاب و هدصقاذا لوالا بابلانم اما هما لاقت ردهنسانعم كلی كنه و دصف هل د.دشن كو یصفكنهزمه (مالا)
 كلعا دصق یخدوب هدننزو لاعتفا ( ماعالا) هسأر ما باصا اذا االف ما لاقت ردهنسانعم قمراب هحنراو هغامد
 لدبلا ىلع هب یعا لا و یدتقا اذا هب یا لا ردهنسانعم كلنا ادتقا و هدصف ادا ايش عا لاقت رد هنسمانعم

 , هدرنو هدنزو لعفت( الا و هدنزو لعفت (ممأ) رد یجدیعابودبا لادیا هاب هل افثتسا یهدش عل

 زو چ و رارد ځد همع و هم هالادنا هاب يهزم هد رانو و هدصق اذا دات و دعا لاق ردهنسانعم كلبا دصق

 .هدکنو ه اوت اذا بالا ميتلاق ردذوخأم ندنسانعم دصق ردیعرش فرع هکرول وا لمعتسم هنسانعم بازتلاب

 CAD اما اهذخا اذا ةنالف مات لاق رسا كمندا قلانا ماتو یدنل وا لادا هاب هزم یدا مات یصا

 | ثاکرا ندیک هد وریا هکوا اًمادو داه لیلد یا عموه لاق روند هربهر ذاتسا هلبصف كندزمه اک كي
 كن هزم( ةمالا) هلباه ردهمشم شن ومرونلوا ریبعت كنهاشدپ راردیکه درا بوب وا اک | یرا راس هکروند هه ود

 ندنسهدام تماما ردلق قلوا عون ءان ندتلاح هداروب و ةلاح یا ةنسح ةما هل لاق ردهنسانعم تلاح هلن سس

 ثارید و ردهنسانعم تّئیه و ناشو ردهنسانعم تم و ردتغل هد هلی كنءزمه رولکه نسانعم ندو بهذم هما و

 ردزاح هد هلرعک كنامه هدنوب ردهنسانعم تدامو تنسو شيع ةراضغ یا ةما هب لاقت روند هنفلشوخ

 | هفع وا هماما و یک تماما ردهنسانعم قلماما و هَس رطیا ةلدتعم ةما هل لاق رد هنسانعم بولسا و شورو هّش رط و

 هرثکت عاج روند همدآ نالوا عماج یریخ عاوناهلرع كنءهزمش ( ةمالا) مامالاب مات الب یا ةمالاب یلص لا روند
 هنادتتم وماما وری عمال ا لجرلا وه و ةي الا هک دما ناکے ھارا نا یلاعت هلوقمسف هب و ح راشلا لاق *ردهدنماقم

 تباجا تما هکرلنوسلیا ناعا كرکر وند هتعاجب نالی ردنوکربمغتب هرلیدنک و مهماما یا مهتما وه لاق روند
 ناویحره و روند هتعاچ و هشاطرب ندهلبفره و رونل وا قالطا توعدتما هکرلنوسلیا ناما هلرکر ونل وا قالطا

 ۱ اس هکر وند همدا ل وشو هک اهتلترمال مالا نمةمابالکلا نا الول 9 تیدلایف و حراشلا لاق + روند هنسنج

 | حرف و هنسانعم هج ورون دهزو و رد هنسانعم تماقو دق ورد هنسانعم نیح وتقوو هل وا هرز وا قحن د فلاخم هنایدا
 1 ۱ نوغلوط ووي زو هجولا ةو مایا ةماوهلاق رون د هند ولام ورد هنسانهدایقنا و تعاطورد هنسانعمطاشن و

 اوبهذ لاق رونل واقالطاهن رب ول وا تلو تالذکق ب رطل اذماو ردیلحم كنتمالع لاج و نسح هکر ونل واقالطاهن رب

 كالا ال قلاح ترضح هللا ةماو رونلوا قالطا هنتعاج و موق كمدآرب لحرلا هما و ههظعم یا قي رطلا ةمانم

 هبات [وروندهمنجره ندناویحو روند ههورکر ندهلدبق ره یدو هلص كنهزمه € مالال ردنرابع ندنق وام

 راه روند ید دما هدن و وةدلاو یا ةريخ ما هل لاقت رد راج هد هل مسکكنهزمه هدن و راربد ردام هدیسرافرون د

 هدنوب سپ ردص وصخ هعاتاما و هلوقعلا یوذ تاهما لوق ىلع ر ولکتاهَما و تامایراهجب روند ید ههما و

 حراش» هلباه یکیا رد ههماو هاه ردهما و هل سکكنهزمه رد ماو رد هلیعض كنه زمه هک ما رول وا تغل تو

 ردلکدد نمءاه ردههما كلذکی لصا كنظفل ما ردرهصوصخحم تغل ههماو هما هرزوا یلوق ةَ لها هکر د

 | هلا هدلا و دارم ندنو ناد هنسانعملا و اا رارد كاما اش بودا تیلغت هنس هک با یتظفل ماو+یهتا

 ۱ سایقفالخ هلغلوا ذوخ ام ندنسانعملصا هروک هل وا لوق هکر د حراش « كدلاخ وكما یا ا اه لاق رد هلاخ

 | نکاسم كمدآرب و رونل وا قالطا هنس هج وزنالوا هّسمو ولشاب كمدآر ما و یدنل وا بیلغت هرکذم ٹنؤم

 | هداعو لصاكنهنسنرهو مهمداخیاموقلا ماوهلا روش دهن راکتمدخ كتعاج و موفر ورونلواقالطا هنساوآم و

 | موقلا "ما اذهلا رونلوا قالطا ه راکرس و هنغوبشاب تتعاجر مولا ما و هداع و هلصا یا هماوه لاقت روند

 روم وا قالطا هب همت تیآره ندنراتآ ضیارف و ماکحا وعیارمش لوق ىلع رددحاف هروس نآرقلا ماو مستر یا

 موها ما ) ضأارفلاو ماکحالاو عیارشلا تاآ نم م دم ةیآ "لک وا ةحتافلا یا نآرقلا ما تأرق لوقت



 هک ۳۵۲ زوم ۰

 ۱ هلنیتمط ( مطالا) ردیدآ عض ومر هدننسب هنام : هلا کم (مضا وذ )رار د درضا هب یعاسا ندن او زرد ةاظش هنر |

 هک یک صناشو دییاطو قو هّمن الی رول اما یوم شلپابندشاط اقتلطمو هنسانعم سصق روند کش وتو

 یدارارول وا ن روم ةا رشت را هلق كج هد | نصح هرز وا یراماط هدفلس هکر دندن وب هنده موطا رار دهزیدهدیسراف

 | یر داد زماسل لو هلیذم كنءزمه ر ولکم ماطآ یمجج روند ه هناخریکر اک تسمو عب ماقلطم مطاو|

 فیصوت ینتعانمو تعفر یني ةدم دانجا لشمةمظعك دم وم ماطآ مهلوقو ردیا نالوج هدنهذقلوا فرح مطا |
 لاقت ردهنسانعم قلراط بونل ۳90۳ هدنع : عیرف نطبضالایطاورونل وادارپ انوجما|

 "مضنا اذا هبلا طا لاقب ردهنسانعم قمل وا مطنم ه هن سن رخآر و بضغاذا عبارلا بابلا نم امطا لی زا مطا |

 شا هدئزو هنیفس ( ةعطالا) مال ها اذاریعبلا و لج را مطا لاقن رد هنسانعم قمارغوا هنض ره ماطا و
 !قلابسنجرب و رولوا ظیلغ یسب رد هکروند هنس هفبولبق زکد هدننزو روبص (موطالا) روند هغاح وا قاب
 | سوق لاق هلوا قصاب هلغلوا قشپاب هن رغب یشپ رک هکر وند هاب لوشو رول وا ظیلغ یسی رد و یرا هکردیعما

 ردیباق وجا هکروند هفدص و روند هزوکاو هنسانعم ذفنق روند ه ېب رکو اهدېکب اهرت و قزال یا موطا
 تلع هکر وند هنسل وا ضبقنم كتالضفو لو هلسیس هض امر هدننزو تاتک (ماطالا) و هدننر و باغ (ماطالا)

 ىلع امطاربعبلا و لح را مطا لاش ردهنسانعم قماغوا هتلع نانل وا ر کد هلق تم( الار ردن

 یناثلا بابلانم امطا هدب مطا لاق رذهنسانعم قمرصاو ماطالا هناصا اذا م وطأم وهف هیلع مطا و لوهحا ءان
 مطا لاق ر رددت یا ی رال یارماتی هب ی راذا دملسب م طا لاق زده قم و - مع اذآ

 : اعضا ( ماطتالا) هروتس چرا اذا تیبلا ىلع م طا لاق ردهنسانعم es یهدرب واهاف قضادا ربا |

 لوهحا ءان ىلع لجرلا مطشا لاق ا خار وا هرول نم ضم یراکدید ماطا دوب هدننزو]

 رزرو مات اذا لج را اتلاف ردەنسانعمقلوا لانبضغ ك هدننز ول عفت ( ےطاتلا)ماطالا هاصا اذا

 تعفت را اذا لیسلا مطا لاق ردهنسانعم قمل راب بوالتچ هدنتسوا یرب یرب هم راح هن رز یر بول سکو

 یدک و هتلظ تدتشا اذا لیللا مطا لاق ردهنسانعم قمل وا وکارق كب هک و ضعب یلع اهضعب سنکتف هجاومآ

 ینرصلا یفام هسک رب و همون خادا رونسلا م طان لا رد هنسانعم قمادلریخ بوادلریم نکرو وا ی مق

 كنهزمه ( ماطبالا ) هسفن یفام ىلع تکساذا نالف مطات لاق ردهنسانعم قموق هدزاچآ بودا اسماو مک ر

 ی هفح هللا وتر وا هدننز و لیعفت  (ےطأنلا  هقلغا اذا اماطیا هاب مطآ لاق رد هنسانعم قمابق یف وبق هل رسک

 کالا رده رقر هددماع هر دم كنهزمش ( ماطاآ) بای و جدوهلا م طا رد هتسانعم كم روا لو

 روند 4 هبت قچلا ندغاط لوق یلع هیلوا نیفی هکروند ه هبت كسکوب نالوا یا دحا و سنج هژاصف
 غلاب هنس هج رد شاط هدنظلغ نکل بول وا ظیلغ یغاربط هکروندهرباب و هر نالوا كسکوم كب ندنفارطا دوخاب |

 ماک او هدننزو لابج رولک ماکا و هدننزو لبجا رولک ۶ آو هل هژنرتعص رواک ک او هلنیتع رولک کا یچج هیل وا

 هدنن رق زحاح و رددآ هیضه ر ندننابضه كعاط مان اجا هدندرو یس هلسق ی ط هکاو هدننز و لابحا رولک

 ۱ عضوا تس | لاق ردهنسانعم قل وا تال هم لحرب 6 ماکیتسالا) ردف راعتم هلکعد قرشعلا کا هکر ددآعضومر |

 (نکًألا) و ( الا هأطوتسا اذا هسلح  ًاتسا لاق ردهنسانعم قلو عالم یر قجهروتواو کا راصاذا

 هکر دیسهچراب تا یکیا ولفرط یکیا زون د هلا نالوا هدنشاب كنکیک هج وا ہل رکو یصق كف یضق كم

 ریبعت یتا چ و ردرشطا لصو ینیدناحیکیا كن هفرا هلا رلقانیق هکر دنا هعطق یکیا لوق ىلع رول وا ریبعت یتا قحاب

 هدننز و هثدحم ( ةکؤم اإ و هلیس هین لعاف مسا ند هلعافم (فک اولا  هدننز و لزانم رولک مک ام یجب رونلوا

 | ىلع دل یهو نيتك أملا ةيظعلا ى ا ةکاؤم ةأ ما لاق روند هتروع نالوا لو یراتا یراکهد 6 ام

 نالوا هدرب هلینوکس كفاكو یصق كنءهزمه (کالا) نینتلاو زعلا نيب اتلص و ناتملوا ناتن اهو كرولا سأر |

 اهیفام عیجب لکا اذا لّوالا بابلانم | لوهحایلع ضرالا تک ا: لاق رد هنسانعم قفل ول یز یع وچ ءلرت وا |

 ةأر اتك ا لاقت ردهنسانعمقل والوب یرغص هدننزو لیعفت (مم < الا ) رددآكغاطرب هدننزو باض ( مک ا

 ( الا ًاغدک یا مو ام خا لاق ۱۳۹۷ ید واک هل بس هودناو غ موک الا) اهلفکظلغاذا

 یتح ردععا ندعج و ملا هکر د حراش * عج ویا دىدش ملا هب لاقت لدم كنهزمه ردمالا یعج روند هیرغآ هژنیتهف |

 هلا عجو رک رول وا كم د قلشوخا لا سپ یدلیا یبعت هلا لال ادض ردقشوخ هک هذل هدنناب لاذ فل و ما

 الا هسأر ما لا تام قارا ادرک رو و نو او یهتا نوسلوا هباهض رام یک هشيدناو روش هلرکو

(ê) #۷ ثل * 



 ی ۳۵۹۲ زی

 FEET "دنشا اذا ماعلا مزا لاق ردلمتسم هنسانعم قلوا قلتیقو قاروق كب ليو ضبق اذا ماجا
 تمزالمهرز واهج وقمال ر هلحمر دوخای ه هسکر مدارب و یهلص اتسااذاموقلا مزالاه ردلهعتسم هنسانعم كمر وک

 مزا لا ردهنسانعم كکو مکح ییهنسنرب و مزا اذا ناکلاپو هبحاصب مزا لاش ردلمعتسم هنسانعم كلنا

 O ERE لاق ردهنسانعم قلوا هرزوا هنسنرب یئادو هلق م کحا اذا لیلا

 بابلا مزا لاق ردهنسانعمقمایق یه وق و ظفاح اذا هتعیضب مزا لاقب ردهنسانعم كلبا هظفاحم ۳ یسهلوقم

 "مضنا و ضبقت اذا "یشلا مزا لاشه ردهنسانعم قلوا بوطروط بولترو و بوشیرو هنسنر و هقلغا اذا

 [ هعطق اذا نیکسلابوا هنان *یشلا مزا لاق ردهنتسانعم ایک هایم هلاوقم قاحو هلبا شید یهنسر و
 [ قمروط نکاح یکم و هنع كسما اذا یشلانع مزا لاق ردهنسانعم كليا تغارف و لاسما ندهنسنر و

 مدال اف لاقم الا لاق بلا لصا ام برملا بیبط اوهو ةذلک نم رال ارب كل اش ح راشلا لاق زدنمانعم
 | ردهنتسانعم كلنا يهرب ندنلاخ دا ماعط هرزوا ماعط مزاو تبصا لاق نیدیلاب قفرلا و نیتفشلا طبض لاق

 تعصلا یا مزالاب كيلع لا ردهنسانعم توکسو تعص و ماعطلا ىلع ماعطلا لخدال یا مزأي وه لاق

 | ررصا ك بوهرواق طز كن رشید یهنسنر هدننزو روبص ( موزالا )و هدننزو بحاص (مزآ الا

 روند هثید یزآ كلذک موزا و هدنزو مکر رولکم زا یچج روند هنشید یزآ مزاو روند همذآ نال وا

 ردهنسانعم قلوا بوطروط بوشپروب هنسنر دوب هلنیتصف  مزالا ) هدننز و قنع رولک مزا یعجج
 [] ی مزا لوقت ردهنسانعم قمردنوق نامه هرزوا نام و ضنا و ضبقت اذا عبارلا بابلانم امزا *یفلا مزا لاق
 | قانو قاروق كب هدننزو هلولم (ةموزالا)و هدنزو هحرف (ةمزالاوو هدننزو هرم (تمزالا ملا یا هيلع

 روند هکع كم نوکو ارب هدنوک هلن و هدننز و هرمت هم زا وة د دش یا ةم وزا و ةمزا و ةمزا هنس لاقب رول وا فص و هلب

 |زولکمزاو یکر مو هرم ر ولكم زا یعجب ردهنسانعم تنحم و تدشو ةدحا و لک ایا ةمزا مويلاف نالف داتعا لاق
 | هکر دیعج كنس هلک مزأم هدننزو لزانم (مز امل ا) + ج رفت ةمزا یدتشا × هنمو ح راشلالاقیکر دب وه ردبهدننز و بنع

  اهتناضم یا شیعلا و جرفلا و ضرالا مزآمهنمو رون دهن ر نالوا تلقت و كن بوشقص كن هنن ره ر د هدننز و لزم
۱ ۱ 

 1 ۱ | هشت د دنامزاماکاویدنل وا قالطا مزأعهرب ترم ی تر a هلا هفلد نھ نعت هلا عج هلتهج و

 هبحاص (ةمز الا )ر دیم ید كعض ومر هدنغلارا انمهلاهکم نامزامو هل رامتعا لبح یکهدنف رط کیا هلیس هفیص

 | ریما (ع زا رولکمزا وا یجب روند هشید یزآو ةدشیا ةمزآیف اوعق و لاق روند هتنم و تدش یدو هدننز و

 ةنسلا یا مازا مهتاصا لاه رود هب هنس قاروفو قلتش هدننزو ماطق (مازا) رددآ كخاطرب هد هب داب هدننزو

ia FRوار اب اش  RE EEK۱1 >  

 ,دننایمزمزهما زنا زاوها وردنداروا "یه زالارح ن بن رح ندنین مزد هیحان  ءدنساضق قارس دنا هم

 قره وا هفرعم هلا هموعصم هزم (فماسا) ردندار وا یمزالا یوځل ا ېلع ن دمع ف ورعم هلکم د نامربم ردعضومرب
 صز حس ی راش هبفاکر دتغل جد ةماسالا هلضرعت فرح و ائیرج یا ایداع ةماسا اذه لاق ردیسنجمع كنالسرا
 كنبراترضح سو هيلع هللا ىلص ملام رخت دز نب ةماسا ردندیماسا هماسا و عجاریلف ردشلنا قیقح هدننع هفرعم |

 "یهرادلا كلام ناو "یلذهلاربع نب ةماسا و "یلعثلا كىرش ن ةماسا و ردندناوذ یکیدوس تیاغب و ردندنسیلاوم

 هدنسهدام وع هلغل و!ماللا "لتعم یمهلک ےس او ردتغل ید هماس زسدزم هدنو و ردرا هاه یرقشلا یردخانا و

 قمردن وق نام هرز وا نامهم هکر دتغل e مزا نانلوا رک ذ هلیصف كنة م نیش و كنه هزمش (شالا) ر دموس رم

 1 ۱ ۳ هب رق یکیا هدرصم هلیعص كن هزم (م وعش مزا نعم عبارلا بابلان نماعشا نالف یلع ی ےثا لوقت :هخهتسانمم

 ا[ لوقت ردا ریست هچاغوب یسیلاها هرمشط هکر وند هکمنآ شعثهدلوک هلی كناط و یرسکنءرمه (تیکطصالا)
 1 8 مضا هبلق لاقن رد هنسانعمهنیکو دقح هلرصت كن هوجم داض و كن هزم (ضالا) لما رخ یا ةمکطصا تلکا
 ۱ وددنسانعم قلراط رول وا ردصم مضا و هلناصف ر واکت اعضا یعجج رد هنسانعم بضغ قلنغ راط و رد هنسان زعم كس و

 | هب مضا لاقب ردهنسانعمقل وا ریک رش كرهدىا هدیحنرو اذا همدآر و بضغ اذا عبارلا بابلا نماعضا هيلع ضا لاق

 | لحفلا من مطا لاقت رد هنسانعم قع وق بوتاق هنک وا یک بوناق ناار اچ هرایشید ناویحرغیاو هذ ۇي قلع اذا

 E لوشو ردیدآ كغاطرب هدننزو بنع ( ضا ) اهضعیو اهد رطب اهب قلع اذا لوشلاب

 7 ۱ N هدناب ةانق < دس س یرفوب ندش دمو رار د ةانق هرب نالوا هدنلاصتا گن هندم ردشل وا دابآو داش : هدیدا و لوا

REP TO اس اس 



f ۳۹۱ زی 

 | شلوا قيا ( مودأللا ا ردهدلبرب هدب رغم هلرعص كنهزهش (مامدا) ردیدآ عض ومر هدنناب یرقلا یون ردا

 یقلع ورذعنال وا هدلاوحا ةناطب ی غ ی رذعب كەتا یا یو دام كتہطا مهل وق هنمو یدنل وا رکذ هکر وند هماعط

 3 زه (مرالا)رد ها "یبلعتلا مذا ردندیماسا هدننز وریب ز هل هم لاذ (عذا )ر دندنابانکو ب ومدلیادا ر ااکس |
 لوالا بابلان نمامرا 2 اما یلعام مرا لاقب رد هنمانعم كلا لک |یتع وچ كماعط نال وا رضاح هلین وکس كنار و ی |
 ةنسلاتمرا لاش رد هنسانعم كليا لاصیتسايموفر و هنیلاذاا الف را لاقس رد هنسانعم ق قشم وی واتیشعدب ظ دلکا اذا |

 | "ضعاذا هیلعم را للق دا قا وهدشاذا یا مرا لاهبرد هنسانعم قلاب مک هنسن ر ومهتعطق اذاموقلا
 قلتیفوقا روفندالا اصیتسا قلد وهج رف( قم رال )اد لتنال باا رالاقن رد هنسانعم ك کو مک ییا و

 | هنراجوا كغمر و روند هرلشید یزآ هدننزو مکر (مرالا) ةلصاتسم ةعطاق یا ةمرا هيس لاقي روند هب هنس |

 از اوطکرونبدهض را لوشهننز مار (ءامرالا]لو( ةمورأملا) رونی هن راشاط لتچ هد رخ وروتیدهراشاطوروشد |

 | ل یاءامرا و ةمور أم ضرا لاق هل وا شمام اق هنسن رب ندنرلع ورف و لوصا هلکمر وپس بوليس ینتانابن و راجشا نوت |
 یادناو ءاضعا نو وا یاب ره همورامو ردلیتسم ید هدسان هلطق لاصیتسا و و عرفالو لصا اهف كري

  ییعب مرالا ةنسح یا ةنتف وام ةیراح لاق اف ندنسانعم لتف رونل وا قالطا هه وب بسانتم واکنرد |

 | تسيل ةزافم لاق روند هراهرانم و لیم نانلوا بصز هد هرب نوچ ا ناشن هدم كن هزم (مار الا قلا ةلودع ۱

 ۱ ردمرا و یک بنعرد مرا یدرفم ردص وصح هن رال وا مدق كب نعي هرلنل وا یداعو لوق یلع و مالعایا مارا اهیف ۱

 رک ذیس اک ه ليګ كنارو كنايردیمرب وهدننزو"یردیح رد یر او ردزناح هلنیتختفو یک "یبنع ردیرا و یکفتک |

 هن روبق كنموق دامو ردراهرانموو ليم نالیکید نوجما ناشن هکر دهنسانعم مالعا سد و هلیعض كنهزمش ( مورالا) | ۱
 (مراژهدنزو هف ضرد هم را ید رفم هکر د ح راش» رونل وا قالطا هنب راج وا هفرط ندهبلراشاب سرلا م وراو روند |

 | ردیعما یراهدلب لوق ىلع ردیعما یراردب كنءربخا دام دوخاب یلوا دام هدننز و باح" (ماراوو هدننزو بنع |

 دوخاب ماش قشمد دام ردشل وا دراو هدنیبم نر هکدامعلا تاذ مراو ردیعما كن رهلسق دوخاب یرلهدلا واي |

 میل هکم هلا هرصب ( هباکلا ی راد وخای(هبلکلا مرا ال ردعض ومر هدنسهکلوا سرافمرا و ردی رهش هت -ردتکساا ۱

 | لئ ابق ما را و ردیدآ كيوصرب و كغاطرپ هدن رايد یمهلسق ماذج هدماش فارطا هدن ز و باح (مارا# ردعض و مرپ

 كنهرمش  ةم ورالا ر یدنل وا رک کت روند هنن رلهعطق كيک نالوا هدشاب هلسق و روند هر ۍراقدشواق كسر |

 یعجج رونلواریبعتموب وا اکا هدیکرت ردکو ک نالوا ناوارفو موکدارم هکر وند هنکو کك نهنسنره هلبع و یضق |
 | لاق رول وا فص وهشاب نالوا یربا یرادعطقكيکهننزو منم مولا هلصا یا ةو هتمورا لا رد ورا

 .(مرالا) ىلعالا ةعساو یا ةمرومدضی لاق رونید ه هغلغوت نالوا لوب یسیرقو و لئابقلا نحط یا مۇم سار
 | یردیج (یرالا لو ردزاج هدهلیصف كنهزمه و هدننزو"ېنع 6یعرالا) و هدننزو ریما( عرالا )و هلنیتحق ق

Êا ندنسانعم هرانم و لیم ردلهعتس هن رلانعم ناشنو راو هسک رب ندسان ردتعل هل رسک ك ن هزم و هدنزو  

 | ربا و یمرا و ردص وصح هنعق ومنذ هروک هننابب كحراش»# لعو دحایا"یعربا و "یعرا و عراو مراناکلابام لا
 بار و هلنیتک# ( امرا )ی دنل وارک د هکهتن رد مارا یعج ردشفلوا "دع سذج مربا ورا هک اب رک دی وماب هدب راک ۱

 ۳۹ هکردهنسانعم اما یظفل امرا ردلعتسم هنسانعم ماو اما قر هلوا نورقم هغو فلح هدننزو لبج |

 مه هک لاو ما یا هاو مرا و قلا ایا هللاو امرا لاقب ردیفدا ملی هکر دهنسانسما یسهلک او ردحاتفتسا |
 | ردع تالامعتسا رانوب و ردهنسانعم اّمح یظفل اما و ردلهعتسم هدنماقم هللا واما لا و یمزعو یرج و یمرحو

 كنءهزمه (مرا# رد هدنماقم نیم و ےسق یسهلج ردح ورشم هدنراهدام ردراو یسه ونعم تبسانم كن ره |

 هدلبر هدنسهکل وا ناسه+؛رذآ هلیفیفخت كناپ و یرسک كي و یم كنءهزمه (هیمرا) ردعضومر هدن اتیربط هلیمض | ۱

 یمس> (یمرازب) ردعض ومر هدنزودجا (مرا[) ردیدآ كغاطر هدندروب لس نهدننزو روبص (مورارلردیذآ

 ا بحاص (مرآ)ل ردموسرم هدنسهدام مرو هلق كند زه ( مر والا ) رددآ ويقرب هدننرق هن دم هدننزو

  كنهزمه (مارآ) ردهبرقرب هدف ناتسهد و ردنداروا بدولا ةزج نب ورسخ ردهدلبرب هدنسهکل وا ۱۱ ردن زام |

 ی ار كو عفت عرب مارآوذر) ردغاطر هدنراید تای "هل (مارآتاذ) رددآ | كغاط رب نیم را نب هدم

 د وعق (موزالا)و هلی وکسكن هم یاز و ىح كن هزمه (مزالا) رد راشلغا عج مالعا نوچ ا ناشن یعوقدام هدنآ

 EN نماموزا وامزا "یشلا مزا لاق ردهنسانعم قمرصا كب بوبر واق هل يع وج كراشید ی هنسنرب هدنزو

 ساف ىلع سرفلا مزا لاقي ردهنسانعم قملاچ هب : یزآ بوقص هل رشید یتخامط جک تآ و ادیدش هلک قلاب هض هضع اذا

۱ 



1 e ۳۵۰ e~ 
 ۱ (مادیالاامد مهلراصاذال والا بابلانمامدام وقلا نالف مدا لاق هنسانعم قمل وا هدرکس عقر هل وا نیمترادم هم وقرب |

 | ییهنسن رب و مال اذا امادا مهن مدآ لاق ردهنسانعم كم دشت یغلارا هنس یکیا یجدوب هل رسک كنهزمه

 ! لاق ردهنسانعم كمروتک هرمشط ینیزو چا كنانتصمو همدا یتعع ریطنا مدآ لا رد هنسانعم كلا قيتاق هکعا |

 ۱ هددآنیعتوناشیذلوش کم دآهدننزو باتک (مادالا)و هلناصف و هدنن زو هزمت (تسدالا) دنسدا رهظااذاعدالامدآ ۱

 متمداو هلهامدا وه لاق ردندنسانعم م الا وحالصا و ورا هلو ارادمان وفراعتممانالانیب هلي یدنکۍ موق هکر وند

 همادا وه لاق روند هثیش نالوا نابسج و نوعی وا اقلطم مادا و نوفرعب هب یذلا مهتوسا یا مهم اداو مهتمداو

 اش روا هدیسراف روند هنغتاق كمتاو رددآ وق ر هد هفاسم هل مهرب هب هکم و ردیعما نوتاخ ر و هتفاوم یا

 ادا لب ربطنا تلک |لوقت یدناغ ادا لصا هکر ولکماذآآ و رددمدما یلصا کردم كنءزمه رولکهمدآ یعجب روند |
 ردهنسنمكلالوات هلقیتاق کما هدننزو لاعنفا (مادتلا  ردعضوم رب هدننزو باصم(مادا)هدنویاموه و

 هحاغا مادتا و الدالوخن ام ندنسانعم تفلا و هطلخ مادا وبشا و مادالا عم را لک ا ادا لحرا مدنا لاش

 ۱ قیاق هدنز وربما (یدالا) ءالا هيف یرحاذا د وعلا مد ا لاقت رد هنسانعم كلتا ادب توارط و بات بو رو وص

 | ردیعما كنسرف یلکش ربا و ردیدآ عض ومر هدندالب لیذه مدا و مودم یا عدا ماعط لاق روند هماعط شلوا

 | نا هکروند ه یرد شفلوا تغابد لوق ىلع روند هنشعاب و هب یرمرق دوخاب از اتم هود ه یردو

 ۱ مدا و هلل دم كن هزم رولک مادا و هلنیتعض رولکمداو ردهدننز و هلعفا هکه دم كنهزمش رواکه مدآ یعجرونل و افا
 | راهنلا عدا امناص لظ لاقن هنمو هغوب دموا هرجا وه وا دلا یا ع دالا عطق لاقت ردعچچ مساو دن ول
 | هل وا ف یا یصضلا عدا كنتج ل وقت و هضای یا راهنلا ع دام و بلا نبا لاق وا یدل وا اص زدن وکن وت یتعب هتماعیا ۱

 هدننبب نع هلا هماهت هدننز وریب ز (عدا) اهههرهظام وه و هنممرک | ش ضرالامدا قوف ها دات نیل لا و |

 جا كن رد هلن كن  هلناصف (قمدالا) ردیدآ كغاطرب هدننز وهنیهج (هع دا) ردیدآعضومرپ روا هعض ومما ثبلث

 هنن زوب هر شط کنج كشاب و رد زو نتبلبق هکر وند هت زوب هرشط لوق ىلع رولکه دناح تا هکروند هنزو ۱
 ۲ همدآ عالمورت یزو چا كنسیرد هدنزو مرکم ( مدل ) هنسانعم ضرالا ن نطاب روند هنزو ما رو روند

 برو قذاح وزوا هیعلاب هک یکیاو هدعب روند همدآنالوا ولت وشخ یزوب هرشط كنسب رد مشبم هه روند |
 ردا هلماعم هلن وشخ و تعالم e نت وکه ن راعق وم هکیدنل واقالطا هب هسک انشآ لا وحا زداکآراکوا

 | ةن وشخ و ةمدالا نیل عج برج قذاحیارشبم مدۇم لج ر لا رول واعالمانطاب نکل رون روک ولت وشخ ارهاظو
 لا ردهنسانعم قلوا نغاب هرف هلبص كنءزمه (ةم ودالا) و هلنیتعف (مدالا) ردهرشبمو همدم یینوم ةرشبلا

 هدننزو رجا هده كنءهزمه (مد الا ةمدا هب ناک اذا سمانا و عبارلا بابلا نم ةمودا و امدا مدا و "یصلا مدا ۱
 هلص كنهزمم رولک مدا یعج روند هب هسک ناب هراق و روند ههودو هب وهآ نالوا هدنکنر همدا نانل وا رکذ |

 یعج روند هنامدا قرهل وا داغ و حب و ءارج روند ءامدا هدشوم هلبعص كنءزمه كلذک رولک نامداو

 د مدا قرهلوا ذاشو ردیعما كن راتمضح مالیسلا هیلع و انسا ىلع یشبلا وا مدآو هلیعط كنهزمه ر واکم دا

 مدا دوخاب نددندا مذآ ندنقاینس كف م هکر د مرنم رواک مداوا عجب ول وا فا تان کیت رونیدا

 هدننزو لعفا قرهلوا مدءا هلندن مش یلصا جد هد هبفاش هک رول وا مهفنم یامذ هنسلوا برع قتشم ندشرا

 اعم هلق هلپم | كن ردب هلسق رب ردقلعتم هنت رذ یتیعج هکیدلاق رونل وا بلق هوا و هزمه هدنعچب و ردم وس زم یتییزع

 یدنل وا فذح هينا فلا هل رعت هدعب هدننز وماناخ یدبا مادآ قرهلوا ینایرس یبصا ضعبلا دنعو یک یفیدلوا
 ۱ روند هغاربط مدآ هدینابرس و یکرذامورذآ یدلوا بهاذ هنفیدل وا لعاف یزو بول وا یناربع یعش ماماو |

 یچتاو یب ص سپ رلیدلیا صیصت یتفیدل وا یھ قیقحت لها راسو یواضب و یرمشخمز هدف شکو یدیدآ
 ردیعما شر هلناصف (نامدالا) ردندح ید الامدآ نب دچا کا داو ءنار ووا وف زبانه ەدەزۆك

 بکر لا رول وا یدؤم یتسل واهابتكجاغا هکروندهفلهاپسو کره نالوا شعاع هنن جا رخ وا

 (تنادنالا) ردیدآ عضومر قرهلوا فّرعم دوخاب هدننز و ییرا (یمدا) اهبلق یف داوس و نفع یا نامدا ةلعلا ىف

 كنوب یره وج رولک م دایا یعجج رونید هضرا نابل وا یراشاط الصا بول وا م کج و كب یعاریط هلن رسک كنهزمه

 3 روند هنامرخ هن وکر ب یرلکدید یر و روند هرام وربق همت (دالا) ردا مه و هلکلیا بلس یندرفم

 هدنب رق رج و ردیذآ هن رق رب هدنساضق ء ءاعنص رهش هدنع و ردعض ومر دف قو ردآ سوم هر یذو

 توا ن یا یت هلا ةارس هدننز و ملغ (عداا) ردیعا هیحات رب ندنسحاو ناعو ردیدآ هيحا رب ۱

 (ردیما) »۵ 1 ۰



 اسا س ا

EE PEERED ی a. 

 تنذ و هانکه لوکس كن هثلثم یاو یرسک كنهزمه (مالا) ةئطبم ةبيعمیا تامتآ لبا لا ردذوخأمندن رلاثعم
 | لجرا مئا لاق ردهنسانعم كلشبا ىلع نایلوا حابمو لالحو روئلوا قالطا اار ردهنسانعم |

 ا و امنا لجرلا مثا لاش رد هنسانعم كما هانک هدننز و دعقم مامو ماو لحالام لع اذا عبارلا ب تابلا نم اما ۱

 هدننز وربما ( مئالا) و هدننزو مساق (م الا) ردیسازج هانکه کروند هت وقع و دکشا مامو ماو بنذا ادا و |

 هوز وا هبنک رب ۳ هلیصف كنم زه (غالا) روندءهراکهانکهدننز وروبص(موئالا) وهدننز ودادش(مانالال و

 تاپلانماما | 7 ا دنا لا ردت رابع ندکلیا دع راکهنک هلدبیس كنا یهسکلوا هکر دهنسانعم كلتا دع هانک" ۱

 اروند همدآ شفلوآ دع راکهنک هدننض هدام ر ( مولا انا هيلع هلع یا لالا بابلا نم و ذ وذشلا لع ثلاثلا
 | | هدننز و لیعفش لاو مالا هعق وا اذا هم آ لاش ردهنسان :عمقموق ههانک یمدآر هل یک ڭنە ره (یاشالا)

 مالا )ی کت یبنت هنسانعم ما رول ورا مئاتو تم هللاقاذا همنا لاق ر ردهنسانعم كعد دل وا راکهنک ه هرگز (

  ۱كلنا يهرب ندهانک و مالا نم بات اذا لجرلا مات لاق تب كلی راغفتسا و هو  ندهانکه دو لعق
 ردو هدجهج هدننز و باح (مانالا) ره وا تب یان 7 جرج اذا لجرا مئات لاق رن

 اهعناو وےٹاوبا کیا ےئالجرلاقب زانا ]7 و ا یئالا)

 . لهجونا ما و مالا بوکر ةڑك ى اقع الا و مئالا یلع تفاهتم وه لاق روند هناکترا هانک ق وج قوچ لاه |

 | ندنلاح تروص دنزو مزالم (مماۋلا )روند هبا دک دو نو روبس مالا اقوا یا

 | بذکیناک اذا ماۇموھ لاق روندهناویح وناسنا نالوا ررو EES لومأم ثالهدنور یک کرک

 | تاعطبمیا تام 1 قوتلاش روندهراهقاتنام رو شآضآ دلکلسک بولیرو ردیعج كن ەم( تام ا)رسلاقف |

 ردهڪ* ندر د اھ دحا دوخاب ردرلص وصح ت تغل ردشلنا سر ہد هلا هیقوف یات بیرفنع یون فو ۱

 اجاهربغ و ماعطلا جا لاق رد هتسانعم قعاص وا بوقس هلسس تموادم ترک ندهنسنر نور (مبال)

 هب هنس یغیدقلشوخ یعدآ رب و ريت اذا ءالا جا لراس قانو وص و هلمو ههرک اذا یناثلا تابلا نم | 1

 كفل هکب واو قلراط هدننزو لعفت )م الال ههرکی ام یلع هلج اذا انالف ججا لاق ردهنسانعم قعاضوا |

 ی یا كب اوهو تک ذ اذا رانلا تجت ات لاقت ردهنسانعم كفلولع شتا و بضغ اذا هيلع جت - ات لاق ردهنسانعم

Êلاق ردهنسانعم كمریک هکوب نالوا یغات یدک نالاسزا وا رضا نتشااذا راهنلا جت تات لاق ردهنسانعم قل وا  | 

 ام لاق روند هن ولع شثآ ۲ ر دیفدا رو هدننزو ج ا( مجالا ) ف لغد ادا ةا متا

 ع رم تیب یا مبا فدعقب هنر لوقترون ده هناخ نالوا عطسمو عیرم هليحف كنهزمه ( جالا ) اهججا ىا |

 | صوص ن صحار هدهندم ویکقانعا و قنعر ردماحآ عج روند هب هقن الپ و هراصح و نصح هل نرتعص )جال

 قبص قشمراص نیکریکه ن رب یو هلناصت (فجالا) رد دآ عض ومر هدن رق سیدارف هدماش هلنیتص# (جالا) رددآ 1

rs :رولک چ او هلع كنهزمه رولک مجا یچج رول وایعاس نالسرا یک | رونآ وانت  

 هراەغبروق هلبددمكن» زمه (ماج الا هلناصف رولکت اجا و هلدم كنزمه رولکم احآ و هلنیتح  رولکم جاو هلنیتص

 هنم هج لاق ردهنسانعم كما راّرب بویمردنلشوخ یدسکر نددت 7 (باجالا) هنسانعم عدافض روډ ۱ ۱

 سان بیا موجاوھ لاق ر روند ه هسک ن دارا ریپ ندنسفن ى2 رر وبش( موسسات هيلا هه رک ادااماحا 1

 ردهنسانعم قلنیق و قلمصخ هلی كنءزمه (تمدالا) ردلبراتعا تعاجب ثینات رض اهسقنا اهلا رک یا[
 هطلخ و ةليسو یا دمدا هتذخا لوقت رد راج هد هلتاصف هدنو رددنسانعم هلیس و و ةدارق یا ةمدا امت لاق |

 ههایس ی و : هکردنولرب هدنعسق ءود همدا و تها ومو ةطلخ یا یو ون لاق ردهنسانعم تقفاومو تفلاو 3

 انا رزعمق وهآ روزه نول دوخاب ردقلقآ كيدوخاب ردقل وا لقنآ لوف یلغ رونلوایبعت قتمارف ر دل وا ا

 هنسن یکیا هلی كنهزمش (مدالا) رونل واریبءتقل وا واک | یادفب هکهنسانعم ترم ردقل نغابهراقهدناسنا وردقل وا |
 ۱ ] لق رد هنسانعم قمالو دغاق یکم و مال اذا یناثلا تابلا ن نم امدا جنوب دانا ودنا كمردشت ف ۱

۱ 8 
۱ 

 و مهلمدا اذا موقلا مدا لاق ردهنسانعم قمالوب هغبناق یکم كمدآ رب تالذک م دالاب هطلخ اذا رحنا مدا ق

 |رولوا وا ردصم و ر < ذیساک ون هنراهدرکرس ناشیذو صطشقنالوا رادم هنرلفورعمو نیعت كموقربمداو



 آلا باب

 چک هزمهلا لصف روح

2 = 

 ۱ یا سالار لیها و لاهلمرلاق روند هموق نالیکو دبوقآ امن ادبویلوا رارقرب هدننزو وداقنم (لابنلا)و
 | كمالویصق كناه «نالیهلا و هدننزو لبس «لیهلا) ردزحلا فوذح و بولقم ندنظفل لئاه لاه هدارو

 | هعددع هل نا ا هکردکع د راکزور هلاموق لوفیلع رونلوا لایعتسا هنسانعم رشک لام هکرد هک یکیا هلیعص و ضف

 (ليهالا) عرلاو لمراا وا یثکلا لالاب یا نالعهلا و لیهلاب ءاجلاقب ردکمد یدلک لب اوهوشو دوخاب ردکعد

 هرجا هطوا ندهجاب یعاعش كشن وک هکر ونده رابغ هدرخنانل وا ریبعت هّرذ هدننز و روبص (لویهلا ردعضومرپ
 روند هنلیغا یآ (ةلاهلا# رد زعم ندیناربع هروک هننای كحراش » رول وا رهاظ یک یغایا هجن رق هدکدلیا ذوفن
 ءارکص (ءالیه)) ر ولک ت الاه یعجردینبم هنسهظح المرطم اص رد هناهیصایخد هدنو رول وائایو یوا وسپ
 هزز وا یلقن عاطف ناو هل رمصق كفلا و یعض كناب و یصتق كناه (یلویهلارل رددآ كغاط هراقرب هدهکم هدننزو

 هبیشنلاب هلاع تنیط فلس هامکح یھی لئاوا هنسانعم نطق روند هغوم رد رتاج هدهلددشت كنهموعضم یاب
 ضعبلادنع و رد هی وکر وص عاونالصا ید ملاعتشربس یکی غیدل وا بای عاونالصا قوم رلیدلیا قالطا یلویه
 ردفصتم هلبراتفص یرلکدلیا فیصوت یب یهلا تح تاذ لدیحوت لها هکردفوصوم رب هدهفسالف حالطصا

 عناصتعنصاک | هدعب ردن رابع نددوحومر ا نرقم تمالعر ند ودح تاعساک ا وستیفکو تک ییعب

 هب هیع ون و هبسنج روص یس هصالخ یدل وا ثداح داسف و نوک اموبشاندنآ کا شانصا رضرم و لولح نوت

 را هنسیدنک یدا كنوتاخرب هکر ديما یک یشیدر هدننزو هرم (یفلیه# ردرهوج ر د رح ندهدام لباق

 كىبلاح ريخ لیه+*لثلا هنم وید آر دنا ب رض هل ز ون وب هرلن ر وم وهران دنا شزا و ب ور ود وسلو هب هسک ندا اذا و

 هارهاوظ شیرق هلینوکس كنيس و یصق كناب (لیلا) چا ءابلا لصف زس ردجخ رم یدانم هداروب + نیسطنت
 هکردیسب ر كن هلق یکیا یرلکدتا داضتعا كنسهشاط شيرف نالوا لزان هب هکم رهاوظ بویلوا نیشن هکم ینعد

 لوف ىلع هنغلهصف رشید تسوا هلنیته ( للبلا ) ردیسهلسق یول ن مام و دارم ردلسب یرکید
 ۱۳ ا هاتساقلاش روند هتسلوا قو ءارود هرخآ شا بوش هرزوا یالتخا زمان
 هنکلزود كنابق للیو هللا هزمه ردهانعمو جد للا هک هت اس فالتخاو مفلا لخاد ىلا فاطعناوا یلعلا

 ه یک نالوا هرزوا موق م فص و یراشید هلیسهدش كمال و ىح كنابو كنهزمه ( لیالا روند هنفلنیلار و
 | لا ف لاش هلوا ششچ بولامولبیک دب هک روند هضرا مو و ظیلغو ردءالب یتنوم روند
 (لیلابل كينسلا یصق یا لیا رفاح لا روند هنغایا رتاقو تآ نالوا هصق یراقنرطو عفترم ظیلغ یا

 هدننزو مزمز (لیلیو ید لوا رد هدنسهدام للک لیلا ده ور رددآ مص رب و ردیعتا دسک رب

 ردا كندج 7 ییهیلادم نم دجا ندنندحم هلیعص كناب ( هلو ژ رددآ عضوم رب هدنرف ءارفصلا یداو

  مابقلا 2 ةعاسو ةعاسلا مايق ىا مانالا یخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ماعنلا كالا هللا نوعب ماللا زص

 مگ ملا باب چ

| 

 سد( هالو هدننز و بی ضل اہ ددشم ةت یاب یا لوهدننز وبا ض هل اه دحوم یاب ( مابا )چچ زم # | لصف

 هکردنافطغ نیا هدننز و هماسا (همابال ردراو غاطرب هدن رانی هکر ديما بعش یکیا هدهماع هل هدننز و هنیهجرون د

 مشخ هللا به و نبةماباو ردندنقلخ یسهلبق نوکس هعب ر ن ةماباو هلسن مابا و ردندنلاحر یسف كنس ەلىبق ماذج

 بوکوسیتسهدنکن یکیاكن هبرق هدننز و نخ (جعالا هلنیسرد هماسا یمادعامندرلن وو ردندنلاحر یسن كنس هلسق

 اتراصف هاتزرخ قتف اذا یناثلا بابلا نم امتا ةبرقلا تمتا لاق ردهنسانعم كلعارب یتسیکیا هلغمردشال وا هنب رب یرب

 (2ل) هب ماقا اذا ناکلاب متا لاقت ردهنسانعم قمل وا مقم هدر رب و هعطق اذا هما لاق رد هنسانعم كمك ةدحا و
 و هلیعض كن هزم ( مالا ) ابا اذا مبا من را لاق ارمین قفل وا و كمکصک هلنیتصف

 ۱ | مونا ةأ ما لاقب زود 4 روعریغص یک رف هدننزو روبص (مونالا ) ردتفل و هدنظفل مع روند هننوت ز ناب هلنبتمص

 : ۱ هضلفم هداروب ةاضعم یا مونا ة ًأمالا رونل وا دص هلکع د هد هب روع نالوار یکیلدییا و جرفلا 2 ةربغصل یا

 | لیعفت (مئاتلا) و هللرسک كنم هزم (مایالا) ردتا تیدض هلغل وا تعس و هدنجرف كنو و ردطلغ ىر

 | لاجر هدننزو دعقم ( مما  اموتااهریض اذا اهماو ةأرملا مآ لاقب ردهنسانعم كلیارب کبد یک ایم

 | ناوسن هزانو عینک دوخاب ناوسن لوق ىلع نوت دیرکرد خف دوخاب تبصمو نزح ندناوس و

 | كحراش + "با وشلابیا ءاسنلا ص اح وا حرف وا نزح یف عجن "لکوه و نالف ماماورضح لاش ردص وصخ هنکنرد

 | :دننمص تیصمو نزح هروک ناب كاسا و ردندنسانعم قتفو عطقو و رول وا ناکم عسا و ردصم مس | هروک هناب



 نامزد ویربا هدننززولمبحنز ( لپ ودنهلا) روند همدا ناجا رکو لیقث هدننز وذفنق (لم#ا) ردعض و مر هدننزو
 قفقروق بوردنلکلب یمدآرب هدننزو لوق (لوهلا) روند همدآ هه فیعض یلقعو قلاص و نون و روند هثیش
 تلاح هل وکه ندا آ هکروند مچ هی و روقلوش لوه و هعزفا اذا الوه هلو هلاه لاق ردهنسانعم

 كناهر واک ل ووه و لاو ها یعج یک ح : لوهرون) وا لات هشیدنا اماد ندفرطل وا هلغل وا م ولعمان ینج هل وا ثداح

 لالتخا هک شوخ رس لوه و هيلع جش ام یرد ال سعالانم ةفاحلاوهو رصلا لوهو لیللا لوه بکر لاقليم

 لا نارکسلا لیه لاق ردهنسانعم كکروا توين: یس اکا مهوآ تالیح و روص ضعب هلن غامد
 یدآ رب هلتا هنسن جر روق هدننزو لیعفت (لیوهتلا) هنم عزفق هر کس ق لیواوت یار انآ لوهجلا ىلع الوه

 هلتایلح و هلسابلن نهو رک ذیساک رولوا درفم ندنس هلک لیواهنو هعزفا اذا هلّوه لاق رد هنسانعم قققروف

 هکردهنسانعمكلا عینشت یصوصخرب و "یلحا و سابللا ةن تفت رت اذا ةأرملا تل وه لاق ردهنسانعم كنز

 قج هدبقروق یمدآرب و هعنشا ذا رمالا ل ّوهلاس هبلبا ب رقت هما ل وا بطاح هک ان ر دکل غا فی رعت و فص و هلیلئاه

 لوش ندنلاعفا تیلهاج لها لیوهتو هب لّومام وهو لیوبتلاب هلّوه لاقب رول وا مسا هکر وند هب هنسف ج# روق
 یکیا یدا رردا تمدخ بوقای شنآ هنا بول وا یرلماذخ كرلنآ و یدبارا و یراویقررب كموق ره هکرد هنسن

 هرجا شتآ رامداخ ةيفخ بوتلیا هننای كشنآ لوا هدکدلیا اضتقا كمرپ ونمت بول وا عقاو تم وصخ دنن هک
 فالخ یتیم هکات یداراردا فی و ی هسک لوارامداخ هقدل وا برطضم بوت وارناد رتاچ شتآ هلب را حرطزوط

 هدننزو لاعتفا (لانهالا) هلم كناه ررد هلوه هشنآ لوا و لیون هلعفو هتشيا یدا ردا لوکن هسا

 دوب یدا هلوه یلصا ههدنزو هلبح (ةلبهلا) لاتهاف هلّوه لاقب ردهنسانعم ققروق بویلکلب ندهنسفر
 لوه هدنزو لوم (لوهلا) و (لئاهلا روند ه وقروق ضراع ندهنسن جة روق نالوا مولععان یماحا

 نالک هرزوا تبسن یک روسیم و بوطرم لوهم هدارو دیک أت لوهم و لئاه لوه لاق رارول وا دیک ات یتسهلک
 شوقن نوک ان وکو ةفلتما ناولالا یا لیواهتلا لا رونل وا قالطا هب هفلتخم نا ولا لی والا ردند رال وعفم

 ر واصتلا ةنز یهو لیواهتلاب ةأرملا تفت لاق ردلیوهت یرادرفم رونلوا قالطا هن راز تایلح و رب واصت و
 کروند هب هسک نرو نیم هلبلع لیوبت نالوا رکذ هدهیلهاح هدننزو ثّحم (لوهلا) خو شوقلاو |
 نالوا بیحو روند هنشتآ هیلهاح لیون نانلوا رکذ هلی كناه ( ةلوهلا ) ردیمداخ لروزم هدکشتآ ق

 یلاجبو نسح هلغل واریلدو بوخ هد هبنرم تیاهن هکر وند هه وب لوش و بیا ةلوهل هنا لاق روند هب هنس
 حق روق هلیعط كناه (لوهلا املا رظننم اهنسحم لّوهت یا ةلوهل اه لاقب هیلیا لیوهت یک تفآ یراندیا اشا
 لول بلقلا ددحیا نانطالوه ةقان لا رونل وا قالطا نانا لوه 4 هفا لدریت و زواب و روند ه هنس

 بونل وا دارم قاب هیروایر یهقانربو الئاه ناکاذا "یثلا لو لا ردهنسانعم قمل وا جة روق هدننز و لعفت
 لج رلا لّوهت لاق ردلمعتسم هنسانعم ققگروق ییهقان بوریک هنتروص روئاج یجر رب یبحاص هلکطیا عانتما هقان
 هلال لوپن لا ردهنمانعم قلوا هدندصق كمروکد زوک هنلام كمدآرب و مآرا نوکتل عیسلاب اهل هبشت اذا ةقانلا

 لجر لاق یکی شوق یلاچ روند همدآ برشمکبس و فیفخ هدننز و لجرفس (لولوهلا) نیعلاب هتاصا دارا اذا
 یظفل له کرد د حراش + هنر اد نم یا هتلاه نم رمتلا جب رخ لاقب روند هنلیغآ یا (ةلاهل )فخ یا

 یک یا فون زا ارز زا هوا eR باعا نوصیدلیا تلالد هرومغت اتداع ردیف هاه
 و هکردءادردلا ما هلاه و ردهزچ ترضح "هدلاو هکر دعا یسهجوز كيلطاادبع هلاه و را ردیا لامعتسا

 هدننب نامره هدرنصمو دیس هشک لر خاش:رن ( لولا زا ) یدنلوا رکذ هدنسمدام شتندنه نما و هلاه و۲
 ۳ وادتم هلرعط كناه الاح ردل وقنم هرز وا قل وا لامر مسلط ردهدیشا رت ندشاط هکردبت ر وص یشابناسنا رز

 ایس (لیهلا) ردندتناک رازآ ورجز ضوصخ هنعمقتآ هلنونت لاهو روند هبارس هکردهنسانعم لآ هدننز ولاح

 رنک فو ليهو هبص اذا الیهلیم بارلا هيلع لاهلاق ادم بتا ود هل یهنسنر هدننزو

 ر اص ریاصهنسفر (لایهنالا) ردهنسانعم كکو د بودلاشو یهنسنر دو هل رسک كنءزمه (ةلاهالا) روند

 كالا نوش اتر خاو متشدرزوا هکر سان و "بصناف هبص یا لابنط پا لاها لقب ردهنسانمم فکر و
 یهتسنرب دوب هدننزو لیعفت (لنیبل) برضلا و متشلاب هولع و هیلع اومیاتناذا هيلع اولاهنا لاقب رد هنسانعم
 ببصتف هبص یا لیهتف بارتلا لیه لاق ردهنسانعم كلک ود هدننز و لعفت ( لیلا 7 ردهنسانعم كکود

 هدننزو رجا (لیهالار و (لاهلا) رو روند هم وق زنالیک ود ندنعب نات (نالمهلا و هدننز و یاس ا



 | هبا هانکندندجما دج یکیا هلغلوا بلاط یا ن ىلع تف موثلک ما یسهدلا و ردسبقل اس۶ هللا یضر باطلا
 | رول وا لامعتسا هدر هل نم یراهلک دق و ليو ما ردماهفتسا فلک هلینوکس كمال و یصق كناه (له) یدل وا بقلم
 | لخاد فیرعت فرح هنس هک لههکرول واهاک و رول واهنسانعم ماو رولوا هنسانعم قودح و رولکهنسانعم ءازج و

 فورح یدد"لهلا دشا هدن اوج هدنراکدندرفو د زف تلله هب ینا عامان شیقدلا ونارول وا برعم مسا تولوا

 روند لیله هدنرغصم و ردتغل ځد لا هدنس هلک لهو یدلق ددشم یمال نوجا قلوا لیمکت دعما یددع كٍا وصا

 ] باتع و مول هکردضیضح و ثح فلک هلددشت كمالو یصق كناه (اله) ها ءددشم اي روند يلهو هیله و
  لبثا ردا لعفمسا یج هدنرامالک دژلا لهیح راب عو ردبک رم ندنسهلکال هلا له رداتلالدهغمردنق هن وک

 ردرار یعجو درفم یدنلق ےسا هنطف) عرسا تونلق دحا و ےسا هلغل وا بکر هلس هلک له ردهنسانعم لهو

 ردهنسانعم كعد لک هلح رونلوا قالا فلا نوح ا ناب یهصق روند الهح هدنلاح فقو هکرد حراش
 رار د كلهبح هلیقاا باطخ فاکو ردکعد دنا لابقا هزامن هکه نسانعم اهو ارار د ةولصلا لح و »یهتا

 هدننزو لاح (لاه)) و هل رصق كفلاو یصق كناه (اله) ردهدنسهدام"یج یلیصفت كنو هنسانعم لاعت وړم

 شان لک یر هدقدعان هنشاط كنم الثم ردکعد لک نیش دک دانا ور صوصح رزق تا

 ناسیفلوا دقت بونلوا ر هلاص هنشاب یدنک ااا و الل ومت (لملا) نراه هدرب كد |
 الیل یععق هود هدننزو لجن «لم#ا) اراسهنو البل لورتمیدس یا لمه لبا لاق روند هراهود قلیا
 [ لمه و یدس تکرت اذا ینافلا بابلا نم الم لب الا تلمه لاق ردهنتسانعم كمزک هلاص زسنابوچ اراهنو

 | اااه و الم هنیع تلمه لا ردهنسانعم قها هلشورخ یشاب زوک هدننزو لوع لومه و هتاف نالمه و
 هبهود نایرو بوزک هلاص زسنابوچ رابنو لیل (لماهلا) تضاف اذا لوالاو یناا بابلانم الومه و

 ۱ لاخر رواکلامش و هدننزومک ر رولکلم# و هلنیتصف رولک لهو رولک هلماه و رولکه لوه و لماوه یعج روند
 | ردهلب زاسنعا هیشام ردعقا و هدننا ونع لماه یهف هد راهه هکر د حراش + هدننزو یرکس رولک ی لمه و هدنزو

 لمه هلنیتعف و رد هل راستعا فوض وم تیعجج هلثنانءاه بول وا عجب هلماه هدندادع عجب و ردا ق نایفط دوخاب |

 ۱ هرز واقلوا یعجج كالماه هلنیتعف لمه هد اهن و هدحابصم و رد هل راشعا تیفص و ید ورو یلمه و ردعج مسا ۱
 دوخاب عج عسا یزارفا كفل ؤم هد هدام سأر سیر دت وشم هد هرز وا قل وا ردصم هلنیتف هدحایصمكلذک ردموس رم

 | لاق ردهنسانعم قاب یماد ك ر هکیدقلارا قلارا رومن لومه و نالمه و لمه و ردرعشم ینغیدل وا یصا ردصم
 | ردهنسانعم ققا بوشاط یشاب زوک دوب هدننزو لاعفنا (لامالا) نوکس یف اهرطم ماد اذا ءاعسا تابه

 | هرداچ لبق یکساو روند هيلکه نوکر ندنراهلکیودب هلبرسک كناه (لمهل 2 تلمه ینعع هنیع تلمهتا لاق

 عقم بول یا لم هیلعو ءاج لاقب رونید هو یلام و رعشلانم قلخ تیب یا لمهیف دعقب هتأر روقت روند
 | هلغمالوا یعنام هدنوکوا الصا و رونل وا لامعتسا هلو اص هکروند هفیل شوق ندنجاغا امرخ هلنیتعف (لنمهلا)
 یهنسنر هل رسک كنهزمه < لامه الا ) هل عنامال لئاس یالمه ءام لاق روند هنوص نالوا هرز وا نالیس هشيم

 رد هنسانعمكطا روس«*ندقفلوق بودا رت هزز وا یلاحلوق ىلع ردهنسانعم قمالشو بویللا تافتلا و تبغر

 ه هنس لویلس و كشوکو تسس هدننزو نامر (لامهلا) هلمعتسی ملو هکر وا هسفن نیب و هند یلخاذا هلمها لاقت

 هسکرب بول وا بارخ هلغلوا صوصخ هلاتفو بورح هکر وند هضرا لوشو وخر یا لام یش لاقن روند
 امتماحت رد هدارو دحا اهرمعیالف بورطا اهتماضدق تناک اذا لاه ضرا لاق هیللا تبغرو دصق هنتراع
 بورح هکاب وک ردهنسانعم كلتا یم قلیروف یربرب ردثوم "یضام ندنسهدام یعاح هکر دم وسم هدننا ونع

 | ناسا نکل رول وا یصوصخ هاکنج كلئابق یسهصالخ هکرول وا شلنا قلیروق هلصیصخ هنسفن یدنک ییاروا
 ] بارخ هلغل وا لادج و كنج قوچكب هدنآ هلغل وا هنسانعم بابصنا بول وا موسم هدنناونع اهتماهتهلاه هدیرعلا |

 هکردنومدلانماهدننزوریب ز( لیمهردیعمالج رربهدنز ودادش (لامه) ردع الموب ه هام و رول واكمدشل وا

 | ردقوبیدرفم نوب و رون دهرویط فیعض و روند هنب را هیقتوا نالق هدام هلیصف كناه (لیلام# ) ردیاعص
 | اقلطم و روند هقانهدنور و نیکشا و روند هلا رکو كاب یسنجهدنن ز ولج رف( لج ر« لروندهرلسابل قترب و
 ۱ قرهیسغا بوردکب یضوط اکی رب یکنالتصهدنز و هجرحد (ةلنهل ال روند هناویحو ناسنا عیمسو فیفخو لوح
 ۱ لدنج ( لتنه)) ردطلغ یر هه عابسلا هداروب عابضلا ةبشم یثمو علظ اذالجرلا لبنهلاش ردهنسانعم كع رو

 (هدننزو)



a ۳۸۵ زقس ۱ 

 كجوک یاد نوجا كلک تبوطر اعو هنن زاغو هلقلخب یرکوت هسک زسوصكي و هنم عطقاذا نالف فيلا لها
 كنآ دارو هقنر هر هناهل ىلا هناسل عفر اذا ناشطعلا لها لاق ردهنسانعم ثكکوب بوردلاف یغوط اد

 ود هنسانعم كما هیسلت هلا زا وا وادنلب هسک ندا مح و هلاله ىأر اذا رهشلا لها لاق ردهنسانعم كم روک ی

 رد هنسانعم قوا بولوکزوب ندرورسو تب هدنزو لعفت لات یاب هوم ماذا ي الا ها لان |

 یشاب زوکو "ال الت اذا نام للت لاق رد هنسانعم قفلنیدا باح » هلغقاح كشعو "الثاذا هجولا للهت لاق | 0

 بام و هرهچ دوب هدننزو لاعنفا (لالتهالا) عمدلاب تلاس اذا نیعلا تلرتلاقب رد هنساضم قفاز اص زا |
 لا رد هنسانعم قیشیا یراشید هلکلبا مست مدآربو ال ال اذا باصسلا و هجولا لتها لاق رد نیا
 نالوا هدنسهروچ بوغاب رومغلاکا هکروندمرب لوش هدننزو هنیفن (ةلیلهلا) هنانسا نع را اذا لچر لتها |
 ردهنسانعم كم د هلال هلال هدننز ولیعفت (لیلبتلال امل وحامن ود ةر وط یا ليله ض را لا هلوا شماجناب هرارب |
 ندهنسنرب لی ارت وردسبکهلقوح و هلعس) هکر دذ وخ مند هللیههروکهننای كح راش» هل لا هلال اقا ذا نما لله لاش |

 لله لاق ردهنسانعم قمزای یزای و رف ذو نيج و صكت اذا هنع لله لاقب ردهنسانعم قجاق بویلن هلغق روق |

 لله لاق ردهنسانعم قل وا مسپا بونلوریک بودا اسما ڻکر دبا مش همدآر و باتکلا بتک اذا تتاکلا |

 | كحمر واو روند هنل وال روم و قر فلا یا للهلا هنم ینذخ | لوقتر ون ده وق روق هلنیتعف (لاهلا) رخاناذاهقشنع |
 ةرثشكل له ماعلا اذهیف ترطم لاق رول وا عج رون دهرطم هکندنظفل هله و ردیکیدتا مس لتلت هکر وندهن وا

 لب( لیلا رژرول وا لاله لاطحاق ندبا لوات ردهعاس7 ےس هکروند هنغامد كنا ويح یراکددلیفو راطما یا |

 سماقها و اع یا الهله هاقس لاق روند هب وغآ هدننزو دف دف ( لهلهلا ز هنسانعم ِج روند هراق هدننزو|

 هشاق و ءزب شفت ول هققوو هجناو جسنلا فیض یا لهله بوق لاق روند هزب رس شف وط یر ازاب و شوک |

 قیقریا لهله هرعشلاق رون د هلع ورعش فیطل یشاق لزانینوعصم و یتاریبعتو قیقریا لهلهبوث لا روند |
 اذا جاسللا بوثلا لهله لاش رد هنسانعم قموقط یرازاب و كشوک زسماقها یزب هدننزو هلراز (ةلهلهلا) |

 قلا ہیکزا لزا ود یتومص و داکیا | هکرد لهله لاق رد هنهانعم قاب بوش كب هر وا

 بودیاتا تکرح هلب انا و لهم هدص وصخر و هعجرا ذاتوصلا لهلهلا یکی راعیجرت رشا وخ رد هنسانمم |

 كم هلا هلبا هنسن فیضهرب یتواو ین اتو رطل اذا يمالا یف لجرا لهله لاق ردهنسانعم قلوارظتم هما |
 لاق رد دات كما رازاو رجز وداله ین یسق تو فی ى ل اذا نیعطلا لهله لاق ر

 هاو كزال هدرلنو هدننزو طبالع (لهالهلا# و هدننزو E < لاهلهلا ژ ال هرجز اذا هسرش لهله |

 یناصقرهلوا قوچ لهاله وقبقریا لهاله و لاهلهرعش و بوثلاس رون دهرعش كزان و فیطل و هو شوط | ۱
 ها وام نانل وا ریبعت ءاوذا هلهاله وذ دوخاب (لهالهوذ) رشک فاص یا لهاله ءام ردغلاب لاش روند هوص

 نیت رسک( نایلها) روند هب هتفکو رعش و هب و فیطل ول زان یخدوب هلړس هين لوعش سا (لهلهل) ردکلم ر ندن |
 هدنسهدام للب ردهبانعموب خد نیل هکهتن ردلمتسم هدر قجهلوا دیدنان و دوان (نایلهوذ و هد دشت دشت كنايو |

 کد ید هدنباپ لتعم یرانو فلوم × نابیلپ یذب یا نایله ید و ناله اوبهذ لاش یدنلوا لیصفت

 لعفت (للبتز یکب ولسا رد لولها دوخاب ردقو یدرفم رد هنسانعم راطما هدننزو لیلاک (لیلامالا# ردغلبا

 ريغ هلا لعف نزوو تیلو و لطابلایف یا للهتیف همد بهذ لاش ردیع#ا كنهدوهب و وغل و لطاب هدننز و
 ا زس نور و وهم و هوش یورو دش بابت او نرو دور ون دن زو هلخ اهلا رف

 لوقتر وند هنسا دتا كنآ دوب هل کک ناه( لهلا را اش یا ةله باصاام لاق رونل وا قالطا هب هنس ياو

 هن واخ ناروط هلا هماح تاقرب هجزکلای لهو هلالهتسا تقو عب هلالهتنایا هلالهاو هله و رهشلا ةله هتيتا
 یآره یعدآرب هدننز و لاتق (لالهلا) و هدننزو هلتاقم هلال ) دحا و بول ىف ةلضفتم یا له ةأرما لاق روند
 لوش هدننزو هلدحم (ةللهملا) "یثب رهش لک هرجأتسا اذا الالهو لاهم لاه لا ردهنسانعم قفل وق هژقلیآ

 مظعم (للهلا ) ةسّوقتم ة ماض یا ةللهم لبا لاق هل وا س وقم یک یاب یرالب هل رلل وا نویز كب هکروند هراهوډ |
 عاشر هلیس هی لعاف سا (لهلهم سّوقَسیا للهم یشلاق روند هب هنسن شلوا سوقم یک لاله هدننزو
 هاب !لهلهم هلغلواموقم نرب ویتروص تکا زو تقر ادت ا 4 یی عراعشا یدبا هعیر دوخایدعیعسا هکر دسقل
 تلهله » مهنیجم عارکلا ف لغوت ال ٭ وبشا دوخأب یکم وح رع یاب یک دمور یارعش هک تن یدل وا بقلم

 هرکضند هسان و من هدننز و یر هلص كناه 6 یلهلا) یدل وا بیقلت بیس کليا ه"وفت ین # البنص وا كلام امرأثا

CA) ثل ٩ + 



F-سگ ۳۸۵  

 | (لتهلا) ارادا ض زا نم لر لا ردهنسانعم قلاغاص ندکل هتسخ هدننزو ج رحدت (لطیهتلا)ل رد زعم

 | لیوطیا لقه وه لاقت روند همدآ نوزوا حد یقلاح و روند نخ واود جب رک ڭا ىرى ناه

  ردیح (لعیهلال روند هب هراف كکرا  لفاهلا) ردهنسانععیاحرونید هب هسک ا هدننز و فتک «لقهلا) قرخا

 | کر وند هکعرو اه کهن و هج 0 دیلی اعم رود هاراکو روت دهنشوق هود ځا هدننزو

 اروند هت 7 وزوا وله کو رویه هب هنس نام: زی دویرا اقلطم هدننززو لقیص (لکیهلا) ردکع روب شآ ضا دارم

 | ه ءرجعو هتب لوش صوصخ هنسهفناط یراصنو روند هتاب شمازوا و شفلفوغوب هجن رادقم بولوب یتلاکو
 | بهارلا هثاکلاق روان مقنعه ا رضا وزا ورم مدال اخ مچ ان کرد

 | حورشم هدناهرب ردند اعا راج ن لکیه و عفت رم یا لکیه ءان لاق روند همان كسکو و هر دف یا هلکبه ی

 | كند رجم راونا پک اوکه دن راداقتعا ءامکح السا روند هتروص و ه ناب قرهلوا یچآ ا دا

 | ایم هت وپ لوا بودن ان توی نوچگا مسلط وا و عض و سلط بسانم ن وچ ا ب کو کر ھ هلغل وا یلک ایه و لالظ ۱
 2 ننام قفلتوغو بو ازوا تاب هدشنزو هجرحد (فلکیهلا) یدا زرد رونلا

 ۱ (لکابتا) ةيظع یا ةلکیه ةأرما لاق روند هنوتاخ دنموتتول هثج كوي رولوا مسا هلکیهو لکه ات اذا

 تا رغیآ هدننزو رشعت (لیکهتلا)) اوعزات اذا عالایف اولک اهت لاقت ردهتسهانعم شد اون هدننزو لعافت

 | كناه (لالهلا) الاشخایشماذا ةأرملاوا ناصطالیکهت لاقت زو هن ایف E هلا اقر ووش یک تروعوا

 ۱ | دمکی جنب دوخاب ردق ه هک وا دوخاب هنسانعمو هامر وندها یکی ناله ؟ ییا لوق ىلع تاج ر رنک ۱

  رونل وا قالطا لاله هد هبآ تالدصک ی اد یهرکی و لا یارک هدنزخآ كنآرهو زونل واقالطا لاله ردق |
 اهر لی ایا لاله الا هيوام اف ر رونل وا قالطا ه وص ذجنوآ لاله و روند رق هنبام ینعب ها

 ۱ | قیرآ و ردیسیرد شلتوص هکروند هن واق نالیو رونل واقالطا هنکک را لوق ىلع هنالی و دون ناهید

 | هغایا كناققایا و روند هرومد نر دشواق هن رب یرب نير وکو یکیا كنالاب و كرم و روند هه ود تکرا لوزهم و
 | یکه رهډ كچوک كجهسک ینرکس كنعسف كشاو هنسانعم رابغ روند هزوت و روند هنلح نانقوط هر ندنرب ن
 | یک ه راد فصن كقرخ نالیزاق هنسهروچ كرداچ نوچ ا قمواص هرشط یتیوص لیسو روند هغاجمرب

 | روند هنالغ وا بوبح وریلد و رول وا هدنلکش یآ یکی هکر ديما كناغمت رب ص وصخ هنمسق هودو روند نسوق
 روند هنج وا شلربق كنشاط نمرکدو ردندآ تعاجرب ندنسهلبق نزاوهو الیج امالغ یا الاله تیر لوقت
 ۱ ووتد رر رومیو روند هضابنالزا هدتیدیزغنرظ كناسناو رونند دن راشاط مردلاق شفش ود ینالوط و |

 ند هلعافم یکه لاهم لاله و رواکل یلاها و یک هلجا رواکه لها یعجثالاله و رطملانم 2

 | باتک و باصم(لالهلا) رد هاصص ج د یهتلا لاله واو ردیعما مارک باص یتلا نوا و رک ذیساک ر ول وا ردصم |
 | هردرپ هدهماهن هدنزو باغ لاله رطلا لّوا یا لالهلا و لالهلا ءاح لاق روند هنل وا لر ومعي هدننزو

 | قاي لقنافاصرومغب هد دشت كمال و یصقكناه 67 نهلا)ر ولی E هدنس هکل وا ةارس هکردیل وب

  لالهلا له لاق ردهنسانعم كمر وک یآ یکی و هبابصنا دش دتشا اذا لوالا بابلا نم اله رطلا له لاق ردهنسانعم
 | رهشلا لها لقتال و لاله رهظاذا رهشلا له لا رول و سم درهش ودام نازک یم یخ نو رهظ ادا

 | زا لهو حاصاذا لج را لهلاق رد هنسانعمقمرقیحو ح رفاذا لج لا لهلاق رد هنسانعمقلوا كلانح رفو الالها
 | كلک ود یلقناغاصرومغب دوب هدنزو لاعفنا (لالبالا) جا ,ةر یا لهبوث لاقت روند هبوث شفل واج 3

  عمدلاپ تلاساذانیعلاتلبنالاقب ردهنسانعمققهآ ر اص ریاض یاب زوکو هبابصنا نشا اذارطمل ا "لهنالاق

 | رد هنسانعم كءنروکیآیکیو هبابصنا "دتش شا اذارطملا "لس لاقنردهنس اتم اكورد ھا رومی ین دوب (لالبتسال)

 ودهنسسانعم قمرغاج هللا اکب هدنآ یکیدلیا دلوت ندنسهدلاو یص و رهظ اذا لوهحلا ىلع لالهلا "لهتسا لاقب

 ندفالغ قو ضفخ وا هتوص عفر لکتملکاذکو ةدالولا دنع ىنعب ءاکبلاب هت وص عفر اذا "یبصلا لیس لاف ا

 رهشلا لالهتسا ف هتبنا لاق هنمورد هنسانعمقا وا یکی یاو لتسا اذا فیسل | لېتسا لاق رد هنسانعم قمقیچ بولب ربص

۰ 

 لوهحالع لهاو لالهلا "لها لاق رد هنسانعم كمن روک یآ یکی هل رسک كنهزمه (لالهالا) هلالهت-اتق و یف یا

 ییدلیادل وت قجوج لاله او یدنلوارکذ هکر دهدن ر وص قغلوادانسا رهشیهنهلیل وق لها لقتال و كف وم*رهظاذا

 لح را لها لاق ردهنسانعم ققاب هآ یو .نلینما عع یبصلا لها لا ردهنسانعم قمضاج هلا کب ا

 لاق ولولا قزل ااا امم یمزآ توک نت ندا اوز علقو لالهلا ىلا رظن ادا



ef PA قم 

 هرانالب هدننزو یرکس (یلزهلا) ةياریا ةلريه مهف و اوراس لاقب نوچ غیدشانب وا بوشاغوآ هلکنآ راک زوز |
 هدننز و هجرحد هلا هدحوم ءاب (ةلبزهلال ردق و یدرفم كنوب و هنسانعم تابح ردبلاغ فص و هک روئلوا قالطا |

 هدننزو هلبحنز (ةلبلب زهلا) اعقدم ارقف رقتفا اذا لجرلا لبزه لاق ردهنسانعم قلوا راسک اخو ريقف كب
 ردلمازا للضا ردهنسانعم تاوضا هلبصق كناه (لما زهلا) “یش یا ةليلبزه هيف ام لاقن روید ه هنسن یچات |

 یغیدل وا را وسكمدآرب قر هیلوا یروتسد ونذا كنبحاص هدننز و هنیفس هلا هم نیش (ةليشهلا )رد ولقم هاه همش
 | لاعتفا ( لاشتهالا ال ةب وصغم یا ةليشه لبا لاق روند هناویح راسو هه ود نانل وا ذخا ابصغو روند هبهاد

 هبحاص نذا رغب هتیکر اذا هسرف تلشنها لوقت ردهنسانعم كن هنس هاد قرهیلوا یتذا كنبحاص هدنازو
 (فلشیهلا )ةلیشهلا هاطعا اذا هلشها لا رد هنسانعم ثمر و هب وصفم باد همدا رب هل رسک كنهزمش (لاشهالا)

 | هنس هم هقان هدننزو لیعفت (لیشبلا) ةنيم“ ةنسم یا ةلشيه ةقان لاق روند ه هقان زوم” ولشاب هدنزو هردیح ق

 هدننز و هردیح هلا هع هداض (ةلضیهلا )نیا نم اثیشتلززا اذا ةقانلا تلشهلاقب رد هنسانعم كم ر وتکد وس هج ذآ

 نوزوا ویربا ول هد وکی روب وروند ه هقان قوچیدوس و فصن یا ةلضیه ةا رها لاق روند هتروعولشابهتر وا
 دتعاج وهرکسع شویحالس و ةنسمیا ةلضبهنانا و ةأرمالاق روند هناویخ یاس و ه یزاهجوق و روت 36

 مماوصا یا سانلا ةلضیه تعم“ لوقت روند هن رادایرف و ول كاسا و دحسنم یا ةاضيه ةعاج لاق روند
 | شیج یا لضیه ءاح لاق روند هرکسع قوجو روند هتعاج ولحالس دو هدننزو ردیح (لضیهلا) |
 | دنسانعم كل وس زوسقوچ كن رول واردصمو هنسانعم ریثک ر وند 4 هنسن قوچ هدننز و لضف (لضهلا) رشک 0

 هتروع ولهم نوزوا هدننزو هارج (ءالضهلالاصم "حس اذا لوالا بابلانم الضه مالکلاب و رعشلاب لضه لاق |
 | قمردغاب رومغب قوچ كب دولب هلل رسک كنهزمه (لاضهالا) نییدشلا ةلب وطلا ىا ءالضه ةأرما لاق روند |
 | كم رس یی وص هلفم راچ هنب راو د نکرکچ یی هغوق ندی وق و اهرطع تحس اذا ءاملا تلضها لاقب رد هنسانعم |
 | هتاف (نالطهلا إلو هلیصف كناه (لطهلا]) ءال اب تحضنق بلا لأج ا رضاذا ولدلا تلضها لاق رد هنسانعم ق
 انالطه و الطه رطلاله لاق ردهنسانعمقغناب ر وغ ول هنادیربا لولب لولب یزدی هدننزوا راک دن( و 1

 هرومعب فیعض نافاب زالو وا وا ما لطه و رطقلا مظع اق رفتم اعلاستم ۳ اذا ییاثلا بابلا نم الاطمو

 اش ینیرت تكنسهدوک هلکمردنرکس یت لطهو مئادلا فیعضلا رطلا وه و الطه باح لا رطما لا روید

  كعرو هجهتسهآ و “یش دعب ائیش هقرع جرخ اذا سرفلا یرطا لطه لاق ردلمتسم هنسانعم كکود ائیشف [

 نیعلا تلطه لاق ردلمتسم هنسانعم ققق شاب زوكو افیعض اربس تراص اذا ةقانلا تلطه لاق ردهنساتعم |(
 هدننزو ءارج (ءالطهلا روند هرو ی ماد ولهرطقیرباناغاییب ردب هلی كناه (لطهلا ) ه تلاش اذا عمدلاب ق

 ثنّوم ییعب ءالطه ةباع” لاش  لطها باع لاهالو ءالطه و لطه ةعد لاقت رد هنسانعم لطه ق

 رداکد لمعتسم لطها قرهلوا رک ذم نکل رول وا تفص هننرادلک هباص و همد هکرونل وا لامعتسا ءالطه قرهلوا |

 دادش (لاطهلالو هدننزو فتک (لطهلا) رزعد ع ورا هدنرک ذمو هغارمسق بلقلا ددح رار د ءامور کەش |

 (لطهلا) لطاه عجب عكر کل طه بیاح“و لاطه و لطه باح "و رطم لاق رول وا فص و هاه“ و هرطم هدننزو ]|
 هدارو روند دمدآ جا و صل یا لطه وه لا روند هیغوا و هنسانعم بد روند هدروق هل رسک كناه

 ردص وصخ هه ود لوق ىلع روند هلا ويح وناسناشم وا هدنام ورف بولیرو و رداطخ یر هځ سش قج الا زس واو |
 (یلطه)لو اد ور یشمت تناک اذا یلطه ةقان لاقت روند ه هقان نالوا ررو هج ايهاب هدننزو یرکس (ییطهلا) ۱

 هرهودندیک هلاص هن راشاب ولشاب بویلوا یسیګ روس لوق ىلع نالوا عطةنمند روس هدنزو یزج(یلطه)و ق
 روند ه یکلت هدشزو ردیح (لطیهلا) اهل قئاس ال ةقلطموا ةعطقنم یا ىلطه و ىلطه لبا لاق روند | ۱

 لوق یلعندنس هف اط كلرت و روند ههاپس هجرادقهر نالوارونل وا اغ هما رلیدنکو  ردیعماكنسهکل وارهنلاروامو

 . لطایه هرلنآ و رلیدا تعانمو تکوش بحاص و رلیدلیا روهظ هدفاس هک ی دا صوصخح سنجر ندراودنه ق
 ری درفمفل وم + ردشل وا رع ی رلتل ود هدنرافرط ناتسدنه تدمر یدا روند ید هلطابه و

۱ 

۱ 

1 
 دجم كندرفم رول وا لخاد هعج یاصقا هلوقمو ءات یهدنرخآ ردسبک هرساک | و یرسک و هرصابق و مصبق و وا ۱

 ردنالطخ تیال وما هلا ءا لاتيه هکردم وس هدناهر هکیدلاق ورد اج ځد لوخ د مدع ون وج ات راشا هنغیدل وا

 هدننز و دادش (لاطه) ردشغ د هلطابه هدنعجچ بول وا ی زعم لاته اففحم لطبه سپ روند هلتایه هنن راهاشداب |
AE را ۶ ۱ ما ٠ aaa 

 | یسراف هلام روند ههر رقاب هدننزو هردیخ (ةلطيهلا)) رددآ كغاط رب و ردیعما كنسرف یناطلا ليلا دز



 1 a رک 27 مدشز ز و هلحص (تلکر ها )وهدنز ITNT و هلیصف كفاکو كناه (ةلکر هلال ردیسهدرک ان

 أ | روند هه وبا الدو فبطلیرانفرو یشموانعرو ب وخ ید و نت هدننز ولیدنق( لیکر هلا و هدننز و هن وزرب
 | مسج < عف یا لکارهلج و لجر لاه روند هلا ويح و ناسنادنم ونت ولد وکی رمو هدننزو طبالع (لکاربلا)

 | هنن رله ودزکد دوخای هن راباکو ص لوق ىلع یک سونیلاف و یقلاب هعردق روندهراقلاپ یربا هلک كناه(ةلکارهلا)

 | ندفارطا هکرونبدهنهاکنیعج ك رع جاوماو روند هراروناجنال وال وی ویربایرلیرغص ندن راروناح زکد و روند
 [] + الوه صاوفلااهن ودنمیآر + وبشا لرعاشمان رجا نیا یرهوجو ردنا ادیب عمحم و ژاکت هداروابولکر اجوم
 هاک آره نالوا هدنا ارز ردشلنا مه و هلک عا دارا نوما داهشتسا هروب نم یانعم یتتب + انون واناتیحو ةلکاره |

 یرهوج جد هما هچن هکر د حراش « یدنلوارک ذ هک تن ردکعد یرلهودزکد دوخاب یرابلکز کد دوخاب راةلابیرا

 | كعرو قرهنلاص هدننزو هجرحد (فلکرهلا) هدننزو حر ز ردلکره یدرفم كنهلک ارهو رایدلیا ریسفت یک |
 كوي یقن هکر وند هنوناخ لوش هدننزو 4 وذر < ةلوکر هلا )ل لاشخایف یشع یا لکر موه لاقب رد هنسسانعم

 6 ةلمرهلا)فادرالا ةحت ایا ةلوكرهةأرما لاق هل وا رروالره هرتد یکی تیرب وق كن ویقنامارقهلغل وا زوعسو

 ۱ كعسک و قلولو و لیقاقلطم وهرعشفت اذا هلمره لا ردهنسانعم قلوب لیق ندنندب كمدآرپ هدننزو هجرحد

 ق هدوشرف بوروج ندنغل ولشاب كن یراق هجوق و رولا اذکو هعطق و هفت ادا رعشلا لمره لاق ردةن س انعم

 3 لا رد ادا ر و هابت یشیارب و ارکتیلپ اذإ ورا ةيلمرغ لاف ردنهنتسانعم كفك نذلاو قلوا
 RE ور هجوق كن هدننز و حر ز (لمرهلا# هدفا اذا 06 لمزه |

 | كئاب هرکصندفدق ری یچاص دوخاب بولوا شارت هدننزو روبنز (لومرهلا) روند ه هقان هجوق كبو روند ۱
 ۱ روند هنکلو یوت نالقاحاح هرکصندقدل و یتیرایوت كنهود و كل شوق ثلذک روند هرالبفنالق هدنف رطا | ۱

CREروند هغاچص مقلاص هچراب هچراپ نالوا هدنرلکتا كسابلو تکلموک یکما هدننزو  | 

 | یرلکدید قنع لوقیلعرونل وا رعت كلغ هکر دکع رو نالوا هدنن هم روت هلا همت رکسهدنن ز و دخت رحد# لو رهلا)

 ۱ ودعلانیب یشماذلجرلا لوره لاق ردکع رو هلا كنل یسهصالخ ردکع رو هلتعرسدوخ ایرد و ۱
 | لا ردتسا ردهلنیتحف هکیتسهلک لره هدام و یلج یدعس یشح هکربد جزم + عرسا وا قنعلادعب وا یشلاو

 | لع ( لزهلا و روند هندلو نالوا ندلّوا جوز كنهجوز هرزوا یت ار یواش حراشلواو ۳
 3 لوا اا شدو ونوس وا دلش رکو هدلوف رک ردهنشانعم كليا ةطاروخ و وغلو زط هدنزوآ

 [] عباراا ویناثلا بابلانمالزهلزه و هلوق وا هلعف یف لزه لاق ردکعا هلبا دصق ندکجرکب ویلا هن وکه فیطل یشیارب

 | الزه لجرلا لزه لاقت رد هنسانعم قارا ودا اب ۇش زا ناولو ناسنا هلبعص و یصف كناه لزهو ا

 | ال وز هم هتریصاذا یناثلا بابلا نمالزهانا هنلزه لوقت رول وایدعتمهنسانعمققلعی راو ال وزهمراضاذا ل والا بابلا نم

e SHقلریق یسیشاوم كمدآ رب و مهلاوما تلزه اذا موقلا لزه لاق رد هنسانعم  || 

 [[ رقنفا اذالجرلا لزه لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا جاتحوریتف و هتیشام تت وم اذا لج لزه لاق رد هنسانعم

 || فتك (لزهلا) هلزه یتمع لجرلا هلزاه لاقب ردهنسانعم كلا هطاروخ دوب هدننزو هلعانفم (ةلزاهلا)

  هلرسک كنهزمه (لازھالا) لزهلاربثک یا" لزه لجر لاق روند همدآ ندا هطاروخو غالااد هدنزوا

 قلعي رای رانا ویح كمدآرب واباعل هدج و اذا االف لزها لاقب رد هنسانعم قلو لوغشمكت هب هط اروخ وغال یمدآرب |

 ییثاومو "تا ودندنغیدل وا یرثا توا هدا ره هلغل وا قار وق لب وهلا وماتلزه اذا موقلالز ھا لاق رد هنسانعم

 | قیضو ةد شنع مهلا وما اوسبح اذا موقلا لزها لا ردهنتسانعم قموقیلآ هدهناخ و هده وا بویمروبلاص |

 [ رول وا سا هلی كناه (لا زهل او ةهاکف یا ةلازه امنیت تعقو لاق ر روند ههفيطلو غال هلعط كناه (ةلازهلا])

 ا لوهجلا ءان یلعالازهلجرلا له لا رد هنسانعم قلی رآ رول وا ردصم و نم دضیالازه هب لاق روند هفل رآ

 1 (لزاسهلا) الوزهم هتلعج اذا هتلزه لوقت ردهنسانعم قفلعیرا هدننز و لیففت (لیزبتاو لوپن راصیا

 |[ لام روند هغلقاروق نالوا ثعاب هکلیا لوزهم یرلناوبح ردهدننزو هلح رم هکردیعج كنهلزهم هلق كام

  بوسنمو دز نب بایذ ن لازهو ةرمنب لا زه ردندیماسا هدننزو داذش (لا ره )بودا یا لزاهلا ممذخا

 | اردا ینامز هیلهاج ردندنیعبات هکرد لیبحرش نیا هدننزورییز (لیزهال ردرهباص لاّزه رکید قرهبلوا

 ثالذک رد هبیاس رد رهربشمه كن رابانج هن وه٣ نینمولا "ما هکردثراح تب هدننزو هنیهج (هلبزه)) ردشلیا

 | رول وا قالطا 20 میتزو هردسیح (ةلریلا) رد هیاحص دیعس تنبو ور وپ و چرچ تذ هلزه



 > ۳۸۱ زی

 تابلانم الیده ماما لده لاه هنسانعم كمت وا نیحرکوکرولوا ردصم لیده و امشحو صاخوهوا ها

 نيج رکو کر لیده دوخاب روند هنیجرکو کث اکرا لوفیلع روند هنزالپ نیجرکو ک لیده و توص اذا یناثلا
 ندراشوف یحتر لوق یلعیدل وا لالهندقل زس وص یدا هدننام ز مالسلا هيلع وان ىلع رب حو هکیدنایسیر واب |

 نهنسنر هدنزو لدع (لدهلا) هلن ناغفا و هب رک نوچکنآ هکر دقو نيج رکو کر الاح هلکلیا دص یآ یرب
 :هاخراو لفسایلا هلسرا اذا ,ینالا بالا نم الده *یشلا لده لاق ردهنسانعم ققق راک بوزویلاص یغاشا ۱ : د

 | زسا اذا عبارا تابلانم الده رفشلا لده لاه ردهنسانعم قل وا قفراص یغادود كنه ود هلنیتعف (لدهلا)

 ۱ ه رفشم رس افهحرقلا هذخااذا رعبلا| لده لاق رد هنسانعم ققراص یعاشایغاد ودهلغمتیج هرابهدنغاد ود كنه ود و

 ءارج (ءالدهلا ) خ بسه یا لدها و لداهرفشم لا روس هنعاد ود ناوبح قفراص (لدهالا)و (لداهلا

 لرل هاخ هدشزو لعفت (لدهلاز نفذلانع ةبلقنم یا ءالده هر لاق رولوا فص و هعاد ود رود هدننز و

 | تایم" (لادهلاژ اهدلح چ وسا ادا دنیصانا تر لاق رد هنسانعم ققراص یک هغوق تونلکو لس ین رد

 : سانلا نم ةلاده تماج لاق ردهنسانع»تعاجیهدننز و هاه (ةلادهلا) روند هنلادجاغا قق راص یغاشا هدننزو |
 ۱ هدنع ویک ب اح“ ردلا دهیعچ ردلکد ناف رول وا تبان هدحاغا یرلکدید رم" کردیم ارش ر هلا ده و ةعاج یا

 ۱ لاش روند هد ضو یشک اهل رسک كناه (لدهلاز روندهنشوق قالیح هدننز و هردرح (ةلدنهلا) ردندا هب رقرت

 | الصا بونلیغاپ یچاص لوفیلع روند دمدآ نا وارف و قوچ یجاص هدننز و لص((لبدهلا) لدا یا لده نیل ۱
  حسسیال یذلا ثعشا وا رعشلا رثكلا یا لیده لجر لا روند همدا نالوا نهرو ماظن بویمارط بو و |

 | باشانم لمده هیلع و ءاج لاقب روند هب و یکسا هدننزو جریز (لمدهلا) رونید همدآ ناجنارکو لیقثو هسآر
 مس

 | دمدآ یلجاصروک لوشو هلوا شل غا نارذک تدم قوجندنرز وا هکر وند 4 هنسن شلاق ندم دق نامز و قلخ یا |

 . لصس (لمدهلا )ثعشالارعشلا ربثک ی المده لجر لا هلوا نعارط بوو الصا بونلیغاب یجاص هکر وند
 ۱ لاع لتیا لمده ضررالاب لاش روشدهکو وا كسکوو روند دمدآ ناحارکو لیقث و روند ه هماح یکسا هدنز و ۱

 .مدقلارهدلایا ةلمدهلا نمقبلاق روندهنامز یکساو روند هلاسموق قوچ یغلجاغا هدننزو هلعس (ةلمدهلا) |
 هدننزو هجرحد (ةلمدهلاز) ساسلانم ةعاجیا ةلمده تءاح لاق روند هیتاسلا تعاج و رددآ عضور و

 كندصک هلا هروسکم جم لاذ (لذاهلا)ل های قرخ اذا لجرلا لمده لاقت ردهنسانعم قرب یباوتا هسکرب
 روند همدآ نالوا كلالاج و تسج هدننزو روبنز (لولذهلا ) هطسویف یا لیللا لذاه یتءاج لاق روند هنطسو |

 ۱ نیرباج و هرکن ننال و فیفخ یا لولذه بئذ و مټو لج ر لا زول وار فص ورد زوو اقوا كناچثالذک
 ۱ هکو ا كچ وکو بلص لیوطیا لولذهسرفلاق روند هن آ اناوت و نیتم ولم رکو  ردیعما كنب راس رف یس ودسلا ليقع
 كنف یم زخم بهو یبا نب ةریبه و رون ده رام وق هد رخ و هجا ورونيد هنق رخ وص كچ وکو هنسانعم ریغص لتر وند
 | نان روکه دقارباو ر وند هنس هیشلوق یلع هنل وا كن هصک وةفا یا لول ذه ه اص ا لاق رد هنسانعم ءالب و تفآو ردیعما

 | قرهنقلاچ لوق ىلع ارد هنسانعم كعرو هلتعرس هدننزو هلقوح (ةلدوهلا) روند ها" شل او روند هرو

 | ردهنسانعم قاتاب بونقلاچ یمولوط د وسو هودع یف برطضا وا عرسا اذا هشم ف لذ وه لاق ردهنسانعم كمتر کس

 فعضاذا لج رلا لذ وه لاق ردهنسانعم قمل وا لاج# و فیعض هدنص وصخ عاجو ضخ# اذا ءاقسلا لذوه لاق |

 ردندیاصصا هدننزو ریبز (لیذها) هیعر و هازت اذا هلوب لذوه لاقت رد هنسانعم كمهشیا بوردکو چو عامطاف ا
 : (هلمذهلاو ردیاعص لیذهواو رد رد كن هلسق كچوکر  رضم نب سايلان فکر دم ن لیذهورایدنادعقیرداموردب

 ادیت یشع یا لجرلا لمذج لاش یک هلمذه ردهنسانعم كع رو قراتاقیص و قف وا یراعدآهدننزوهجرحد ۱

 دفن( لج رهلا ]اطلت یثماذا نالفلج ره لاق رد هنسانعم كع رو هد روش قشراق هدننز وهج رحد (ةلجر هلال

 ا فيجا را (لیجارهلا )وطن دستا لج ره لحنر لاش روند همدآ نات روم قرانا ریس كريس ینیراعدا هدننزو
 همدآ نوز وا هدنن زو ساطرق(لاطرهلا لرد لوج ره ید رفمرونىدەراە وذ نامزد ویر او روند هرامدآ ن وز وا هدننزو |

 مه لاق ردد رفم لاعره رون د هرل هام ورف و سک ان هدننز و هنعارف (ةلعا رهلا )لی وطیالاطره لجر لاقب روند
 | تن ایت هنوتلا ادا ردیدآ لرصیق ر ندمور *رصابقهدننزوجرب ز وهدننز و لح“ هلفاق( لق ره )مائل یا ةلعاره ۱

 ندتلاسر ناو دهلغل وا رصاعم هدنداعسنامز موس رم کرد جزم + ردو ندناثادحا یرازتسانم و اسیاکو ندا

 رون د هنکلا ن واهدنن زوج رب ز لق رهو ر دی رعم سیلکر او ویدلوا رداص همالعف رش مان هلیناونع مو رلامظع لقرهیل
 موسرم لقره هکر دهدلب یرلکدد یلیکرا هدیلوطاناالاحرددآ هدلب رب هدنس هکلوا مورهدننزو هله“( هلق ره هنسانعم لک



f ۷ 
 وی دلم تک دلی لاوس دوعلادعب مدآترضح بودالتق یلیاه یردارب هدلاللن وا یدلیا بصن یص و هنناغاخ

 کم هما ونع + همد تب رشاض را نعلا ها + هر لا ردا یتیفیک مدآ ترضح یدلیا اوج |

 | یمادنا هدننز و لجرفس (لکرهلا) ردندحم هکر دایحم نیا هدننزو لبنح (لینه) ردیقاب یرثا الاح بویطا عالتا

 (لوتهلا) و هدش زو لتف (لتهلا )مسا نسح اشیا الکرپه تیر لوقت روند هناوج هزات زا ندو بوخ
 | ول هناد یربا ین ردپ باح” هکردهنسانعم لطه هلناصف (نالتهلا) و هدنز و راک ذل «لاتهلا) و هدنز و دوعق

 دیه وب نافاب لصتم نالته ضعبلادنع و ردد زا ندنموهفم لطه و لوق ىلع ردهنسانعم قمردغای روم"

 لطهلا قوف وهوا تلطه اذا یناثلا بابلانم انالتهو الاتمتو الوته و الته ءاعلا تلته لاق روند روش

 بولوا ردصم هنن هلا افتکا ندهریاس رداصم یلوق نالهلاوا كل وم هداروب + عادلا فیعضلا رطلا نالتهلا وا

 نالته هج زکلاب دوخاب رولوا كعد ردهنسسانعم قمردغاب رومی ها وب لصتم هحماسلاب یلوق فيعضلارطما |

 یر وزع رطم ردیعج تلتاه هدننزو مکد (لتهلا) ردلقت ید یسلوا ےس | هدرو نم یانعم بویل وا ردصم

 هدننز وربما (لمته)) ردیعما تابنربهدننز و یرکس «یلته) لطه یالته اود روند هاهم ندا راطما |

 خ مالکب لاق اذا لجرلا لقه لاقب ردهنسانعم كلعوس زوس ول یک هدننزو هجرحد (ةلقهلا  ردیدآ عضومرپ

 هب ىج وق هلیس هی لعاف مسا (لقهلا)ردلماته یعجج هرو هننای كحراش » روند هزوس ول بک رول وا مساو

 | ردهنسانعملالتخا و هننف و ?E هدننز وهجر حد هلا هم یا( مام یالق6*لجر لا روند

 یلقاروتوا قچلا و قرب وا هلن وک س كيج و ىح كناه (لجهلا) طالتخاو داف یا ةلغیف اوعقو لاق
 تالجه و یک ل وصار ولک ل وجه و هلن رسک ك ناهر واک لاج و لاج یعجیبکر نال وا هدننب , غاطیکیاروندهرب

 قار ,ا زسلمالع و زسفاشن هدننز و رهوج (لجوهلا ) ردهنسانعم لج هدننز وریما (لیح# آ) لاف رولک

 ندنتفاج و ندنکلنو هکر وند ه هقان لوشو اهل عال ةديعب .ةزافم یا الج وه اوکلس لاق روند هناباپ

 | ربهرو لیلد روند هزوغالقو اهتعرس نم جوه ام ناکاذا لج وه یتفان لاق هلوا ردیک بورو هلتعرس

 | لاقب روند همدا زغکبس و قجاو لبقث ؛یطب یا لجوه لجر لاقب روند همدآ لیقث نکنش وا و لهاکو هنسانعم
 | كشوک و ةرجاف یا لج وه یه لا روند هب یسورو روند یراق عسا و یرف و قجا یا لج وه لحرا

 | هتسانعم لیوط ليلا روند دیک ن وذا كبو ایخرتسم یا الج وه یشع لا روند هشیورو قلاصو

 | ةیشیالج وه یتیعیف و تهشنا لوقتزل وا هدوسآ غامد هک دنا اب یو هود وش وا نالق هدزوکو
 | همدآ قجا نوز وا لوش و رحالاب یا لج و هلاب ةيفسلا نوسان لادن باتیک روند هنرومدیکو ساعتلا

  هدننز و لوح ( لوج#ا ) جوها یا لج وه لجر لاقت هوا زر قلاچ قلاچو یت یت امناد ندنقج کروند
 | همدآ رفسلاریثکو مان یا لجاه لجر لاق روند همدآ یبوش وا ( لجاهلا ) روند هتروع لو یجررف دوا

 |ماناذا دیز لجوه لاقب ردهنسانعم قموب وا هدننزو هلقوح (ةلج وهلا) رفسل )رک یا لام لو ناخ روند

 ۱ هلعافم ( ةلجاهلا )ل لج#لایف راس اذا نالف لج وه لا ردهنسانعم كقک هدهروک ذم ضرا یرلکدبد له 7
 | هدص وصخ ر و لجن راس اذا نالف لجاه لاق ردهتسانعم كقک هدضرا یرلکدد لج دوب هدنزو
 | رد هنسانعم كمرویلاص بیسم یراهود لىرىك ك نەز ( لاجه الا و هلجاس اذا هلجاه لا ردهنسانعم قمشراب
 | فلت یلامو هعسو اذا "ییثلا لعما لاق . ردهنسانعم كما عیسوت یهنسنر و اهلها اذا لبالا لعما لاق

 هدننز و دفنق (لصا) ردیس هدنکكمدآرب (لصجماوا) هعیض اذا لالا لا لا ردهنسانعم قلق عیاضو

 كلعا ادب ندیکی یی هنسنرب هدننز و لاعتفا (لامته الا لیقث یا لجنه لجر لاق روند همدآ ناحارکو لیقث

 رمغ یا له قیرط لات روند هلو نایلوا حا و هلنیتمض (لجسملا) هعدننااذا “ی لا لا لاق اس

 | كئاه (لسملا) یدنلوآ نایب فالتخالایلع روند هجر هکردهنسانعم لهم هدننزو لزنم لس ال بوما

 | الجھ اهنیعب ةأرلا تلجم لاقب ردهنسانعم كللا تراشاو زمن بورب وچ ینزوک دمدآرب یف تروع هلرصق

 | ةأرما لا روند هت روعشا وارب یکیلد یکیا هدننزو همرکم( فسا )لجرازمغت اهترادا اذا لوالا بابلانم

 لجم لا ردهنتسانعم قفقوط هنضرعو كللبد یتسومان كمدآرب هدننز و لیعفت (لیج401) ءاضفم یا هلجعم
 لوجه ع ومد لاق ردد رفم لجاه رود هن راشاپتزوک ناق لصتم «دننز و لوصا ( لزس#  هیف عق واذا االف

 (لیدهلا) 11يا لف سوق لاقب روند هاب نالوا فیفخ قوا هدنن ز و شر مح (لنعما) قلب اسیا

 | ما لیده تعم“ لوقت ردصوصخم هنیج رکوک یناب لوق ىلع روند هنزاوآ كانشوق نیجرکوک هلي كناه

 (یا) 9

aEتازه  



 د ا

 طظ وحم اعطق هلغغ وا دب رحم هدل زا قانعم ردلپمتص»ءرننانعم لزوك كيو و كي هیات رز و یهاد كي هدلو

 جاحزلا لاقو ردشلعا دع ندناوصا سەدام لی و قالطالا ىلع ءار ماما هک رول وا شل وا ندناوصا هکر دلکد

 روک ذمهج و یس هلک هلغو هکردوب نال وادافتسم ندنمالک كن رشح زو «هلغو هناهدنم هل لاق ری دقنق هلن و مهلوف

 راصا رد هک نالک هدندعب ام ردرعخ ءاه یکهدنرخا ۲ ردت و ید هم ال لب و دوخاب هم 2 ال یوهرزوا

 ةحور اهلو + ةم را وذ لاق و الجر هلو لاق ردسک ی رالوق الجر هنر ردعجا راک اریعض ریس فتلا ةطبرشیلع

 رغب الیک هلو * ههجو هللا م رک "یلع ثیدح هنمو ةياهلا فو * برقم لیلا و زج رع ثیغلا و + هفصعم راو
 همال وةدرفم ةلك ی و لبق و بل لیولاایعا و فداصتال ها الا ضوعالب هما مولعلا لیکی وا » ءاع و هلناول نم
 اه دعبام بصن و ماللایلغابهتکر ح تيقل و افیفخن همانم ةزمها تفذح و بحت و مجت ةلك یهو ةدرغم
 ردشلنا قیفح و لیصفت یبهدام وب هدنره+ لاعفا ءاعسا و قلطم لوعفم یضر خش هدنحرش هیفاکو ريق ىلع

 لیویمدآ رب هدننزو لیعفت (لیبوتلاو هح فلا یا ةا ولاب هللا امر لاقب روند هغلیاوسر هلباه (ةلبولا) عجاریلف
 اذا هل لو و هلت و لاق ردکلتا اعددب قوچ اکا هلا ليو دارم هکردهنسانعم كل غا رکذ قوچ هلیساعد الهو

 نالیاوتاه لاق رد هنسانعم كعشدیا اعد هللا لیو هن رب یرب هدننزو لعافت (لیاوتلا)) لیولا رک ذ نم هلژکا |

 یی و یشات ندهنداح ندا تیاصا هتسیدنک هسکرب هدننز و لعفت (لوتلا لیولاب رخالا لع ا۳ دحاوعدب یا ۱

 هدننز و فتک (لئولا و (لئاولا) لزتام لیولاباعد اذا لجرلا لی وت لاق رد هنسانعم كليا امد هنسفن ود لیو ۱

 واولا تزجةفلابم ليو و لثوو لئا و ليو لاقى رونل واداربا نوچ ا دیک ًاتینسهلک ليو هدننزوربما (لّیولالو |
 اله هما هتلبه لاق ردهنسانعم قلق یواب یدلو هدلا و هلنیتعف (لبهلا) چچ ءاهلا لصف اچ یلاعت هدمگ |

 له هدننزو مظعم ل رک دنس 6 ردلمعتسم هنسانعم لغش و ناشو لاح لبه و هتلکشاذا عبارلا بابلانم |

 لاق روند ۵ هسک شنید نوسلغا نوجا تاک الهكنس هل ردام ییعب كما كتلبه هنشپدنک کر دهسا نالوا |

 هجولامروم ےل یالبهم لجر لا روند همدآ دنمونتو مل ولزو نکشیش و كما كتلبه هلل وقم یا لبهموه |
 جن روند هنغات قد هی هدننز و لازم (لبهلا) روند همدآ بفیضخ و تمیخ مدت وام €

 هن زغآ كجر دوخاب ر ديغلا ارا كجر هلجرف هکر وند هرک ذ قیرط دوخایروند هند هت وا قاچ كجر لوق یلع
 روند هعقوم یکیدلیا لوزت هدن "آینیدغ وط دل و دوخاب روند هنعاش ن لود نالوا لزا دفطن هدجر دوخاب روند |

 نالی قوجهدننز و لاعتفا (لامتهالا روند هغلارا شون ردق ههرد ندغاط وهتسانعم تسا روند هربد لبهمو |

 دیصلالتها لاق رد هنسانعم قمردشا را راکش و دیص دایص و ارشکب ذک اذا لج را لتها لاق رد هنساتعم كط وس |

 لاق هنمولکثا اذا هدلو یلع لبتها لاق ردهنسانعم قلق یرازو هرک هلفلق یواب یتدلو مدآ رو هاب اذا
 ید هدزهاتسا ردکعد لوا لوغشم ی اشو لاح یدنک نس ییعی كناشب كيلع یا ممالا یبع كلبه لبتها

 لا ردهنسانعم قعشلاح هراک و بسک هلکلرب ر لابتها وردرا و یرببعت هلغآ هکول وا یدنکن سراو هدعقوم و | ۱ |

 هدننزو لیعفت (لدپنلا) اهفتغا یا مح ةلک لبتها لاق رد هنساتعم كل مانتخا و بسکت اذا هلهال لبتها |
 ادا لیتو لا لما لب لاقت رد هنسانعم تایل راک و تاك چۈ كىلا هد ران و هدننزو لعفت(لیتا)و

 لاتحم بساک یا لابهوه لاق ر روند همدآ نالوا رداراکو بسك هلا قرط و دنف عاونا هدننزو دادش (دابلا) |

 (لبهلالروند هنش وق هودو نود ی كلذک همدآ هحنوق ول هثح یرا هدنن ز و لبا (لیهلاوروند هدایص و |

 ردهلباه یتنومرون دهمدآ نوز واكلوف ىلع همدآ دنمونت یک ینالسرا یکهدننز و فتح( لبهلا)و هدننز و رفط ۱

 كشيرف نیک شم هدهیلهاح هدننز و درص (لبه)لیوطوا ےظع یا ةبه و ةلبه ةَأ ما و لبه لبه لحر لا |

 نطب رب ندنسهلبق بلک و ردندنسانعم تماصص و مظع نانلوا ىدا رروط هد رهظعم ةبعک هکر دعا یرلت رب ۱

 ( هل وبهن ارد رد نطب ر هدننز وريم ۱( لپه ]لر ددا رش ر هدننز و لح“( لب هلآ ژراربد تالبههنسیلاها ردیعمآ | ۱

 یکمزیلبعلا )ی دبا تالمر ند ع ولمهدن ران ز وروبص وهروبص لوبهلا نا دوخاب ردف رعمهکهلوبهل انا دوخاب |
 زد هنسانعم كلا ثع رس هل رسک كنهزم۵(لابه ال او رتضت اب یا یلبهلا یشع لاق روند هکع رو قرهنلاص هدننز و |

 بلطب یا ةلابم هلان لاق ردهنسانعم شهاوخو بلط هدننزو هر اه" )ابا عرسا اذا لجرلا لبها لاق |

 قاتخ ور قبنا لبه تسنیم هدننزوریپ ز (لسبه) رددآ عنضوم رب هدننزو همامن (هلابه) ردیعما كنقانرو

 لبج هدماش یلیاه لباق هکربد ح راش ردلیباق ردارپ هکر دم التسلا هیلع مدآ نیا (لیاه) ردندناعصا بعک نا

 هنغل وا یدال واربک !لیاق تودنک هچ مدآ تضعحار فو مو الامیدبا لا رخ زوم اقا

 کا ءاهلا لصف چم



 لطم
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 هدنزو ات (لاولولا ودندح" ابتلا لکوتملاوا و ردنبقل لدن رفعج نده سابع افلخ لکوتمو

 | لوقت روند هکلیا اعد هلک اله و لیوو لابلبلایا لاولولا هذخا لاق ردهنسانعم هسان و هصغ هکر دفدا رمو

 !6لول ولاورون دهشوقب ثاکرا لاول و وردلقخیخد قل وا ضد ءدنو و لیولاب ءاعدلا وه و ةأرلا لاول و تعم |

 | تتّوصاذا الاول و لول و سوقلا تلول ولاع رد هنسانعم كمهرکحیاب هدننز و لابلب (لاولولا و هدننزو هلزاز

 | تلوعااذاةأرلا تلول و لام ردقلغا كر هد الی وا ودا رم هکر د هنسانعمقلغآ هلا ناغفو دایرف تروع ندا هحونو
 | با تچ هدننزو دفدف (لول و ردتفل جد قرهلوا ءافلا حوتف هدنزو لالعف نالوا فعاضم هکر د میرم

 | لاق ردهنسانعمقلوا راقروق بویلکلب ند هنسذرهبول وا فبعض مدآ ر هلنیتصف (لهولاا) ردیمما یف اديس

 | لاقت رد هنسانعم كلغا طلغ هلببسح نایسذ و وهس هدهنسن رب و عزف و فعضاذا عبارلا بابلانم اله و لجرلا ِ

 همدآ نالوا راقوق بویلکلب ندهنسنره (لهوتسلا) و هدنزو فتک (لهولا) هسن و هبف طلغ اذا هنع لهو

 هع زف اذا هله و لاق رد هناسانعم قققروق هدننزو لیعفت (لیهوتلا) عزف یا لهوتسم لهو لجر لاقن روند

 قمراو شاکیو قلا شلکی ردهنسانعم كلا مه و ییهنسن رخآ بویاص ندیاوص ن هذ هدننز و لها (لهولا)

 هلهس (قله ول هيلا همه وتهداذایناثلا و ثلاثلا بابلانماله و لمله وو له و * یشلایلاله وا رونل وا ریبعت ۱

 هی لوقت ون ی هام ین ندنو روند هنسادتاو لّوا كایش ره (ةلهاولا رو هلناصف و هدنز و |

 هنر کرد نسنم هعزافو هعزف هلهاوو هلهو لصالایف هروک هتناب كحراش × "یش لایا ةلهاوو ةلهو

 | یدنلوا لامعتسا هدنسه رکی ادتا كنهنسنره هدعب ردنرابع ندعزف و فوخ نالوا ضراع هرو ک هدرما لوا |

 لا رد هنسانعم قلوا هدندیف قفل یمدآرب هدننزو لعفت (لهوتلاو رولوا نعضنم یدیرجت هروک هکوب نکل

 ندننندح رد ردب نطبرب کرد علا نب كلامن دعسنا هل کف وا و (لسبه و) طاغب نال هض ع اذا االف لهوت ا ۱

 [هدتسهدام لاو کهن ردیلباقم رخ هل كنهددشم وا وو كنهزمه 6(لّوالا) ردندرلنا "یلببهولا كردم لعا

 | نو"وحن یدنل وا تراشا هلغلوا ماقموب یرکذ عضوم نکل رایدلیا میسر هداروا تغل لها هچرک یدنل وا طبس |

 | نراقم هنجوا كنهلک یسیرب و بودا هطاحاوا و یکیا یفلا یدا لواوا یلصا ردیعج كل وا هکلئاوا کل یدیدا

 ریدید لئاوا بونلوا بلق هفلاواو نالوا فیعض ندنفیدلوا لقتتسم هلغلوا عج یخد هلک و فیض هلفل و

 | هدننزو ليل (ليولا) ردشلیا ۷ هتل وا لوله 4 وک لوم ۴ رار د یو بوی ناکمبلق دیهو ا

 | دارا هدنشودح تبیصمرب ردعیجفت هک لیو هکیدید راضعب رتشلاه لح یا هل لب و لاقب ردهنشانعم رتثلا لولح

 ۱ | راریدهالب و هده دن تلاح و یلیوو كالیو و هل ولاش رونل واریبعت هلبا خیردو فیح و قیزاب یاو هدزعاسل رونل وا ۱

 | قلدابرب هکرولوا باذع هک لیوو رد! توعد یکاله و لی و هکابوک یشان ندعیظفرما ندا تباصا هتسیدنک
 هلالی و و ةفاضم ماللاةثلثم ناطیشلا لی و لوقت وهلباذع و تالهیا هل ليو لا رولوا هنسانعم راسخ و اله و |

 | ردقتربخ بول وا هلباادتا ییعوفرم هدنرروص تفاضا ردشلوا هرز وا هجو یتلاوب هکر ید ح راش + ةنونم ةثلثم

 1 ا نار ونزح ینا یو رول واناطیشللیو للصامدن زوم یرنسکو روتل و
 [ لاب یلصا كنآ یب رایدلیا حوتفم یبکمال نال وا هدنسهلک ةبض لای هد ر وص یحصق و یدل وا لصتم هنظفلیو

 | هلر راتخا یی هصف هلغمامل وا رتعم هما هکرح ر ندناکرح بول واهدنل رتمدحا و فرح ندلامعتسا ت ژ که لس هلکاب هلغل وا

 هلو لج رلاق و رددآ یسوبقرب كفهج دوخاب ردیعما وب وقر دوخاب هردر هدغ4>لیوو » یهتنا رب دليا حوتفم

 | رک زو تفآ بحنالف راردیا لامعتسا هنر لثم ییکرتو راب صیب هادیا ماللا ضب هوو * ماللا رمسکپ

 | رایدید هلن و هلفیفخت و بیک رت یدبا هم ال لی و یصا كران و هروک هننای تحراش × راردا «ّوفت هدعقوم كج هد

 | لقع هلبوب هکر دبمهنسهدلاو هلغل وا هنسانعم بعت یسهلک یو بول وا هدرفم هلک مال ثلذک هد رغم لکی و هداروب

 | بحت نامه بول وا ظ وحلم یسانعم یکی رامالکه اد تب رتو هللا هناقد وخ ایر ول وا كم د شم ضوطدل وات: هدتناهذو

 وللثمو : هکنوسل واداب ر یسهدلاو هلغلوا هنننانعم راسخ وباذع بول وا هص وصخ کلی ود وخ ار هنلو |لامعتس |مرنض

 | زکلابیدال وا هلو فخ هنسهدلا و دوخا رول والاعفا و فسا ماقم هکهلوا كم د یدضوطدل و یهاد و تفآ

 | هدنسانعم یهاد بودا هدحا و لک لغرف و بیکرت هدعب رول وا كمد یدمغوط درب ییلثم كنو ید ضغوط

  هماللپ و دوب راربد هل و هدنماقم هداصتسا و بت هلکلبا دنسپ تیاغب ین هنسنرب كلذ رلیدلیا لامعتسا بمکتلاب

 | قال ا ءاه ةغلابم هنظفل یهاد و ردیف تلل باال هکرربد تلل بال هک ردیف "مال لی وو ردهنسنانعم

 رو ی اه e ءاه یکهدنوب سپ رلیدب د هلو بودا ,aC ید کا یک ینیدنل وا |



 جهش وا

 | بمذودیاذ لغو لاقبوا یراوتویف لخداذا یتاثلا بابام الوغو *یملاف لغو لاقب زددنسانعم كق |
 | لاق اذکو دعباو غلابو بهذ اذا دالبلایف لغوا لاقب ردهنسانعم كقک قاریاكی هلنرسک كنهزمه (لانیال)
 لعنت (لغوتلا) هبق هتلخدا اذا هيف ةجاخا هتلغ وا لاق ردهنسانعم قف وص هر لا یمدآ رو لا فلغوا

 ۱ تر (لغولاژ دعباو غلاب و ب تبهذ اذا علا و دالبلاف لغوت لاق ردهنسانعم كمك قار اك دو هدب روا

 | یي هرارب قیساق و قالوف نکردا لسغیادب (لاغتسالا) روند هوشی رک باز هرجا هنسن رب هل هژیس دش ۱

 | لاق روند هب هنسف غم هدننز و لفن (لفولا) هناغم لسغ اذا لجرلا لغوتسا لاق ردهنسانعم كلنا لع

 الفو “ىلا ت تلف و لر انعم كم ردیک بو وص یتغوبق كن هنسرب رول وا زارع لق یا لفوالا هیفام

 روش نالوا رفاوو مان یفرطره دوخاب نالوا ششي مات شلوب ینلاک «لفاولا)ل هترمتق اذا نالا بابلانم
 | هترفو اذ | هتلف و لوقت ندیفدا ماو هلن وراق وت (لیفوتلا# رفاووا غلاب یا لفاو بصق لاش روند هنس هل وقم

 القو لبطایف لقو لا ردهنسانعم قمقیچ دغاط هدننزو لقن (لفولا) ردیعسا كتاب یرلکددورم لیفوت و |
  تئاوالجر عفراذا لجرلا لقو لاق ردهنسانعم قعاب یعایارب وا ب وردلاق یعایارب و دعص اذا یتاثلا بابلانم |

 ردلاق وا یعج روند شې هنسهزات روند هنسیروق كن رم دوخاب هر دوخاب ردیعما لقم ریش لقوو یرخا |
 اناوتو یوف هدناب قمتبچ هغاط هدننزو لبج (لقولا و هدننزو شدن (لقولا) و هدننزو فتک «لفولا)

 رک ذ هدننزو هرم (ةلقولال د وعصلا یف "یوق نعي دعاصیا لقوو لفوو لقو سرف لاق روند هناویح و ناسا |
 سأرلاةلقو لجر لاقت رونل واقالطا همدآیلشاب كچوکك و ردلوق ویعجب رون د هنکدر کج كنشم لقم نانلوا أ
 | رکمدکد کیر كجا امر ورق درفهمتراچروتد امت( لا اجرڪ ا ۱ ۱

 > هنسب راقو بوشباب 6| هلغلاق هدنتنیه زوما خواهش نو کنید هکروند هکوتکن الف هدن رب قادب ۱

 نالوا بارطضای و تحارو بوخ یا دومص هغاط هدننز و هرهوج هلا هبقوفیات (ةلقوتلا) رول وا نکا
 | یادخ ترضح هدص وصخ ره هدننزو لکا (لکولا) لبطاق دوعصلا نسحیا ةلقوت سرف لاق رود ا |

 لوکو و لکوو هيلا لسنسا اذا یناشلا بابلانم الکو لاب لکو لا ردهنسانعم كل دایقناو داقعا هلاعتم |
 الوکوو الکو مالا هیلا لکو لاش داس یاو و همدار هیلکلابیشیارب هدننز و نوش

 لا ىف ترف اذا ةبادلا تاكو لاش ردها لا زا اوال بوقب ندکع رو هادو هکرتو همس اذا

 لا لع لک وت لاق ردهنسانعم كللا دایقناو داقعا هلاعتم یادخ هدنشيا یخدو هدننززو لعنت (لکوتلا)ا
 رهظا اذا الاف لکو لاش ردهنسانعم كل داقعاو شرابس ءریغ بودازح راهظا هدشیار و ةيلا لستسا 31|
 ملست هلاعتم یادخ هدرلنو هدننزو لاعتفا (لاکت الا و هللرسک كنهزمه (لاکیالا ریغلا ىلع دتعا و زا
 (تاکو لاو هلنیتصف (لکولا) هيلا یستسا یا هیلع لکتاو هللاب لکو الاقب ردهنسانعم كلناداقعا و دایقنا ها روما
 دمدآ لوش هدننزو رفاسم (لکاولا)ل و ردلدبم ندواو ءا هکهدننزو هزمه كاذک (ةلکتلا) و هدننزو هزمش |

 لکو ولکو لج لا هلواردا ضیوفت و شرافس هریغام اد هلغلوازجاع یکمنبهدنطاصم و رومایدنک کروند

 كعرو انفود بویعشا هج وبا راوط هدننز و باتک (لاکولا ]ل هریغ یلا هما لکی ینعب زجاعیا لکاومو ةلکتو

 شراپس ییراشنا بودا داقعا هنر یر لاکوو هک اومورپسلا تماس اذا الاکو ةبادلا تار لاش د ۲
 لا رد هنسانعم هکاوم هدنز و لعافت ( لک اولا ضعب ىلع مهضعب لکتا اذااولکا و لاش ردهنسانعم كشدیا ۱

 اولکاو وندردحس هلغل وادرا و هدنناونع الک و وۀلکاوم اولکا و هدرا نکا هدارو اواکا و یتعع اولکأوت |

 داکاوت لاق ردهنسانعم قلوا دیقیب ندنا بودا شومارف و رت هیلکلاب سان یمدآرب لکاوتو ردطقاس یسهلگ ۱
 یرعشو هل مئاوقال یا + درجا ماوقلا هلک اوت دس # بلصل ان ةيما لوق هنم و اذج هونعب ۸ نعي وكر اذا سانلا ۱

 نشزابم هنا هند یف  كمدآر هکردمولعم هدننزورما (لیکو لال رد شل وس هدنفصو سرفر |

 قند ومو هعجت هکر ول وا هاکو هبل | لوک مالاف لیکوهلوه لاق ردنرابع ندهسک یکیدلیا ضبوفتو |
 لیعفت (لنکوتلاو رول وا د لعاف ییعع هنسانعم ظفاح و ردل وعفم ییعع هداروب هکر ید حراش»* رول وا قالطا ق

 ER E A هلعج اذا ا e لو یدآر دو
ms 15۲۳ ıı 

 ردرارعاش ضایع کوز در لب ا ۳ (نتوتآ) یو وا ی

 )5۸( # ثل *



f ۳۲۷۹ Fe- 

 | نوهکیدلیا لھ i تكنفزجس ی ور زوتآ اقالطا دف رخنالواروک ذم ءرکضندفرح نالوا ور هدنتلب
 | نالوا هکر مور دزکر هم و هنکاس ءاهوفلا و ءاب و واو +ردن رابع ندفرح ترد هموقرم فرح و یدنل وا قالطا

 او ادر تدل دره قالطا ج ورخ هنیل فرح نالوا عبات اک او ذافن هتسهکرح كناه
 زانم تناک* وبشا كلذک ردلص و واو نالوا لصاح ندعابشا و ردیور ےم هدنعا صم + وماینا اهن

 | لص و ءابیور هدنعا رصم + هبطاخاوهدنع یکیاتلزاف » و ردلص و ءایو ردهم "یور هدنعارصم * یمابالا نم

 ۱ ذافن هنس هحصف كنآ رددح وتفمءاه لص وو ردمال "یور هدنعارصم » اهلیوزاتم لاز انآر اماذا * و ردهنک اس ءاه

 + اباتعلا ولذاع موللا لقا × وبشا لوا و ىدا داربا لاثم هلص و فلا فلؤم » ررید جورخ هفلا نالوا عباناکاو
 لجررب وراقوص یمدآیکكنآ و رول وا هیبش هنسیرآ كشا هکردیعما روناجرب (لوص ول) ردفلا عقا و هدنعاصم

 هلکنس امنادهدننزورپما ( لیصولا)ردندم لصوم نب لیععما ردندیماسا هدننزو مظعم («لصوم ردیعما

 | لخد نم وه و ثالیص و وه لاق روند همدآ نالوا زع تقرافم ندنساعطق ینیعب ناتیچ بوریک هج هلی هرب ره

 او “یاسا (لصا و رددآ یوفرب هدلیذه "هلمسق دالب هدننز و دعت (لصت# كفرافال ینعد ح رحم و كعم

 كل وا و (لعولا) ردندناحصا (لصولاو ار دق وا باطلنا نا ونال وا با وصدوخ اب رده امص بانج ن ةلصا و

 | روند هنسهکت كنسي غاط ردردانو و هدنزو لئد (لعولا) و هدننز و فتک «لعولا) وهدنزو سلف لف

 | هدننز و هحرفرولک هلع و و هدننز و هم ز ولکه لع ومو هلنیتص ر واک لع و و هلبعص واو ر واک لوع و ولام وا یعجب
 ۱ واو ردلاع و یعج كوم و ردعج سا هلعوو هلع وم هروک هناي كحراش + هدننزودحرف رد هلع و یننوم تالذک

 كله لاعب ردلوعوو لاعوا یعج رونل وا قالطا همدا ناشیلاعو فی رش هدننزو لغن لعوو یهتنا هل رسک
 ا یاد ۔هلع و زه لاقب و لم ر راتبا یا 8 والا قبو فارشالا ىا لاعوالا

 لعو هنع كلام رابع ۱
 و 2 قافتالاب رلنا هم نوعقح O i فرك رذذ وخنأم ا

 | یشان ندن راکدزک هلعاقجا یروسیروساعاد یرایک غاطی رک یرلکدددحا و بلا اتتلع مه ردکعد رد رلکچهدنآ |

 لجرلالع و لا هنسانعم قمتیج هکسکو رول وا ردصمو راجت یا كن لاوش لعوو ربا لامعتسا و ذخا

 1 رد نالع و و لاعوا یعجج ردیعدق سا كنابعش رهش هدننزو فتک «لعولا فرشا اذا یتاثلا بابلا نم الع و

 كمك بوچاق هغاط رلناربجو اِ اذا هيلا لعوتسسا لا ردهنسانعم قفغص (لاعیتسالا و
 مرگ اروند هنکلپا کابل هدننزو هرم (ةلعولا) لابا ف تبهذ اذا لاعوالا ثلع وتسا لاق رد هنسانعم
 | حدقلا ةلع وو رونید هبق مای كسکوب ناقیچ بولام وط ندغاط دوخاب روشد هنر پرص كغاطو رولیروک

 | ردندیاعصا دز نب ةلعوو ردبدآ يعرج یصاشر و ردترابع ندنراپلوق كغيرباو كنهساک قیربالا ةلعوو
 هزه (لاعواوذ])ردیمساوصرب هدننز و هنیهج (هلیع و ردیدآ لبجرب دوخای عضومرب هدننزو بارض (لاعو)
 رم (لعو) ردیدآ نصحر هدنع و ردیعا یردب كنهلسقر هدننز و نابع“ (نالع و ردعضوم ر هللا هحوتفم

 غاط هدنرلهپت ل راغاط هلي هی لوعفم مسا (لعوتسلار ردب رامسا نصح یکیا قرهلوا هی (نانلعو) ءدنزو

 فورعمرب هيف كنهزمه (لاعوا مارا امری یعجج روند هن رلاوأم عینمو ظوفح یک نصح كن را
 هت ولع اذا لبا تلع و لوقت ردهنسانعم قمیچ هنسهم كغاط هدنزو لعفت (لعونلا) ردیدآ ثكغاط ممصاب

 همدا رصقم و تم نود هدص وصخ رهو راتعا ی و سک انو ۱ PEA لوا و (لغولا)

 هغلجاغا قلیروف و قلتج قشمراص هن رب یرب و ءایشالا یف رصقم طقاس لذن فیعض یا لغو وه لاق روند
 روند هرس وص ندا امدا بست ندنالبو راردنا لک | راذیچرکو ک هکروند هن راکدتا ریبعت یم شوقو روند

 لاق روت د هب هسک نالوا ادخدب و هام یا هلغ ووهلاق روندهرب , قج هنفص وابذاک ابسنعتمیا لغول ها لاقب
  نالوا یتداع كمریکبولیقوص نامش هبارش و ماعط سلحم زسفیلکتو زستوعدو ءاذغلا "یتسلایا لغو لجر

 | روند لخ و هاش یتا بوریک همك لوا و رکذیماکروید ید لاو روند همدآزسرامو زسزون

 ۱ هدعب مت ال وا فل وم +ردلمتسم ءدنص وصخ ماعط شراوو شروو هدنسلح برش لغاوو لغو هکریدحراش

 ۱ (لغا و لار وند ۵ هسکا دغ دب یحدوبهدننز وفتک((لغ ولا)) هنل وا لج هب افتک | یاش رکم ردم المان هلکلیا صیصخت

 | لغاوو لغو لجر لاق روناوازیبمت نیک, کرو هزسزوب نالوا نوک خالفوا توعد ی هسلح یدو

 | یاری گلو ىلع تا زیک پو وک« رجا ELIE. BDB aS i an دا



 هب وص ناقا بو وزص هلمط هلمط هکردیعج كنس هلک لشونانلوا رک ها هحوتفم ههزمه(لاشوالا) ءژانغ لق اذا
 می یا الاشوا مولا ءاج لاقب رونل وا قالطا هراهسک ندادورو یک راطق و كن رب یرب هلتبسانم و روند
 داص (ةلصلا») وهدنزو بها (لصولا) رد راما كعضاوم هنر هلرصف كيم (لشاوملا]) اضعب مهضعب

 الص و "یشلاپ*یثلا لص ولاقب رد هنسانعم كم هلکا و كمردشتب بور دشالوا 4 هنسنرب ی هنسن زب هلیع و هلرسک
 ردشلک ید نیسبا زوم دم ی نعي ملا ین غل رسکلاب هللا تالص و و همال اذا یناثلا بابلا نم ةلص و ةلص و

 هنفیدل وا هلص وهلا هموعصم وا و لبصایعص لداص ویک هدع و دع ویدالصو یصا كن هلصهروک هناي كحراش

 لص وورلبدلی|موعضمیداص نوچما هعض ناب و فذح ی وا ون وجا قرف هلغل وا ص وصخ همز ال هلص و نکل ردینبم
 الص و هلص و لاق نوسل وا هلیهج و تئابخ رکو تهازن و فافعل رک رد هنسانعم قعشواق هنقوشعم قشاع هلص و
 هدع(ةلصلا )و هلبعصكلاو و (ةلضو لاو هدننز و دوعق (لوصولا)هراعد و بخافافع ف نوكيمأتلا اذا ةلص و
 یهتناوهغلب اذا ةلصو ةلصووالوصو هيلا لصو و*یثلا لصو لا ردهنسانعمقعالوا بوشیربا 4 هنسنرب هدننز و

 بویلکا 4 هنسن رب یهنسن ر و لاصتا یا ةلص و مهنب لاق روند هفلشالوا و هکلکشتب رولوا مسا هلص وو هيلا
 هب هنسف ر ی هنسن رب هدننز و لیعفت (لیصوتلا ) هدننز ود رص ردلص ویعج رونل وا ریبعت لا ی

 قمردشال وا و كمردشربا هل رسک كنهزمش (لاصت۱) همال اذا هب هلص و لاش ردهنسانعم كلکا بوردشالوا

 كشش و قشالوا هشیمه 4 هنس ر هدننزو فاصتا (لاصتالا# هبلا یهنا و هغلب ادا هيلا هلص وا لاش ردهنسانعم |

 هلغلوا هج زاو هصق 2 شام هکروند هتروع لوش (ةلصاولا) عطقن مل اذا هب لصتا لاقت رد هنسانعم قلبوا |

 هنحاص ( ةلص وتس ا اهرغ ر عشب اه ر عش لصت تن اک اذا ةلصا وا ار لاقل وا راک | هنچاص یدنکن دنچاص كراس | ۳

 قلا ةلصا ولاف هک ةلص وتسلا و ةلصا ولا هللا نعل ثيد ا هنم و ح راشلا لاق روند هتر وع نالوا هبلاط یلک | چ اص |

 هلصاو هکر دم وسمقر هلوا یو مع نده دص ةشیام هد هب اهن»* تالذل ةبلاطلا ةلص وتسلا و اهرغرعشب اهرعشلصت ۱

 ردو دا م ندهلصاو هدموق رم ثیدح وروند هب هن وعلم ندا كلکن وزب هدقدل وا زوجت بول وا هشحاف نکیا مک |

 فافعل رکی که لص و رد هنسانعمقلوا لصا و هن وب بح هدنن زولادج (لاص ولا ) ودننز و هلعافم (ةلصاو ملا |
 هن راعد و بلا فافع ین نوکی الاص وو ةلصا وم هلصا و لاق نوسل وا هلتهج تعانشو ثبخ كرکو تعصم و

 ردیدآ هدلبرر لصوموامه دقعم یا نیلبط ا لص وماذهلاق رون د هن ر ننلک اهب ارخآ كار هدننز و سل (لص ولا)
 هرب زج هلاقا عو رایدلیا يمس ن نوچغيدلوا یدقعم تلایا یکیا ردب راکدید لص وم هلی" "ےضەتوا ندرکب راید الاح

 (لاص والا رونل وا قالطا هرعنا* هر زج هلا هم وق مع "ناپ هلیس هیفب هشت (نالصولا) ردیعما كضرارب هدننایم

 یرلکک دوخاب یرارب قان واو لا هدند هکر وند هلصافرد هل هح وتفمواو هکر دیعج تنس هلکلصو هایصق كنم | ۱
 لالصو هر وکه نایب هدنسهداملصف ارب زردفلاخ یسهرابع و كفل وم كرد چر اش × روند هرلرب یتیدشواقهن رب یرب ۱

 هکر کم ردشلنا ریسفت هلدض هدارو سپ رردشش بویلک | هنر یرب یراکا هکر ون دهریکس قشمو نالوا هدنرارب
 یرسک او کر ول وا عجب ندنس هک لص و لاص وا و یهت هلو هلی رابتعا یغیداربا لصف و هل رابتعایکیدشنب لص و

 (فلیصولا )یکی کیک حوا هلوا زیشراق هکنکرب اس بولوا هج هقشب و بویلریقالصا هکر ون د هکیک لوشهدند رد هلیعصو

 قرهلوا ریکیانرفید ندنعق یک و نویق و روند ه هقان شم ضوط لود هرز وا یر یرب نرق نوا هدننز و هنیفس |
 كنسانادعب نم بوداهاخا تلص و هسرغوط کیان قرهلوا یتفید و كکرا هدیحدب رکاوروند هن ضوط یشید | ۱

 هلیص و هکراید.دراضمب و راردا ارجا هنسارح هودنال وا هّباس بوج الاجر نامه بویمگ | یسهشاط ءاسن ینیدوس
 یرلت هدفدغوط ثلکرا بولوا دام هرایدنک هدقدرغ وط یشید هکردص وصخ دن نو نعل مع نامه

 یک لوا بود اهاخا ت تلص و هس رغوط یکیا یلیشید یلککرا رک او راردبا حذو صیصخ نوجا |

 یشید یک را لوا هلوا ر ضغوط یشید دنس یصنکیا و كکرا هنس رب هکر وند هن وقل وش دوخاب رلزلنا ناب رق نوجا

 زر نابرقینآ نوجا یرلغص بود انتهلال نابرق اذه هسردبا روهظ تاکرا بودا فلخترک او زاد اتاعر |[

 نا دابآو روم هلیصو و هب الا ةليصوالو باس الو ةربح نم هللا لعجام 9 لی رتتلا ف اکی دبا ندهیلهاح عاضوا و و
 هراشادلو و ردیعما ینع شاه هجالا یلقوبچ دیشچر و رونلوا قالطا هرب نالوا ناوارف یعنارمو عرازمو
 لزغلا ةبك روند هنفمو كلباو رونلوا قالطا هجو ةقفر ىا ةريثك ةليصو انبهذ لوقت رونلوا قالطا
 رخا كا هلیصف واو (لصولا ةلبل) ةعساو یا ةليصو ضرا لاش روند ههعسا و ضراو هنسانعم |

 هدنحالطصا ن ومف( لصولا فرح رهشلا ایل رخایا لص ولا 011 ءاح لوقت رونل وا قالطا هنسهصک



 هرس
 رد ا کشد ا وا دراو وداع قاب تم و صخ قاچ بو روم ءدن

 ۱ رد هنسانعم كل انشتسا هدنیع هدننز و لاعتفا ها هددشم یان(لاحتالا» هنم لح ول ضوخا تنکی ا هلحا هتلحوف

 | لعتوا یلصا كنون کرد د حراش» قت ماو للصت ادا هنیع ف لحا لاق یک كعد هللاءاشنآ كلذ لعفا هللا و

 ۱ نیم نالوا هلبا ءانشتسا هکر د جیزم *یذلوا مولعم یتعالم ه هدام عضو نکل یدلوا عدم و لدبم هات وا و هلغل وا

 رظنیلف ردهدام تعالم رادم یسلوا یکقچلاب قیویص ول وص لهسا یصالخ بویلوا یکقچلاب ناقشپاب ولزوا
 لدءاقسل الدو لاق ردهنسانعمقعاب بویقلاح نوجاقلوا غاب ناربآ نالوا هدنچا یول وط هدننزو لدع(لدول ا)

 یلع روند هنس هچراب شموکش لر و الجو روند ه هنینآ هدننزو هنیفس هلبا هم لاذ (ةلبذولا و هضخم اذا الدو

 یهو ةلذولاک هجو لع لبقا لوقت رولکل یاذوو رولکلیذو عج نوسلوا الحریغ رکو الح رک ر دعا لوق
 ۲ یی ار مک رواو معاوا ولجا ةضفلا نم ةعطقلاوا را
 :ریصقءانسل یاةلذو هما لاق هلوا یرویس یکناسل یمادناو تماقو هصق یراقانیق هکروند ه ه راح لوشو روند

 نا (هادرلا ةقیشر هطیشت یا ید و ةيراج لا روند ءربف لکنشو خوش ولشبنج نوزوم یتماقو "دقو نییلالا
 (فلذولا) فیفخیا ةلذ و مداخ لاق روند همدآ الاچ و تسج و روند هربق لکنشو خوش نوزوم یدَق یدوب
 هنایکیدسک عسقلا قب رط یلعال كیاصق هدننز و هلاذر (ةلاذولا روند هب هب وبح دقیهس ولتراطش هدننزو ها ز

 هنم اوذخا اذا را زانم اولذوتلاق رد هنسانعم قلا تا نوتب كدفلهراب ندناصق هدننز و لعفت (لذ وتلالروند

 | كج وکی شاب نوزوا یغیربوق و یریا ندنعاونا هلکترک لوق یلعردروناحرب هیبش هرلک هلنبتصف (لرولالاذولا
 ۱  تیاغب یمرولوا قلباو طط هلط وطخ یراصویت وشخو هايس یدلج رونلواریبعت هز وب هکوب هدیکرت ردنالوا
 | كلعا كد بودا الط نمش و لیزمع یتیرلهض راع صر و کر نالوا هدند الط نسج و نمم هلسهدانز و "راح

 (ةلرولا) رد ولقموب و هدننزو سلفا هلبا هزم ر ولکل ءرا و لاروا و هل رسک كوا و ردنالر و یعجج ردرک ذ عم

 هدننزولدنع(لتن رول ال ردعض ومر هلا هحوتفم هزم( لار وا و ردیعماكنببوقرب هدندروب بالکو نب هدننز و هرم
 6 ةلسولا# ردهنسانعم لت رو هلا رصق( للت رولا )لرد دا عضومر و رد هنسانعم مظعماو روند هب هیهادو تفآ

 | ةلساو و ةلیسو ثاللادنع هل لا رونلوا راتعا هدننای كولم هکروند هت رقو هبنرو هان (ةلساولا لو هدننزو هنیفس

 | قج هنلوا لصوت هلتبغر هب هنسن رب هلیسیدنک یتقیقح هلیسو هکیدید هدراصب فلؤم + ةبرقوةج رد و ةلانم یا
 یدنلوا لامعتسا هدنلازمو ها هلتیسانمو هدعب ردنعضتم یتبغرو ارز ردصخا ندلصوت و و ردترابع ندهنسف

 اذایلاعت هلال لاسو لاترد هنسانعم كلشیا لع كج هدبا بّرقت هنهاکر د یلاعت قحا هدننزو لیغفت (لیسوتلا)
 كلغا قلیرغ وا و لسو نعم لسوت لاقم ردهنسانعم لیسوت هدننزو لعفت (لسوتلا) یلاعت هيلا هب بقت الع لع
 لساو هيلع راص لاقت ردهنسانعم مزالو بحاو(لساولا )ةة رش ىا السوت یلبا نالف ذخا لوقت ردلمعتسم هنسانعم

 هژوس هين رفصم(لسیوم) یلاعت هللا یلا بغار یا لسا و وه لاق روندهمدآ نالوا هّلایلا بغارو ابجا ویا
 هروسکم نیسو هحوتفم هزمش(هلسو ال ردیعما راب ر هدننزو لازم (لسوم مال ردیدآوصر هدندرون یس هلمبقیط
 هب وص هج زا ناقا بوزص ندابق دوخاب ندغاط هلیص# كن همج+نیشو واو (لشولا لر ديما كنس لبق نادمه هل

 لا ردصاخ ه وص هجزا نتيا بوزص ندنسپ راقوب كغاط لوقیلع هيل وا لصتم ه رب یرب یراهرطق هکروند
 ه وصقوچ و لبج یلعانمالا نوکی ال وا هرطق لصت الو ةرحصوا لبج نم بلح لیلقلا ءالا وهو لشوالا هیفام
 هد هماهتو رونل وا قالطا هنشاب زوک قوحو هنشاب ب زوکه جزا كلذک ریثک ءامیا لشو هيف لاقت رولو | دض هلکعد

 لشولا هنم ینذخا لوقت ردهنسانعم تیشخو فوخو تبیه لشوو رددآ عضوم یکیا و ردیعمآ ملظع لبجترپ
 قم اط لوقیلع كلا نالیسوص هلن (نالشولا)لو هلن وکس كنبش و ىح ك وا و (لشولا) فونا و ةسهلایا

 ادک و ربقف و فیعض لاح كمدآ رو رطق وا لاس اذا ییاثلا بابلا نم ات الشوو الشو ءالا لشو لا ردهنسانعم

 هبلالش و لاق ردهنسانعم كلا عربضتو زابنو رقتفاو جاتحا و فعض اذا لجرلا لشو لاق رددتسانعم قلوا
 بلح لازم الیا لشاو لبح لاق روند هغاط ندبا نالیس بوزص وص نددنک اعاد (لشاولا) عرض اذا

 هلا اذا هظح لشوا لا ردهنسانعم كمر و زا بودلسک | یتبیصت كمدآرب هللرسهک كنهزمه (لاشبالاءام هنم

 یبحاص ود نوسنرک و ا یکعا دوسو الشو هدج واذا ءالا لشوا لاق ردهنسانعم قلو یدنزص هجزا یوصو

 | عاضرا عتيل هيف ف ةقانلاءابطا لخدا اذا لیصفلا لش وا لاش رد هنسانعم كمرب و هن غا ثاکشوکینیرلهم كن هقان

 الوشو لجرا لشو اق ردهنسانعم قمل وا فیعض یلاح بول وب تلق یمانغ كمدآرب هدننز و دوعق (لوشولا)

 (لقاذاز
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 كنوزاب هدننزو هلباق (ةلباولال ردلدبم ندواو یسهزمه هدکنو اصع یلع حى یا لب و ىلع ىلع لیا مهلوق هنمو
 كغلب وا دوخاب هکیک یراکدد یغشضا ږد دوخاب هنج وا كکر وک ل وق ۍلع روند هن راج وا كن راشاب كغلب واو
 زنا و دضعلا سأر فرط یهو ةلاولا وکشپ وه لاق ردقج هل وا یتا طوب هکر وند هنتا نالوا یرعو و ب وط
 | لاقت روند هن رال ود كنم یکیو نوبقو هود و زيا م نم فتلاام وا ةبكرلا لصفم ىف مظع وا فتکلا فرطوا

 ۱ | یلقناغاص ینعبیکل بو ادتبا کروند هناویح ولدوس لوش هدننزو یزجج یلبولا )معغلاو لبالا لسنیهو ةربثک ةلباو
 ۱ سل ةعفدلادعب زدن تناک اذا یلب و ةاش و ةقان لاق هوا ردا راردا هداعلا لع هدعب بوقیچ ید وس یکر وم

 اهدننز وهسنک(ةلسلا) هبظاو اذا هلباو لاقت رد تام كلطا نامدا و تقوا دمو و هلعافم ( قلب اولا رز لب ولاک

 یرانرق هکر وند هرل هسک لوش هلیعط كن هیقوف یانو كواو (لتولا) ةردلاب یا ةلبيلاب بس لا روند ۵ هروط

 | لاحر و لتوا لجر لاقت هدننزو ی و را ر ولرو ندارش i یا 9

 (لیئولاروند هناغرواو هبا ش
 شل و ندردنک و ندفیلو ایا و ندنغوبق انا اقلطمو روند هات دجناو روند هی هدننز وریما |

 لو ول ردیع یر دپلرعاشماصم و ردیع#ا فورعم عضومر و روند 4 هنس فیعضو روند هنافروا و هب هبا
 نيالا رادناب بوردشلرب یک یکر کەر رب ین هنسنرب هدننزو لیعفت (لیئوتلا) ردیفدا مو نزولا

 ری ءاوذا ها( هل ووذ)) هعجج اذا لاملا لث و لاقب رد هنسانعم كلتا عجو هنكمو هلصا اذا"یشلا لو لاق |

 ( هلا ول ردیعمالجررب هدننزو دادش (لاث و ردیعسا هرقر هنا ( هل ول ردسقل كلمرب ندریج كولم نانل وا |
 كیارهاظیدلیا تیاک و د مدنا هدهاشم هرز وا قلوا ضای یدوسارچ هکردهسکلوش یثیللا ةلئا و ردندیماسا |"

 رد راهباحک یلذهلا لا و واو باطما نب ةلثاو و عفسالانب ةلثاوو ردندباصصا عام لیفطلاونا ولغ واو شما رم۶ ۱

 لجومرولواردصم هنسانعم قر وقو فوخیا لجو هبلقف لا روند ه وقروق هلبص*كيحو ك واو(لجولا]
 مبارلا بابل انمالجوم و الجو هل وارسکب لو لجو و لب و لجاب لجو لا هدننز و دعقم ردي ردصم ید |
 رد هکردلهییربو ردشفل وا بلق هفلا واو هکردلجاییرب رد زا و تغل ترد هدنلبقتسم كنوب یتعپ فاخ اذا |

 | رد هل مک كنالوا یاب هکر دلم یرب و ردهرزوا لصا کرد تو یر ردهلسابق هنس هلک لعب یتآ ۱ یرک د نددساون |
 روسکمیاب هدنسهلک لعیاماو راردبا روسکم ینفرخ تعراضم رار د لجو لج او لصیرنا هکرد هلعابتا هنتغل دسایب | ۱
 | تنی یاد انوسکم هلفلوا لصاح تّوفندرخآ هنیرب ]اپ هدنس هلک لو را ردبا ده لش یا رسکهرزوا های رازی |
 حراش »رد هنسانعم فوخ لح ردناکم سا هدننز و لزم( لج ول رولوا بلقنم هناي واو هکر وند لج ا هدنرضاح سما
 | رولک ن یعلاروسکم اقلطم یناکم سا كنس هغیص ءافلا لتعم نالوا طقاس یوا و هدنع راضم هکردبک ا کرد |

 اواو رولکلاج ویعجثالج و روند همدآقفروق ردرافصو هدننزو فتک «لجولاالو هدننزو رجا (لجوالا)
 | قلقفروق ردلهعتسمد هبلاغم تاب هدننزو هلعافم( ةلجاولا )رد هلجو ىن وم هدنن زو نوحرف رولکنولح و و |

 هدننزو ریما (لیجولا) هنم الجو دشا ناکیا لوالا بابلا نمالج و هلج وف هلجاو لاقب ردهنسانعم قع" راب هد |
 (نلع ا )ر دعضوم ر هلا رصقو هل رسک ك نەز( ىلج ا ور وند هروقچ كج هلړکر اوص هدننز و دعوم(لجوم الو

 رهش هدسلدنا هل سک كيج و كنهزمش (نیلیحما) ردیدآ هعلقرب هد رغم هلیصف كمالو مج و نیک هاو زها

 بابلا ناو لا لجو لاقبردهنماتعمقلوارپ دنزو هلاجخ بول رد لب ر فرش هزوا شک رم
 كن هلمهمیاح و یصفدل وا و<لحولا) هنسانعم خویش روند هرامدآ زب هدنز و لوصا (لوج و لا رکا ذا سمانا |

 قیرط لاق رولک لوح و و لاح وا یعج رولیموک یم را وط هکر وند هروماچ قیویص یلوص هلیضف و هلبنوکس |
 رد هنسانعم كم ود هروماچ یلوص قیویص هلنیتصق لحو و با ودلآ هبف مطنرب قیفر نیط یا لحوو لح و ود
 قیویصلحرب هدننز و لعفت(لحوتلا )و (لاصتس 7 )لعولا ش عفو إذا عبانا بابلانم الح و لجرلالح و لاق | 1
 ردناکم مسا هدننزو لازم (لحولا) لحواذ راصاذا لح وتو ناکلا لحوتسا لاق رد هنسانعم قلوا یلروماج |

 هروماچقیوبص رولوا مسا و لحولا عضومیا یثْا هیف قاطیال لحوم اذه لاق روند هر یلروماچ قبویص |
 لجرلا لحو لاق ردهتسانعم كعشود هروماج قیویص ردیچم ردصم هدنزو دعقم (لحولا) روند هکعشود|

 كمروشودهروماچ قیوبص یمدآرب هلن سسک كن هزم (لاحالا)ردیدآعضومر و لحول این عقوادا الحومو الحو ۱
 ردهنسانعم قم ردصابهلبا روشورش بودا غوا هب هطرورب یمدآرب و لحولا یف هتعق وا اذا هتلحوا لوقت رد هنسانعم |
 ییعب بولاط رمان دن و ردلهگتسممد هبلاغم نا هدننز و هلعافم (قلحا و لا ه هلقنایا ارتشانالف لحوا لاق | ۱

 * يا



 ۱  زلوا یراج یلعج كلفاج « هدنآ هلغلواربتعم عضو لصا هدنیفص وار ز رداکد یط م یرلمالک هتفرصالاو هتعنم
 | ابتعا هلغلق فضو یب ىلصا مسار هکهتنزمهدبا جارخا ندنزابتعا یتیفصو هسلبق ےس | ی نلصا فصور لعاج تح

 ۱ یسهلوقم ال و امام هل الثم نال وا دورسم هدناب یسمالوا تفص كنظفل لوا کیر لاخدا هتفص و

 ۱ | ردا تیافک هیلصا تیفصو هسیاهدفرص عنمرول وا یتفص كئدحاب كناکمایكنام زاب لکد یلاخیم . دلک لتوا هدرللاثم

 | نامه نالواربتم ریز ردقوب یهجو كنفمص هدنروص یغیدنلق سا هسیا ةفصال عوضومرک | یس هلک لوا لصاحلاو

 ۱ تیفصو ار زردقو یهج و كنف رص عنم هدنیحیعیدنلق تفص هسیا ةفصلا ریغل عوضوم رک او رد هیلصا تیفص و
 | عضو تابا هسيا درج لاقحاو رادلکد تباث جد کارش شا لاقحا كتفصریغ و تفص و ردقوب رامتعا ه هضراع

 ۱ هقاضم هدقفل واریبعت هلبلاونع فرصنم فرصلاراهتشال ةياعر نکیا مولعم فرص مدع تیاهن رددیفمریغ هدنناب
 ۱ ارش وفا الالغا والسالس# ردلو ه هلک اشم هنظفل ان اث ینا ونع ال وا قر هل وا فرصنم هکیدلاقو لفغتالفردق و
 | 6 هلو ةيشاملا ن تحاص یا لث "دوو لز لاق روند همدآ نال وا یسیشا وم هدننز و ثدح )لث ؛ولا) دنفهلفیک

 | هک ورعن رکش هدننزو نابصم (نالآو ردنطب رب هدننزو هدعسم (هلءومون ) ردیعا هلبققچلارب هدننز و هزچ

 | نم لئاو ردندیماسا (لئا وال ردرلثذحم یندعلا نالأو نم د ومو "یودعلا ةفرف نب نالآوو ردییقل ردردب هلسقر
 | (لپولا  ردندناصکا هلس نب قیفش لئاو واو سیعقلا یا ن لئاوو رج نب لئاوو ردب زدی كن لقرب طساق

 | رطقلا ملا ددشلا رطل ایا لبو داج لاقب روند هرومغ ناغاب هاش ولهنادیریا هلو کف كنا و ىق كواو

 | اذا ىناثلا بابلا نم الب و ءامسلا تلب و لاقت ردهننسانعم قمردعاب رومی ددش ول هناد یربا رول وا ردصم لب وو

 | هلکتکد یمدآ ر و اددش هدرط اذادیصلا لبو لاقب ردلمعتسم هنسانعم كقک ب وروس راکش هلتدشو لبولا ترطما |
 ۱ یلقناغاص یلهناد یرا یدو (لباولا) اہ هبرمض اذا اضعلاب هلو لاق ردلعتسم ةنسانعم كکو د لراه لراه

 رددآ عضومرب هدنتعس یراقوب كن هندم لباوو لبو یتعع لباو قیرطلا یف ان ذخا لوقت روند هرومغی ددش

 لی و برص لاق رونید هب هنس ددش هدننزوریما (لیولا#) ردیعما یدج كد مان "یژل والا سنون ن ماشهو

 | یفلتشمو اعونو ةمضطلا اصعلایا لی ولاب هرض لاق روند هکنکد نوغو یراکدند هشوطو هب وصو ددشیا
۱ 
 | لاب روند هجافا یراقدلاچ كاچ كن راصنو نیل هیف بیضقلا یا لی ولاب هرض لاقب روند هغوبچ نالوا ۱

 | هنفقوطیحمرچ و روند هنووط وا قاحوفرب و سوفانلا ام برب ةبشخ یهو لیبولاب سوفانلا ینارصنلا كص
 | یعرم لاق روند هاعرع نالوا مخ و و ضآ یس اوه و هتفدم وه و لي ولاب بولا راصعلا "قدلاش روند

 توپ ین و عاش م ات دف زط < نو لوش و خاف یا لو

 | ردلکد نوط وا غاب رب یب بک یکیدلیا مهو كن رهوج ردیغقوط یجرچ دوخاب ردکنکد دارم ردعقا و هدنتب

 ۱ ریبعت یتناع وص و ه وص ذوب هدننزوربنم (لبیلا) یدلیا ریسفت قفاوم ه یرهوج ید یناغص هکر د حراش
 | ریعبلا برض لاقت راردا بارض یتعسق هود هلکنا هکوند هجابریق شلکوب ندشیاقو روند هکنکد نوغو نانلوا

 هب یتناع وصو 4 هب وص ځد وب هدننزو هنسفس (ةلی ولاا لبالا ام برضب دوع یف ةبکر م دونم ةریفض یهو لسم اب
 | ةيح و یا ةلب و ضرا لا روند هر نالوا راوک ان و لیقثو اوهدب یراق التواو روند هنوطوا خابر و روند
 هناحا (ةلابالا) روند ه یتناع وص و هه وص جدو هدننزو سلع (لبومل اا هدنزو تتکر د لبو یعج عترملا

 ٹغض+لثملا هنمو یدلیا رک ذ ید هدنلصف هزمه ینو فلوم * روند هل وط وا قاحوقر دو هدنزو هباتک و

 (ةلوولا )و هلبص* روا و (لابولا) و (ةلابولا )یک ح اشاو حاش و ردلدبمندواو هزمه هدارو ارهاظ + ةلابا ىلع

 نانا بابلا نم الوب وو الابوو ةلاب و عترلا لب و لاقب ردهنسانعم قلوا راوک انو مخ و قالتوا هلیعص كواو
  (لایتسالا) عترلا ديخ و تراص اذا ضرالا تلبو لاق رد هنسانعم قل وا ولفالتوا مخو رب تالذک جو ادا

 | ناکناو هقفاوت م اذا ضرالا نالف لبوتسا لاق نی دنا شات قفا ومات هجا زم هلغلوا مخو یساوه كرر

 |( ولا) لحفلا تدارا اذا مغلا تلبوتسسا لاق رد هنسانعم قم ریق هککر ا یم یکچ و نویقو اهلابحم

 | لاق روند هل داف ه دعم ندا تشن ندنلک ا ماعط راوک ات و لیقث ردلدبم ندواو ه زمه هک لناضف (2اا) و

 | ةوهش یا ةلب و ةاشلاب لاقت روند هغلنغزق هککرا نالوا ضرام هدنویف هلب وو هتمخ یا هتلباو ماعطلا لب و هتذخا

 رد جیزم» لقثلاو ةدشلا یا لاب ولا هذحا لاق ردهنسانعم تلقثو تدش هدننزو باح (لاب ولا) لحفل

 نطق ن راج نب ةرعط لاب وو رول وا نیتترع زا یلامعتسا هد هبقاع ءوس سپ ردذوخأم ندتماخ و انعمو
 نیز همدآ یار خیز وزپما (لبالا) رددآ وصرب هدندروب دسا ون و ردیعما یسرف كن هسک مان
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 یدا لءواییصا كنسهلک لّوا و هرخآ "دف یا هل وا وه لاقب ردیلباقم یرشنآ رکود هنتوا

 هدننزو رهوج و لعوفیدا لءو و یلصا لوق ىلع یدنل وا ماغدا و بلق هوا و هزمه نوجما فیفخت هدننز و لضفا |
 یک یلضف هلیع كنهزمه روند یلوا هدنشوم رولک نول واو هرزوا ناکم بلق رولک یلاوا و رولکل ئاویعجو |
 هسرونلق تفص یمهلگ لاو هدننزو مکر روند لّوا و یب کرخاو یرخا دد زی دوص روند لوا هدنعج نو و

 رولوا فرصنم هسیا زفلف تفص رک او لوا امام هتیقل لوقت هلبرلتلع فصوو لعف نزو رول وا فرصنم ریغ |
 رولوا ندنلسبق یتفاضا هتفص كفوصوم هک ودر دان و لیلف لالا ا هلتفاضا و فیرعت و ال وااماع هتیقل لوقت 1

 | رد وصنم هرزوا تیفرظ هکنسرید لوا ماع ذمو ردعوف رم هرزوا قلوا تفص هکنسرید لوا ماعذم هتأرامو

 یک تاکیدید لبق هتلعف رول وا موع2۶ هرزو | تالت اف هدن روص كکيدد لوا هادا و ردهدنسهّوق انماع لبق ماعذم

 ور ندنوکی کن ود یمدآرب و یک ت اکیدد تالعف لبق هتلعف نسر دبا بوصنم هدنق و تاکیدید "یش لک ل وا هتلعفو

 نوک یکیارکا و نس رد سما نم لّواذم هتأرام كسمروک ورښدن وک ی هوا و نسرید ساذم هتأرام كسمروک

 یالوا اذه لاش و زفل وا زواج ه هدایز ندنو و نسربد سمان نم لّوا نم لوا ذم هتبأرام كسمروکو ریندهدقم |

 لّوا ندناب هزم یتسهدام لوا وبش | فلۇم هکربد ح راش » رول وا نّونم هرزوا تیعا هدنروصو ةيل والا نیب |

 قیقحم بهذم هدنو و ردیعج رم هک زوم ندنسانعم عوجر هک ایوک ردشلنا تد هدنلصف |

 یتنیفص و هلغل وا نخ یمانعم تیفص و د ونک ن ویک | رداکد قتشم ندامت *یثرپ یسدلک لّواوبشا هکردوب |

 لّوا رونل وا راستعا تفص هنظفل مام ی هک لا هدکدید لّوا اماع هتیقل سپ ایلیا رات هن رک ذ ف

 هلاردلیبو لی نک هدیکرت رول وا كعد مام نالوا یلبقام كماع نالوا هيف ننام هکرول وا هنسانعم ماعلا اذه نم

 اماع رول وا ضح فرظ قلعتم هنلعف هتیقل و لدب ندنظفل امام یس هک ال وا  دکدد ال وا امام هتیقلو رونل وا ریپعت

 لبقام كنآو هلب یردلی رول واكمد لپ نالوا هج دقم ندلی وب هکرول وا دنس وق ماعلا اذه ىلع ةلج باف اقناس |
 ییاتردآ شنی اف هدنکی دید رول وا موعضم هرزوا كالتاغ هدنلوف لّوا هبأدنا كفلۇمو × ردلماش هلي نالوا |

 هل ورم ذیل اظفل هيلا فاضم هدعب بولوا فاضم لصالا ی هلک هکر دکعد رول وا ندنلسق تاک نالوا یضراع

 یسهصالخ هداب وب كحابصم و ییکریغال و بسح نوسلوا رکو یبک دعب نم و لبقنم نوسل وا فرظ ككرک رولوا ۱
 هنمو رولوا هنسانعم دحاوو ر دیلباقم رخآوب و ردرا و یناث نوجما یدنک رد ددع عت یسهلک لوا هکر دو

 لامعتسا هدنربا وق اذک ل والا طورش هلو كنفنصم هل ینائال یذلا دحاولا وه یا لّوالا وه یاعت هللا تافص یف |

 وبشاو ردل و هنسانعم دحا و كلذک هدنل وق رح ةمالا هدلتدلو لوا هداهقف لاوقا و ردینبم هنانعمو ل وا یرلکدلیا 0

 یوسیا چ یلوالا ةتومل الا 9 یلاعت هلوق هنمو رولوا هنسانعم دحا و هکرولکیل وا یتنم كلوا نال وا هنسانعم دحا و |
 روند یرخا هدشؤم بولوا هنسانعم دحاو یخ دیمهلکرخآ هکهتت یرخا اهدمب سیلو اینا قاهرتزذ ی

 طظافلا لكلا نهادحاهیاوریو نهارخا ةياور فو نهالوا ةياور ین اعیس لسي( باكلا غولو ف مالسلا هيلع وقف |

 بلق هوا و هزه افب فک رد طسولا زوم هکی دا لعوا یلصا كنون و لیو آلا یا ةجاحالودحا و نعم ىلع ةفداریم ۱

 لامعتسا یک لیضفت لعفا و هديا قو یلعف ردقن ره رد را و لیضفت یانعم هدنسهلک ل"واو یدنل وا ماغداو |

 لعفاو مولا نم لّوا و موقلا لّوا و لو الا لاق ورول وا فصو هلبادحا و طفل هعج و 4ب هشت و هدرفم کز ۈئ

 اتا و الوخد لّوا تنالا و رولواعقاو بوصنمقرهلوا ریو لاح نددنکء انب هنفی دل وا لمعتسم یک لیضفت ۱
 رول وا فرصنم ریغ یشان ندنغیدل وا نعضتیننز و دوخای یتسانعم لیضفت لعفا و الوخد لوا متنا و الوخد لوا |

 منش هود زد هل وکو ب جد یس هلک لبعا کهن ردقوب یلعف نکل ردلیضفت لعفا یسهلک لوا هکر دلوقنم ندبجاحنبا |

 هسل والعوف هرز وایلوق نویفوک ار زرد و نالوا حص او ردنبهذم نوبیصبو و ردفص و ه هسکندبار ایت لزوک |
 راشور داكا لؤ ماع هزز وا بیکر ت نکند وانك مد ل الا مع هلفاضاو فیرعتو ىد ارو و |
 ىبى زر هدنسهدام لآ و دسوماق و بول وا هل رابتعا یسهعش عوجر یرک ذ هدنسهداملّوا هد راصب كفلوم هکر ید |

 هلاحم ال یسهلک ل وا هکه لوا مو لعم ردقبقح هعاقسا ین آ مالک ب ها هکر بد جیم * ردینیم هنسهباشیمانعم تردابموآ

 رولواترابع ند هم ٣ت اذ هلمدقت تفص لوا سد رایدلیاریسفت هلا یدض هل رخنآ تغل دما همام ار زردفمصنمریغ

 نالوا جګ یعوقو یتیفوصوم هلتفصرب دا رم ند هم تاذو ردترابع ندهم تاذ هلبارختات تفت چا

 تیفص و هلغل وا ةيفص ولل عوضوم یمهلک لّوا سپ نوسل وا ثدح رکو  ناکمو نامز رکو ےسج كلرک ردهنسن

 | ةفصال وا تلعج اذا لباس و كسوماق بحاص هلتهجوب یک طسوا رول وا تامر هتل دی رالع ل زوو

 لطم



 مگا واولا لصف قم

 | روند همدآربپكیهدننزو رنج ( لبهنلا) روند هبهقان نامزد ولهثج یربا رول وا مسا هلن و لقثف یشع یا 1

 یک ۷۷۰ حس
 | خجشلا لبه لاق ردهنسانعم كم روب غآ ضآو "نسااذا نالف لبهن لاق ردهنسانعم قمل وا ریپ كب هدننزو

 | چ لبھنلاب مهح رطیف ۶ لاحدلا ثيدح ىف یذمّتلا نتسیفو "نسم یا ةلبهن زوحو ل مش لاقت ردهلبهن یثنّوم
 e لبه هکهتن ردفڪګم ندنس هلک لبهم هدننزو لّزنمو ینیعب ملاب باوصلاو فیت وهو

 ریبعت نابلب دارم هکروندهنافط رقاچ و یکبثذ روند هدروف ندعابس هدننزو رفعج هلا هتم نیش (لشهنلا)

 ۱ ۰شب ندفراخاو 0 اات و كرو رمادنسانم قنربضا رو و رها نانل وا

 | ردهلشهن یثنم روند هبهچ وق شلاق یسهیقب توق هج رادقم رب هدندوح و لوق ىلع روند هن هجوق شلوا مادنا

 ۱ ak كين راش« :رذیس هتک ییا ةرارز نب طیقل لشهن واو يق هیفووا اربک برطضم "نسم یا لشهن وه لاق

 اونا وق هو و هجرحد ( ةلشهنلا) ردربتعم ريغ یتیلعف نزو ردفیصنم هدننزو للعف یسهلک لشهن هروک |

 اشیمحم هضع اذا هلشهن لاق ردهنسانعم كمل ەر بورصا هلا شند ورک اذا لح را لشهن لاق رد هنسانعم

 شف آ تیراعو متا لا هلکا اذا هلشهن لاق رد هنسانعم كلغ لکا یکی سلما لکا كمدآ جآ ك یهو

 رفعج هلا هم داض (لضهنلا ) ةراعتسملا ةقانلا ىا ةليشهلا بکر اذا لج رلا لشهن لاق رد هنسانعم كب هب هقان

 (لانلا)و هدننز و لیس (لمنلا ) روند هناغط هجوقو هنشوق سکر که جوق و روند همدآ هدرولناسورپكب هدننزو ۱
 ۱ لو سرد گرام تا كعشرا ه ولطم هدننزو هلاح (ةلانلارل و رد ولقم ندای فلا وو لاح |

 هلن لوقت رول وا یدعتمو هتبصا یا عبارلا و یتاثلابابلا نم ةلاو الان والن هلاناو هلینا یب ولطم تلن لوقت رونلوا

 | قفل وط هنسومات بوبللد یمدآر و رک ذیس اک ی کل ئاب روند هثتیش كفيدل وا سّرسد ليلو الئا هنریص یا های

 ۱ ا ها كو لور توت للو هبا نأ وضخ نرم قالق لان لاق ردلهعتسم هنسانعم
 د هنسنرب یهدآرب و راک كندزمه (تلانالال رخ نم هبیصتام وهو ةلونو ةلبنو الب هنم باصاام لاقب زو |
 یک لین (لئانلا) هلالئان هتلعجیا هل تلناو هبا هتلنا لوقت رونلواریبعت ینلق لئان هکرد هنس انعم كلا سزسد |

 كن هناخ و یدنل وا کد هکرد ردصم ( لالا ) هتلناموه و النا و البن هنم تیض الوقت روند هب هنسن كفيدلوا سزسد
 ۱ هک ر دیم لرصم رهن هل رسک ك نون (لنلا )اهتعاق یف یا رادلا لان ین دعب هت أر لا رونل وا قالطا هنناوا و هعاق

 | لظع تابن ليلو ردهدلب رب هدننبب طسا و هللا دادغپ و ردن راسا هبرقررب هدنراضق دزب و هفوکو ردندهعبرا راهنا

 | هدنرزوا هک ات راردبا لسغ هلاوصیما بول آ ین رقرب رونل وا اما وچ ینمب علی ندنآ ردي وا د وچ هکر دیس

 ۱ هولیزوش کات راروق هرزوا یلاح ییوصلوا ندنارولاق لشي مع بول وا لئاز كلکو ک هدنزرط رابغ نالوا

 | رولوا دیوج بو روق نکوچ هند هرکصندکدکو د E نالک هنتسوا هدعب رکو چ هن 3 یکر واچ

 ر ناصه برشو لح هلا دراپءام ینردق هټرا تردو للحم یسالط هدنسادشا كمازواو د رم یتعبط

 ی یاد مد ندجر ودیفم هن راتلع قهبو فلک ی داعض و لیزم ن نکا لبق يشع هضرام و عفاد ید نالیسو
 ۱ یناقفخو مهو مغو تشحولوانتهلبارکشبلکهیقوارب مه رد رب ندنعونیدنه و عفان هران قرح و بلعتلا ءاد و عطاق

 ۱ ماظن قرط یکیا و رول وا ريغص یرلقاربی و هدرخ یرللادو مک قاس هکروند جد هنابنرب هقشب مو نیضاد
 باغ لای ردهدزنابزهد هلیصف كنون هد ران ود و ردراثدحم "یماشلالسل او اورهقل الی ندم و رولوا بت : هرز وا

 ! (لژولا) و هلو کسكنهزمه ویصفل وا و(لآولا) <[ وا ولا لصف یلاعتهدمحم زن ی
 ال وووالآو هيلا لآ و لاق رد هنسانعم قمت روق بونغص ه هسک ر به هتسفو هدننزو لی و( لي ولا) وهدنزودوعق

 os دعا لاقت رد ردضملاب هيمست روند هر قج هنغص لأوو صلخ و هبلا اغ اذا یاثلابابلانمالیوو

 | لاقب ردهنسانعم كلیا تردابم بوشوق هر و و ءاملا بلط اذا لجرلا لأو لاق ردهنسانعم كلا بلط تاجو

 | رك ذ يسا ةلأواذ راص اذا ناک الأو لاق رد هنسانعم قلوا لووك ى ىلە ل# و هلا رداباذا ناکلا لالاو

 | لاقب رد هنسانعم قلت ر وق بونغص هب هسکر ,دوخابهربرب یجدوبهدنز و لادح (لان ولالو هدننزو هلعافم ( اولا

 هرم (ةلأولا) ةاجلأ بلط اذا نالف لما و لاقت ردهنسانعم كسي تاحن و صاخ و ا اذا الا وو ةلءاوم هيفا لنآو
 | لوب شلوا هتنههآ كنم ود هج زکلاب و روند هن راغیف شل وا بوط دناسوکیر , كنبسق هود و یکی و نویف هدنز و

 | هلعج اذا ناکلا لأوا لاق ردهنسانعم تاعا قلبقشف یربرب رک كنه ( لاثیالا» روند هنراعبا و

 ۱ ینوص لیسو هم یا موقلا لئوم وه لاش روند هرب قج هنغص ردناکم عسا هدننزز و لفحم ( لئولا ) ةلأواذ
 ۱ هلق توش اوو دره (لوالا) ا ليسلا لئوم اذه لاق رونل وا قالطا هلع كجهدا رارق
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 | روند همدآنالوا قوچ یناسحا لوقیلع درمناوجو ی لانو یدنا لون یلصا یدنل وا رک د کوونک کا
 یصا ینعی ردهدننزو لعفو هکیدد هدیس نا هکرد حراش » لئانلا ریثکوا داوج یا لان لجر لاق |
 | (لیانلا) یهتنا ردشل وا ل از ی اد یار لا رول وا فص و هلام رد ردت 69
 دز لا لجرلا لان لاقب ردهنسانعم قاوا ماعنالا ریثک دوخاب قلوا درغناوج مدآرب هدننزو لیس (لسلالو
 هدننزو هلوج (ةلونلا )هان كام یا هلوناام لاق ردبحت لعف (هلوناام و الا راص اذا عبارلا بابلانم الی و

 راصحر و ةلبق یا ةلوناهدخ نم تبصا لوقت روند هب هسوب و الب یا ةلوت هنم تدصاام لوقت روند هب هیطع

 هلعافم (ةل وانما ردندح هلون ن دم ن "یلعو هدننزو هنیهج ردهلبوت لوق ىلع ردهباصع سا تف هلونو رددآ

 قلآ بو وض لا ه هنس رب هدنزو لعافت ( لوانتلا رد هنساتعم كمر و بودازوا ینلا یهنسنر هدننزو

 هل راهالج هدنرانز و بارح ورم ( لا ونلا لو (لونم اإل هذخاف هتیطعا یا هلوانتف *یشلا هتل وان لوقت ردهنسانعم
 ناسکی هدعاضوا و قالخا هشاطرب رابص هکردندانعموب رارارمص اک |یرب نانل وا ج هکروند هنجاغا نلس

 لاونم وه لا روند ههالج لاونمو هنبسانعم مهقالخا توتسا ررید دحاو لاونم لع مه راهساوا كنرکیو
 رونبد هنس هروچ كفرش مرح (ةلانلا) ردیلع كندشاطرب ندرابرع هايس هلی كنون (لونلا) كناح یا|
 توپ 1 ذکر همانا مدنز و باص لاو 2 رونلوا قالطا NR کم حاس لوق لع

 لّوا هلیصف كناهوكنون (لهنلا) ردن داعصا همالسن ناکلس هّئان وبا و رد هی اع دعس تن هلان و یدنل وا رکذ |
 هرکصندکدلیا اقسأ بوروتک هب وص ءادتا یتعسقءود اربز روند هکمګ ا وص ند رما یادتنا هکرد هنسانعم برش |

 هعفد وب رارروتک هام رم هدعب راردبا اقسا بوروتکه وص هن هدعب رار د لهن هکمگا هد هعفد وب رارروتک هتغات |

 یس لاق والا ابرش یا الهن لبالا یس لاق یدنلوا لامعتسآ هدناویح و ناسنا اقلطم ہدعب رارد للع کا
 لبالا تلهن لا ردهنسانعم كمگاوص ند ما یادتنا رارول وا ردصم هدننزو دعقم لهنمو لهن و لهن دعب اللع |

 هماعطنانل وا لک | و رکذیساکرول وا عجج ندنس هلک لهان لهن ودر ولا لوا یف تب رش اذا عبا لا بابلانم لیمو اله |

 هدنزو لوضف (لوهنلاو و هدننزو مدخ (لهنلا) و هدننزو عایج (لاهنلار) و (لهاونلا) رونل وا قالطا | ۱
 روند هرلهود نجا وص ندا ءادتا هکردب راعج كهان هدننزو یرکس یهنلا)لو هدننزو هلع (ةلهنلاز و |

 | كيدآرب و الهن اهاقس اذا لبالا لهنا لاق رد هنسانعم قمراوص هدهبرم لوا یهود هل رسک ك نهر (لاهنالا) ا
 لاق ردهنسانعم یم راط داد مھلب دا تلهن اداموعلا لهنا لاق ردهنسانعم كهګاوص هد ما ءادتا یمهودآ

 رز شسک هد ندلهن نالوا هنسانعم قعاق هب وص هکردلتسم هنسانعم لا تیافک و هبضغا اذا هلهنا |

 | مدنازو دعقم (لهنلا)ل ردم وسر هدنسهدام کدر ردو اعم ننالا نرات ه.نالا زی یابی لوقت

 ۱ یک قالوص نال وا هدنررانکق رخ ورهن و همزایآ و ض وح و راکی رون د هدا وص كج هجا وص و قجهرا وص نا ويح |
 | ءاملا لهن لاقت رول وا یی ردصم هنسانعم كمآ وصو ابرشم یا الهنم اودرو لاق راربد روخآ هدیسراف |
 | قج ەل وق رفاسم هده ر و برشملا هيف اعض وم یا الهنم اودرو لاق روند هلحم نالوا یداوص و برش اذا الهنم |

 هرارب یلداوص ( ةلهانلا إل ةزاغلاب الرام یا الهنم اولزن لاش رولوا یلداوص یژنکا هکروند هنر قانوق |
 قوچ هد ما ءادنا یهود هدننز و با رح (لاهنملا ا لهنملا ىلا فلت یا ةلهان مه لاق روند ہرا هسک ندیا ددر

 بویمروط یراموق هکر وند ه هبت موق كسکو لوشو لاهنالا رشکی ا لاهنم لجنر لا روند همدآ نالوا رراوص ۱

 یا و و كسات ال لام یا لاهنم بیثک لاق هلوا هدقلرب وا بونا یغاشا لراه لراه اعاد |

 دیعسا كضررارب و ءال ایف ةا یا لاهنموه لاق رونل وا قالطا دمدآ نالوا درغاوج و عرکهد هبت رم تیاه و |

 ی E ناجم نال وا با وص لوق ىلع ردنداعصا یسیقلا لاهنمو |

 | براش نچا وص قوچ هدننزو نارکس (نالهلا) رددآ لجرر هدننز وریبز (لیهل روند همدآ یض و مرک |
 لاشرول وادض هاکع د هزس وص و ناټ ر یا نالهن وهاف برش لاق روند هلا ويح وناسنا شعاق ه وص و ردهنسانعم ۱

 "یرهروک های كحراش * ردنددادض هنیرلانعم ناشطع و ناتر كلذک ( لهانلا ) ناشطع یا نالهن وه |
 هدننز و نسح (لهنما) ردکر دتس هدام وب هرز وا فل قم ردذوخأم رد هلنیتضق هکندلهن نالوا هن رانعم شطعو |

 هج رحد(قلبهنل از عایجیالها ون لبا لاقت رول واقالطا هراهودجآ (لها ونلا)ردیعاوص ر هدندروب یسهابلس | |

 :۷) * تل *
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 كبتسوکو یسهوب هج رق کا رولوا حرفنم بو وا ېک یسهوب هجرق یلحرب هسیا هداحو ظیلغ رکاو رونلوا

 [ هدناویخا ءايحو ردموسرم یعاونا هلب رعما هبطرو هبعاسو هیسرواح هد هیبط تشک. رولا ریبعت یسهو

 ٤ |( لفلا » و هدشزو ریظعم  ةلفلا) ردندناعصا یراصن الا ذاسم س راع هلعوا و ردموفم یسهیفر

 "رقتسئال تناک اذا ىلمنو ةلفم ةأرما لاق روند هنوتاخ نالوا زما مارآ هدرب رب اعطق ندنتفخ هدننزو یرکس

 موقلا لغ لا ردهنسانعم قمان وا شقیچ شیرک بوانیق یک هحرق سا هدننزو لعفت (لفتلاو ناکم ق

 ]الف هد تلم لاقت ردهنسانعم قعئو وا وضعرپ هلنیتصف ( لغلا ) ضعب یف مهضعب لخدو اوک ره اذا

 | منم (نغلاد دعص اذا رجلان لمن لا ردهنسانعم قمتیچ بونامریط هجاغاو تردخ اذا عیارلا بابلانم

 هدرخ یک هج رق هدرخ دوخای هن هيمان زا و ق ىا تز لاق روند ه هنسل شملروا همان هدننزو

 " بوتکم یا لغم قرو لاق یدا روند رابغ اکا هدلئاوا هکی کی موزاب تقایس روند ه وتکم ولیزاب قیص و |

 هدشننزو هفغ (ةلفلا) روند ه وتکمولیزای قیصو هدرخ یخدوب هدننزو مرکم (لفلا) طلا براقتموا
 هنسلرپ هلتاصف (نالفلاو ردیعا وص رب هدنن رق ه دم هدننزو یزج (یعر) روند هنس هیه وص نالف هد وح

 | لاق روند هرایتو ( ةلمانلا) روند هناسل هدننزو روبز (لوفلا روند هغلوا فرشمو هلاوح هرزوا
 ۳ ا و روید هنجو شفل وا عضو هجن رق هنج وآ هدقدغ وط یکی هدننزو فتک لا ةلباس یا ةلمان مه

 SS مد و لعجاذالم لج ر لاقت راردنا لافت هنس وا یحاص 7۳3
 أ لیععتا و ردن داعصا ےقف نب هللادبعن ةليع و قرهیلوا بوسنمهلبغ و ردندیماسا هدننزو هنیهج (هلیمچهدنزو

 | بولوا هصق یراقمرپ هلی هی لعاف مسا (لمۇمل ال ردراثدح نالالملا ليمن نب هلادبع نب دمشو ليمن نب
 أ لعافم (ةلمانلا) رصق ىف اهفارطا ظبلغ یا عباصالا لغّوم لجر لاق روند همدآ نالوا نوغوب یرلجوا

 | دیقلا ةيشم یثع ناک اذا لحرلا لمان لاقت رد هنسانعم كع رو یک یشیرو كمدآ ییغاقو یغایا هدننزو

 ۹# نالوا قنرط هکروند هتج وا كغمرپ رول وا تغل زوقط یعومج هک هلال تاکرح كيم و كنهزمه (ةلعالا)
 اوا ردهناز یسهزمم و ردترابع ندموغونال وا قثرط هروک هنناب كحراش » رولکت المنا و لمانایعج
 | حراش + ءاطعلایالئانلا ولانلا و لاونلا ریثکو هلاقترون ده وکر و (لئانلا) وهدنز و لاح (لانلا) و هلق كنون

 ۱ ۳ ارام مرز ودع همدآر هدنلزو لوق «لونلا) یدا لون ییصا كنسهلک لان هکر د

 | عب تمه وا تح“ ىا ةجالا و ثيدحلاب ةأرملا تلان لاق وهتیطعا اذا ل والا بابلانم الون هلونا هتلن و هلتلنو

 ا لوقتو یدلیا لابقا هتسیدنک بومیا هدعاسم هنزابن دووخان یدلیا ناسحا مرک ت بعص اکا .ین هوب
 ]] لورضمبو ردهدنکبس كحالص لاون هلعفی ردندل وانت رانو كل یغبنننآ تلا ونم و تلاوت و + اذکل عفتنآ تالون ×
 | كنح هبنار كنسو رداع اکس یعفن ردکبیصن و هرې كلتا هحیوب كنس هلکلیا لج هنسانعم بیصن و هرم یلاو و

 ردکلعا هحیو و ردوب نالوا اورو قبال اکس هک ی دنلوا لامعتسا هنسانعم یقبث هدعچ ردکعد ردهدنسهلنم
 | رول وا كمد ردلکد قيال اکس كملا هلیوش هکر د هنسانعم هلانت نا تل یغبننام رار د تاونام هدنسکعو ردکعد
  ردندل ون نالوا هنمانعم قعاچ بولک قو گكنهنسنرب یتعپ هنسانعم ینا هروب نم هدام هکیدید ها رف هکر د حراش

 رخ ییسهلج لعفتنا و ادم ییس هلک تالون كللامنباو رار دل ملا و كلنا او » الوناذکل عفنا هللا * رلب رع

 یفینب یتعی یتسانعم لعف كلون هدنحرش عماجو رایدلپا در ین آهلیمالک لعفت نا كلون ناکام نکل بودا بیکرت
 | هدبغار تادرفمو ردموسمود ردشل وا معاق هنماقم یربخ كنادتبم بول وا لعاف لعفتنا وادتبم نهضت یتسانعم

 | سن نم هیدن نا ینبنامو تتح ثفح ییعع اذک لعفت نا ثالوت هدساساو ردح ورشم هل ر دقن هيف كحالص لاو

 | بول وا هنسانعم ءاطع لصالا هدامو لصاطاو ردرسفم هلناونع كظح و كلل یعش هدهابو هل رابع

 ۱ | هوش یتفایل یاضتقم كکناشو ردق نالوا بیصن كنس هدارو هلغلوا لیعتسم هنسانعم بیصن و ظح هدع)

 ۱۳۳ جا یکو روت هردو هاچ نانایوصلون و ههنا ردشل وا لثم هدعقومو رولوا كعد ردکلنا

 | هک روند هجاغا یرلکدند نیمرس كراهالج و هلعج یا هنیفسلا لو طعب ۸ لاق رونلوا ریبعت نیلوت هلشر 2

 [ ردهبانعمو ید لاونمو ردلاونا یعجج راردا رببعت اغا نلس ین ّرحم نیمرس رارارص اکا یزب نانلوا جن

 | هتل ون و های هتلنا لوقت ردهنسانعم كمرب و هیطع همدآرب هدننزو لیعفت (لیونتلا) و هلرسک كنەزمھ ¥

 | ره وجه دندعم و فلح اذا للاب لانا لاش ردهنسانعم كلا نيم هلاناو هتیطعا اذا هل تلوت و هيلع تلونو

 لر "يش هیف بیصا اذا ندملا لانا لا د رول وا شا اطعا ره وج ندعم اک ریا هنسانعم قفلوب



 ی ۳۹۷ بس

 ! هشیدنا و فوخ ندهنسلرب هدنز و لو (لوکنلا) هشم یف بالا رش : عشا ةیشم یهو ةلثقنلا یشع لا هلو ا |

 نیج و صکنا اذا عبارا و لوالاو یناثلا بابلا نمالوکت لکن وهنع لکن لام ر رد هنسانعم قمل بوی مادقا کلا |
 یدآرب لوق ىلع ردهنسانعم كعا شیارب قیمت ۆا ترو فرخ را هو راس هندآر هدننزو لیفت (لیکتا) |

 هلبقاع هاح وا هربغرذح اعیذص هب , منصاذا اتالف لکت لاق ردهنسانعم كالا فرطرب ندنسانال وا یسهدرکلوبق | ّ

 هرارناس هکروشد هش وقعو دهنکشا هدننزو دعقم (لکنلا) و هدننز وف رخ (دلکنلا) و هدنز و ناه (لاکتلا) |
 ناک اماساک هلربغ هب تاکناموهو الکنم و ةلکن و مهل الاکن هلعج لاس نوسل واهسرول وا وا رده رول وا ترعرادم

 ردهنسانعم كلا لوبق یلاکت و همکشا هدننزو لکش (لکلاا) هنسانعم رص روند هات در واھ لک وا
 تبوقعو همنکشا هلیسیدنک هل رسک كنو (لکنلا) لاکنلا لبق اذا عبارلا بابلانم الکن لجرا لکن لات
 ولتدش و زد وقهو لیکتتو ادم هنسادعا نع هّوادعا هب لکش یارمش لک هنا لاق هنمو روند دیش ا ۱

 اندل نا یلاعت هلوف هنم و ح راشلا لاق روند هب یعاقوب نال وا نسل لوق یر یمب روک و

 یراقدنلل وق ؛لراقال وانروس لزنملوف ىلع هنکتآهنوکر ب لکن ران نمدیق وا د دشلادیقلا لکتلاف هک امیحج والاکنا |
 (تلکنلا) رونلواقالطاهرالو وردا طبضیآ هکر ونل واقالطا ةن روند كما و یکش بشو همراطنق رون ه4 |
 ینعی ه هلکم ام یاةلکنب هل هامر برعلالوقتو یدنل وارکذ هکر ونده هځکشا جهل وا تربع هراس هدناز وهف ضر

 | هنسیغاشا كن هغ وق ك وی هکر ون د هپ ال وش هلذبتصف (لکنلا) هل وا تربع را دم هسان هکنوسلیا راتفرک هتب وقع ر ینا

 لادج و كنجو دنمروزو رداېبو رارد ځد جانع اکا راراغاب هنجاغا كنهغوق جد نجوا رب هرکصندقدلغاب ۱
 .هلفص و و ودیعم یدبم ب رګ یوفیالکن وه لاق رونل وا قالطا هروالدنال وادیعم و یدبم و ب رح هدنص وصخ ۱

 تسسورتافالصادیعم و "یدبم هل لکنلا ىلع لکنلا بح هللا نا 3 ثید اهنم ور ونل وا قالطا هد هنآنال وا فصتم

 ید هن رب ب ويمر و لصبف هرکصتدکدلیا ادا ییربلداهج و ازغ الثم رونل وا قالطا همدآ رویغ و مدقم نایلوا |
 دننلا هی کشاهدننز ورم 6 کلا )رونل و اقالطا هد هنآنالواداقنمو دۇم دواي نال وادنون و ردا |
 هلا ةرحص رضم % ثیدا هنمو هعفد اذا هلکنا لاق ردهنسانعم كا عفد هل سسک كن هزم (لاکنالا) روند

 نابج فیعضیا لکان لج ر لا روند همدآ فیعض وققروق ( لک انلا) هیلعتعق واع عفدنالیا هل لکتتالیتلا |
 روند هب هسک ناوتان و فیعض هدننزو دهده (لنلنلا) ردناذرب نداععا هدننزو جریفس هلا هبقوف یات (لتیکن )|

 كنون رد لامن یعج رد هل ید رفمرار دروم هدیسرافرون د هب هجن رق هلص اضعب و هلینوکس كم وصف كنون (ل )
 ردذوخأم ندنسانعم تکر ح هدام و وردلماش هاش ورک ذ هلغل وا هیندحو ءاتهد هلم هر وکه ناي كحراش + هل مک |
 روند ه هنس شعشوا هجن رق (لوغ ال لغلا ةرشک یا ةلع ضرا لا روند هرب ول هجن رق هدننزو هجنز (قلفا) |
 هدننز و هنس ( ةلیفلا و هلن و کز كيو یال تاک رح كن ون (فلفلا) لفلا هتناصا دو ناک اذا لوم” ماعط لاش 1

 | هدننزو رتنم (لغلا) و هدنزو نسح (لفلا) و (لمانلا) و هدنزو فتک (لفلا) هنسانعم هم روند هغلبح وق ۱
 هدننزو فتك( لمنو م امن یا لامنو لغو لغو لمان ولمن لجر لاق روند ه یحتوق هدننزو دادش (لافلا)لو ۱
 لوش و ناکمیف رةهتسال یا لم سرفلاش رول وا فص و« نالوا رازه زب طاما رآ هد ر ر ندنطاشن و شینج |

 ذاتسا هدتعنص ره لوق ىلع هلوا ررونک هلع هنیعب نامهیثیا یکیدروک هلغل وا تسد هربح تیاغب هکروند همدآ ۱

 قایحموف هدنزو لج «لغلا) قداحوا هلعالا ایش یرب ال عباص الا فیفخ یا لمن لجر لا روند همدآ نالوا ۱

 رحڈلا ی لم لاق ردهنسانعم قم هيچ دحاغا و 1 عبارلا و لوالاتابلانم الم لم و نالفلمن لاق ردهنسانعمكلتا |

 نالف لما لاق ردهنسانعم كلا قلبحوق یدوب هل رسک كنهزمه (لامنالا) دعص اذا لوالا بابلانم الف
 هدنفثرط كنعسق هاد ضعب هلغو بذک یا ةلم هبف لاقب ردهنسانعم غوردو بذک هلی كنون (ةل) ماذا |
 [ لاق ردندباعم ردقراب نالوا هحنرا و هنر نالو كغنرط ندرب یغیدلو تیابن وت هکروشد هغالتچ نالوا |

 هب یاسناندب ثلذکرثرید جد لمن ردیعمآ هراب هنوکرب ردنا روهظ هدنبنج كناسناو هرفاحیف قش یا لمن سرفلاپ

 | بودباروهظ هللا شیش هصازجو هلباهنلا و قارنحا يک شفا ادت | هکر وند هرایط ويس هدرخ هن وکر رول وا ضراف ۱

 ندنندح بوذیا ج ورخ ندنرازغا كرارمط قیقد هکردارفص ولتدح یبسرولیاب بو وزوب هفارطا یکه ج رق هدعب |
 دحا و “یش تلع یکیاو هدهببط بتکرروا هرشط بوی وا سبتح هدنرالخاد كنهرشب رهاظ ندنفاطل تدشو |

 روهظ رهژب هسیا قوب ی 3 کا ین بز تا هر ۱



 | لوق ىلع a مویضم یون اضعبو ردنرابع ندهلاو نانلوالوانت هن رزوا هکروند هنسهزمترشع لقنو
 | قمردشلآ هک وص هن رشاب یدنکی رءودو بارشلیلعهبلقتْیموهو لقناب او هک لا رداطخ یس هع
 | ردهنسانعم كچ وکه رب رب ندرب رب هدننز ولاعتفا (لافتنالارل الاقن برمشت اهتلعج اذا لبالاتلقن لوقت زد هنسانعم |

 | لاقتنالا یا ةلقنلا اوعرسا لاق روند هچوک و هکچ وکر دما ندلاقتنا هدنز و هفرغ (ةلقنلا) لا هلقن لاق

  هریقیراق شلماشخا هدنوا ی هلنرمسک كنون (قلقنلا) ةميم اب یا ةلقنلاب مهيب شرح لاقب روند هغلیخنوقو
 | یهو ةلقن بطخ ان الفتععم لوق هلوا شلاق هروج# همی وا بوی تبغر هنج وزت هسکرب ندنغلولشاب هکروند
 | تععقلاق روند ه هیجا رخ لاومإ نالوا لوقنم هبهبرقرب نده رقرب (لقاونلا )اه ركل بطخت الو تکرتتلا ةأرملا
 (لاقتلا)روند هنقلخ هلببق ندا لقن هنقرطرخآ موق ندموقرب و ةيرق ىلا ةيرق نم لقت ىتلا ةجرخالایا لقاونلا
 ۱ ها نانآ بول | كاج ندرب یعیدصب ییراقابا هدننز ولتاقم (لقانلالو هدنزو دادش (لاقنلالو هدننز و بارح

 | سرف لاق روند هغملقان تآ هلیصف كنون (لیقلا) ماوقلا لقن عیرسیا لقانمو لات و لاقنم سرف لاق روند

 | بیرضیا لیقنلجر لاقب زساه روند لیقنو ردهلیقن یثنوم روند همدآ بیرغو مماوقلا لقن ةعرسیا لیقنوذ
 | ضرا نم هاح اذا لیقنلیس لاق روند هن وص لیسنالکبوقآ هر قدغابندرب شنای رومغیو لیقن و ةلبقن ةأرماو
  دنزو هلعافم (ةلقانلا) ردكم روب قرهلا یت رداد هشیوروب ولردر واه ريغ ىلا ةروط# |

 7 سرفلا لقا لاقت رد هنسانعم كم روب هدننب نیکشا هلباكنل لوقیلع كم روب قرهیللقن تآ هدننز ولاتق (لاقنلالو
 | هلقان لاقب رد هنسانعمكلعا یدرقال 4 وانلابرامدم و ببم ناو ودعلانیب راسوا متاوفلا لقن عرسا اذا الاقنو ةلقانم |
 | هرز وا كيک هدنتلا كتا هکر وند هنفیراب شاب لوش هدننزو هندح (ةلقنملا) رخالایلا دحاو "لک ثدح اذا | ثیدطا ۱
 | یهو ماظعلا شارف اهنملقتیتلا یهو ةلقنمهص تن اص ا لاق هلوا لقنتم و رهاظ رلکیکهدرخ ها یکاز نالوا

 ` | (لقنملا) لحم یا ةلقنم انرمس لوقت ردیفدا مهو هدننزو هلح رم (ةلقا) لا نود مظعلا ىلع نوکت : روشق
 | قتربو 4 همزج قترب هدننزو هنیفس (قلیقللا ژرونید هجواب یکساو 4 همزجیکساو روند هلو خط مدن و دت 1

 لیاقت یعج روند هب همای ندرد نالیروا هنابط هود شعریو روند هب هند و هب همان نالب روا هجو

 هلل رسک كنهزمه (لاقنالا) روند هننا قلاب نالوا هدرب نانلوا ریپعت هج هرق هد وزاب ا ةليقن و رد ليقنو

 | لعفت (لیقتتلا) صا اذا لعنلا وا فلنا تلقنا لوقت :FCT OE یباق قابا قترب یدوب

 | هنسیدلغاچ كن وص لیسناقآ ندهرد هلن (ةلقنلا) هتلقنا ینعم فلنا تلقن لوقت ردهنسانعم ل اقنا هدنزو
 ۱ رود زوسیلقلوشرف هلبازا وآ دنلب هن رب یر هلنیتصف (لقنلا)هلیس توصیا یداولا ةلقن تعع-لوقترون د |

 | کلی شاروکب هقوارخآ بولیراقیج ندق وار و بص یف مالکلا ةعجارع یهو امهلقن تعم لوقت روند
 هدننز و باتک «لاتنلا رول وا ضراع هننابط كنهود هکر دیم" تلعربو رد هلقن یدرفم روند هراشاط و روند

 | كنهسکرب ییوص كج هجا اینا و ییوص ادت ایم هود لاقن و هدننز و هرمت رد هلقن ید رفمر وند هران رت هصیق و یص
 as النو اللع ب رشت نا وهو الاقن لبالاتبرش لاقب روند هکما هن رشاب یدنک قر هيل وا قوس

 نیسح و دم نب دجاو دز نب ماسبو ځرشن ثراح ردکعد یجدالقن ییهنسنرب هدننزو دادش (لاقنلا) دحا |

 ۱ عرشن ت راح هل زا ریدلوآ فیصوت هلا وب هدنلعف لقن نو کر یر ره رد راد نولاقنلا مرکن ب سیفن ورکب نان
 | ردئدحم دبع نب لقان و یدل وابقلم هلبا لاقت هلکلیالقن هب یدهمن نجرلادبع ین هلاسرلا باتک ندیعفاش ماما دب

 اهحط ابا تراص و + وبشا لرعاش مان تیک هکلقنموش و یدنل وارکذ هکروند هناققایا یکسا هدننزو دعقم (لقنلا)

 ۱ كيم و ردلک د هلك كيم یک یکیدلیا مهوتكن رهوج رد هلبص كم ردعقا و هدنتيب × لقنملاة وفط ابی وسو *نب رالاک

 نیرا و ردقلقایانیلاب هوفح و ردکع د هسکیج وب اب یغایا دارم هدارو روند همدآنر وا همایهناققایا هل | هلیقن هلیصف

 اک هدنا قاع و لمنتم ادا زا نشنآ ندن را رح طرف یرلهرد كن هکم انعم سپ روند هشت هکر دیعج كنهرا

 یرلت واكنبرب كغالت والقنم و روند هکککو د یت وا كغالتوا هوفح دوخاپ رول وا هدنربدقت هوفح وذ هوذح سپ
 ۳و ولفلتوا یھی ردناسکی یراعریم عیجب هروک هکو روند هغالتوا رکید نانلوا لقن هرکصندکدنکو د
 رهدلا لقاونو ننلاقب اوسیل یا ةلفان مه لاق روند ه همئاط یلوا رچوک (ةلقانلا) ردب واسم هدقلوا |

 لاق ردنرابع ندنامز بئاون و تداوح ندا لیوعو لقن هلاح ندلاح یناسنا هکرول وا درفمید ندنسهدام

 (ةلثقنلا) روند هنامرخ ساجر هدننز و ءابصنا (ءالقنالا) لاح ىلا لاح نم لقنت تلا هبناو یا رهدل القا ون هتاصا |

 در. واصقاریط ارز یتخای هکر وند هنس روبكمدآ هدروفناسوریپ ءو دج رد ا هان یاب



 سوگ ۳۹۵ زقس

 دفا اذا مهنيب لغت لاق ردهنسانعم كن داسفا و هدب روش یتنیب كسان هلبا لاقم لقنو قلیمتوقو نفض یا
 لاه ردهنسانعم كليا داسفاو دایر بود روج هدتعاید ییرد غابد هل رسک كنهزمه (لاغتالاو غو

 روند هنفلنغزو و هنکلکروج كن رد نانلوا تغابد ردم هدننزو هفض (ةلغنلا) هدفا اذا عدالا لغنا

 أ لاش رول وا فص و هزوج دساف دلروحو قوزو یا هدننزو هحرف (ةلغنلاإ داو یا ةلغن مدالاب لاق ۱

 | ردقلوا ربحو هدا نمارحدا رم هکر د هنسانعم قل وا دساف دول وم هلرعص كنو (فل وغنلا) هز ةربغتم یا ةلع ةزوح

 :هدننز و فتك (لغنلالو هل وكس كنیغ و ىف كنو (لغنلا )ل دسف اذا سماینا تابلانم ةلوغت دول وملا لف لاقت

 ةلغن ةيراجو ليغنولغنو لعن مالغلاق ردەلاھىرشۇم زود ه هدا نهارحو هانزدل و هدنزورما(لنلازو 1

 | كشوقرب هدننزو روبنز (لوبغتلا) ردندح لیغن نب كلام ردنداعسا هدننز و ریب ز (لیفتا) ةينزایا ةليغنو ةلغنو
 | دنخ رسم یا سارا لدغ لجر لاق ر وند همدا یلشاب لوبلسویرا هدننزو مدعنم (لدغنملا) رد راما كتوار و

 . لیقث یا لضغن نوذر لاق روند هاد شآ یعایا هدننزو رفعج هلا هم داض ( لضغنلا ) محط و مظع ف |

 | كنون رولک لاف و لافتا یچج ةه یا الف هاظعا لاقت روسو هششح و زینع یا الفن یزاغلا تباصا لاق :

 ۱ ین تآ رولوا یراکخپ یراصوبشوخ هکرديم ا توا هنوکرب ندرت وا نالیا هنالص و قجاح لفن و هلی رسک |
  یحندرد هکر ونل وا قالطا ه دصک جوا نالوا هرکصندههک جوا ادتاكنآره هدننز و د رص (لفنلا) ردنعس

 | لفتلاهلفن لاق ردهنسانع«كمرب و تعنغ لام همدآرب هلبنوکس كنافو یصق كنون (لفتلا) رولوا یصتلا و یو

 | كمرب و هیطع همدآرب و فلح اذا لجرلالفت لاق ردهنسانعم كلا نيمو ها هاطعا اذا لوألا بابلانم القت |

 .هرکسع موما ىلع بويا لوبق یدنک یتچنع لام هاشداب و فورعلا نم ةلفان هاطعا اذا هلفن لا ردهنسانع

 | روند هشیا یکیدلشیا بوجو ریغ نم كمدآربو اوقغام مهل لمج اذا دنا مام لا لفن لاق رد هنسانعم كالا شخ ق
 همکار دو هل رسک كنهزمه (لافالا) درب یا لفن هباصا لاقب ردهنسانعهدر قوغوص و رک ذیساک یک هلفات ۱

 دننهود بوسک هلا هلب جافا نوک هسکرو های ءاطعا اذا لفثلاهلفنا لاقن ردهنسانعم كمرب و تون لام |
 ۱ همدآرب دوب هدننزو لیعفت(لیقتلا) هلال دانقلاعطق و سافلاذخا اذا رکا لاقب ردهنسانعم كمرد |

 هفلح اذا هلفن لاق ردهنسانعمكمر ونیع دمدآر و های هاطعا اذا لفنلالفن لاق ردهنسانعم كمر و تیغ لام
 روند هتینغ لام (ةلفانلا) هنع عفد اذا هنع لفت لاق ردهنسانعم كلتا عقد ر ودع واتر ناتو
 نانل وا ناتا بوج و ربع نم و ةيطعىأ ٌةيئس ةلفا یطعالا رونل وا قالطا هب هبطع و زینعیا ةلفا باصا لاق

 | قالطا نوچ غندل وا بجاو تلذک بولوا از هرزوا هضیرف اهلفن و ةولصلاةلفان هنمو ىك ل فنر وند هلع و هلعف

 | رهووج (لفونلا) دل و دل و یا ةلفا هل لاق رونلوا ریبعت نوروط هکرونلوا قالطا هنبدل و دل و هلفان و یدنل وا
 | هنالترص ثاکراو روند هن رایروا ضعب كراروناج یګر و روند ه وکر وو هنسانعم رګ روند هایرد هدننزو

 لجر لاق روند همدآ ءاطعلاریثکو ةدش یا لفو یف عقو لا ردهنسانعم تدشو روند هلاقج تکراو |

 ثراحن لفون و هبلعثنب لفونو البجج اباشیا الفوت تیر لوقت روند هناوج هزاتریلدو بوخ و ءاطعم یا لفو
 4 هلزوط هدننزو هرهوج (فلفونلا) رد راه امص هب واعم ناو قحاسم نا و هورف ناو هلادبع ناو هح ناو م

 هنم *یشلا لفتنا لاق ردهنسانعم كمەتسيا هدننز و لاعتفا (لافتنالا) حم یا ةلفوت برق انلزن لوقت روند
 زامن هلفاو هنمقتاو ًاّرتاذا هنم لفتا لاق ردهنسانعم كلتا قلرا رب بولیق یّربت ندهنسنرب و هنم هبلط اذا

 ردهنسانعم قلق زامن هلفان دوب هدننزو لعفت (لفتتلا لفاونلا ىلص اذا لجراالفتا لاق ردهنسانعم قلق ق
 هناحصا ىلع لفتت لاق ردهنسانعم قلا تهنغ د زا ندنراقدلا لرکسع راسو لفا ونلا ىلص اذا لجرلا لفتت لاق |

 ندنکو  نویق هدننزو هترهوج (ةيلفونلا ردم لجررب هدننز و ریبز (لیفن)فینغا نم اونخااعژک اذخا اذا

 یی هنسنرب هليل وکس كفاق و یصتق كنون (لقنلالرارتر وا هن راشاب ب رعنا وسن هکردوتر وا ول ردرب هدنلکش راج شفق وط
 | هتسمو ه همزجیکسا لقن و هلّوح اذا لوالا بابل نمالقن "یشلالقنلاه ردهنسانعم كمروچ وکه ر رخارب ندنرب

 فخ یف انءاح لوقت هل رسک كن و رولک لاقن و لاقنا یعج ردتفل هد هلنیتعف و هل رسک كنون روند هج واب یکسا و |

 | قمروا همای ندب رد هتنابط نالوا ح ورحم بویق رشاط ندشاط كنءود رول وا ردصمو قلخ یا لقن لعن و لقن |
 حالصا و تمره بوم یوااب دوخاب یی همزج شل وا هدوسرفو هتعقر اذا ریعبلا فخ تلقن لوقت هنسانعم

 هتعقر اذا بوثلا تلق لوقت رد هنسانعمقمام یی تر هتمطصا اذالعلا وا فلنا تلقن وقت رد هنسانعم كط



4 5 

 > ۳۹۸۵ س

 رببعت غاز کروند هریکس نالیراص هنترصناک هشوکو  ضرالاًطون اک اط وا البلذ یا العن تنک ام لا هلوا

 اهتیسرهظ ىلع سیلی بقع یا لعن هسوقل لا روند هیرد یرلقدراص هنسهقرا نوت كناک لوف ىلع رونل وا

 هن رومد نابص لرلیحهچ و هتج وز یا هلعن علخ لا رونلوا قالطا ه هجوزو هّکسوتلا رهظ ىلع دلج وا
 نالیقاتهنغابا را وط و رددآ هقنالپرب هدنشاب كغاط مان بطش و رول وایرمو یشابهکرددآ قلاب سنجرب و روند

 | قلشغاب یباقایا همدآر رول وا ردصم لعنو ردهدنرب یشوباب كرا وط رونل واریبعت لان یف رحم لعن هکر وند هرومد

 | ةبادلا لع لاق ردهنسانعم قلا یراوطو لاعنلا هل بهو اذا ثلاثلا بابلا نم العن مهلعت لاقب هنسانعم
 سبلاذا عبارلا بابلانم العن لج را لمن لاق رد هنسانعم كيک یا قابا مدآرب هلنیتصف «لعنل و لعنلا اهسبلا اذا
 لعنت لاق ردهنسانعم كيك یاق یابادهیتوت شرو لاحقا( لاعتالا )و هدننز و لمف (لعبتلا) لعتلا
 رفاس اذا ضرالا لا لعتا لاق ردهنسانعم كلا رفسو ریس هجهدای لاعتنا و لعنلا سبل اذا لعتا و لجراا
 لجرلا لعتنا لاقم ردهنسانغم كمك هدرب یسلیوا لوق ىلع ردهنسانعم كک | نیک | هرب رو و ك یغاریط و الجار
 ةبادلالعنا لاق ردهنسانعقللا یراوط ید وب هلی رسک ك نزم (لاعن الا اهبکر وا ةظيلغلا ضرالا ف عرزاذا

 (لیعتلا) هلاعن ترثک اذا لجرلا لعنا لاق ردهنسانعم قلوا قوچ یراباق قایآ كمدآ رب و لعنلا اهسبلا اذا
 رارکت فلؤم ینو + لعنلا اهسبلا اذا ةبادلا لعن لاق ردهنسانعم قالا یتغایا لراوط ید وب هدننزو لیعفت

 0 ربعبلا لعن لاق ردهنسانعم كمروکبوزود لان ندیرد ودنوسل وا هدوسرف ب ونشا یرلقابا كنهود و ردشلیا

 | ردلعاف ندلاعنا هرز وا سابفربغ روند همدآ نارا یری قابا (لعانلا) نع الل دل هفخ سلا ادا

 | لعث ودیا لعان لجر لاق روند همدآ ولشوباپ یغانا و لاعنلاربثک یا لعات وهف لج را لعنا لاق یکم فایومشا

 العا تبار لوس E ناب و بلص یا لعان رفاح لاق رونلوا قالطا هنغنرط راوط نیتمو بلص و

 ٤ | یغنرطو لعن وذ یا لعنم لجر لاقس روند همدآ یلشوپاب یغایا یحدوب هدننزو مرکم (لعنلا) شحولاراج-یا

 | ردیسابقریغ هدرلنوب یک بهسم هروک هننایب كحراش + رفاطا دیدش یا لعنم سرف لاقت روند هب هاد نیتمو ك

 دصم رکد نکل بول وا ضای یرابوت هدنرزوا كنغنرط هدرب یغیدلوب تیاهن ۍس رییکلیب کر وند هآ لوش لعنمو
 هه زج نانل وا ریبعت ماخ هارللبف نالوا هرز وا یرلقنر انتی ۲ لاعنا لوق لع ردل وعفم عسا ندلاعناو و هیل وا ۱

 ف هرزوا یکیک قشآ یتیدش واف هغر ط لنز هسکلیب لصاطا ردنرابع ندنسلوا ضاب زواج ندقلضاس

 نیدیلا وااذکل جر وا اذکدب لعثمسرفلاقب روند لج لا وادیلالعنم هنآ نالوا هذتفص لوا و لاعنا هنسلوا ضاب
 هدنناب ےم متاخ و متانا ضاببلا زواج نا وه لاعنالاوا ردتسپ ملو ضای هغاسرا ربخ امین ناکاذا نیلج را وا
 او و روند هضرا نالوا ظبلغ یغاربط ههننز و هدعقم (ةلعنلا ) و هدننزو دعقم (لعنلا) ردموسرم هدنسهدام

 | ردهرعض نب كيلم نبا ( ةلیعن ونب ل ةظيلغ ىا ةلعنمو العنم اضراو ةلعنمو العنم انلزن لوقت رولوا تفص و مسا
 (لباعنلا]) ردیع"ا یسرف كن د رترمضح ماوع ن رب ز (لاعنلا تاذ) ردنطب رب ندب صع ردهدننزو هنىهج

 ٹاکرا هدننز و رفعج هلبا هثلثم نوع يانا را یالطا تمت ننک مان نمد نب قراط هدننزو دجاسم
 كمدارب زا یدنارول وا هد هن دم هکردیعا یدوهیر و رون د همدآراتخا وریپقجا ورون د هن التر ص

 رردا اردزا هلیهیبشن اک | راندا تتاعشو توادع هعقولا دعب هلغل وا یتالوط ینساح كنافع ترضح هکردیعا

 | هعجب اذا “ىلا لثعث لاق ردهنسانعم كمردکی رب هدننزو هجرحد (ةلثعنلا) ردنّدحع لثعن نی یلع و ىدا

 ۱ جشن دیش یا ةلثعنلا یشع لاق روند هنسع رو كمدآ هح و وقج یا ةلثعن هب لاق رونىدەغلزوغواو هکلنو و

 | یکرولآق اربط ب ور دلاط ی اقای روند هکع روب كرهرب وچ هفرطیکیا ی تالار هراشیاهلمارخو اداو

 فست لعاف منا ( لا )فتا نم وهو امه! رغب هناک هیمدق بل و اجافم یثع یا لثعن وه لاق

 ۱ از لاق لوا رولآ یکرراقیچ ندر وماچنکر ول آندرب ین رلفایابوربآیتشپآ نکررو كونى الوش
 هدننزو هجرحد هلا هم یاظ ( ةلظعنلا لح و نم اهع زنی ات اكف اهعفر اذاف یفلا دنع هماوق قرف ناک اذا

 e كمرو قرهروا هجو هلوص هغاص واشطب ودعبیا لظنع وه لاق ردهنسانعم كلعرغآ ضا

 | هلیصق كنم نیغو كنون (لغنلا) ةرسسب وضنع یشلایف كح نا اذا لج رلا لظنعي لاق ى ؟یسع رو رود و

 | عبارلا ب تابلا نم الغت مدالا لغن لا ردهنسانعمقل واهات بو روج هلغمتاب قوج یردهدهتشابنا م نک ردناتغابد

 | هنسانعم قلوا دساف تد كمدآ ر و دف اذا حرطا لغت لاقت ررلهتسم ۸ هنسانعم قمزآ هرایو غابدلا یف دف اذا

 جی a هنسانعم قلوا رادننک ینورد كمدآر و تعءاس اذا ا ا ردلعتسم



A ۲۱۳ > 

As scنق ىزارس راتاو هد وبا رح (لاصنلا) ردد عض ومر  

 كنم داض و كنون (لضنلا) بنقلا نم "لقا اشيج یا الاصنم مهیلع لسرا لاقب او لیلق

 پابلانم الضن ریعبلا لضف لا دچا قلوا لاحیو نوز بولی رو تیاغب ناوبحو ناسنا هلی
 كلا باس و نوز بورو ك یناوبح و نانا هل رسک كن e (لاضنالا]) بعت و ايعاو لزه اذا مبارلا

 [هتتزو هزج (هلضنا) ردیذآ مطومرپ هدننز و لصف (لضصن# هتبعلا و دل رها اذاربعبلا تلصنا لوقت ردهئسانعم

 رد راهباصص نعام نا و ور ناو فیر ط ن ةلصن و دسع نب ةلضن و جدخ ن ةلصن و هلضن نم ناهن ردندیماسآ

 .(لاضشا» و هدننز و لات (لاضنلا)وهدننزو هلعافم (( ةلضانلا ) ردپنبهنکكفانم دبع نا ماه ةلضن واو

 مكرو یمرااف هاراب اذا الاضی و الاضن و ةلضانم هلضان لاقب ردهنسانعم قعشراب قوا رازادناربت هدننز و لایق
 , عفاد اذا هنع لصاب لاق ردهنسانعم كما روذحو ررض عفد ندنآ هلا هعصاحم دوخاب هلیناس رذع ندنفرط

 دتاضنف هتلضان لوقت ردلهعتسم هدهبلاغمباب ردهنسانعم كم یصخ دیش زاب قوا مدنز و ل (لضنلا) ۱

 یو كلبا جارخا هدنز و لاعتفا (لاضتالا# و هدننزو لعفت ( لضنتلا ز هتقبسیا ل والا بابلا نم الص

 ۳1 د رلل وف هود و هراتخا اذا هنم لصتا لا ردهنشناتعم لیدر وا لاصتاو هحرخا اذا هلضتا و هلضن لاق

 كلعا رخافت هنب رب یر وریسلا یف ےھیداب تمر اذا لبالا تلضتنا لاقب ردهنسانعم كع روب قرهتآ بولاص

 لاق ردهنسانعم هیهادو تفآ هدنزو جر ز ها هزمه (لضلا) اورخافت اذا موقلا لضتا لاق ردهنسانعم

 هغوبق ها نالوا هرز وا یزوا كنسهناد مزوا هلی وکس كناط و یصف كنون (لطنلا) ةيهاد یا لضقن هاصا

 یروق شم الصا نوچ ا بارشورمشقلا نم بنعلا مط ىلع اموهو لطنلانم "قرا وهلاقب رونل وا ریبعتراز هکر وند

 ردکم هکر وند هه ریش نالوا لصاح هلغتالصا بووقوص رارکت هرکصندقدنلآ یسهبش بوقص ادتا كمز وا

 بی زلا عقناذا یتعیفالسلا دعب بيب زلا عیقننمعفریام وه و فالسلا نم هقسب ۸ ولطنلا نم هاقسلاقب رول وا ظیلغ و |
 دوسو وص ما رب هدننز و لطاع 6(لطانلا) لطنلا وهف ةيناث هلع بصاذاف فالسلاوه هتراصعنم عف بام لاق |

 نالق هدشد كنسهناع بارشو ةعرج یا هریغو ءاملا نم الطات یئاتس لوقت روند هب ورشم یسهلوقم هداپ و

 هدنوب و روند هنسهناع كیارشو هنسانعم رخ روند هارشو ةلضف یا لطان لطشلا فام لا روند هب هی

 هج زج هللا لطان و لایکم یا لطًأن و لطان و رخبنم لطان هدنعلاقب ردتفل هد هلباهنک انب هز و هد هلیصت كاا |
 بارش یدو هدنن زو لقص (لطملا) ریسپ عب "یشبپ یا لطان هنم ترفظام لوقت رونلوا هبانک ندهنسن

 نوزوا یرکذو هاد یا لطي لجر لاق روند همدآتنطفبحاص و كرز نالوا ندناهد و روند هنس هنا

 هنسانمولد روند 4 هغوق و رد هلبراسعا دارفایدارب|هدنناونعریک اذلا لیوطلا كفل وم + زوند هناوبح و ناسفا
 ردهنسانعمقلآ یتبارش ویتسهربش بوقص یمزوایتعی قمقص رج هدنزو لنق («لطنلا) روند ه هیهاد و تفآو

 كکو دوص هجزآ هجزآ خ وبطم هلبا 4 ودا هنشاب كن هتسخ و اهرصع اذا لوالا ب 1

 الیلق اليلق هيلع هبص مث زوكىف ةيودالاب خوبطلا ءاملا لعج اذا لوطنلاب لیلعلا سأر لطن لاق ردهتسانعم

 (لطنلا# رارکو دهرزوا یماضعا كن هتسخ هکر وند هب وص نالوا خوبطمهلاه وداهدنزو روبص (لوطاو ۱

 هدننزو هعرج (ةلطنلا» بارشلا ةراثخ یا لطنلا هاقس لاش روند هنسهصو كنارش هلی مسک كنو |

 نالي راقیجندننغآ كم ول وط هليا لا و ةعرج یا ةلطن ندلایفام لاقت روندهبوص مجنارب و مدوب رب هکردیفدا و |

 ندمولوط هدننزو لاعتفا (لاطتالا» روند هب هیهاد هدننز و ءارعع (یالطنلا روند هب هنسن هج رادقم رب

 شل هلیصف كيم (لطانلا) |ریسیهنم بصاذا قزلانم لطتنا لاق ردهنسانعم قققریص بارش هجرادقمر 0

 ةلطنالاب هامر لاقت روند هتافآ و یها ود هدننزو ه وجا (ةلطنالا) هنسانعم یصاعم روند هراپ ارش و هراهربش ۱

 هکروند هب هنسذ نانا شب ندقفگوط قالبج هرب یغابا هلینوکس كنيعو یصقف كنون (لعنلا) یهاودلاب یا
 راربک هم رقبا تولید هک هدلحم ره ردلماشهنعا ون | راربد رازفا یاب هدیسراف رونل وا ریبعت شوراپ و یاق قابا و

 لاعن یعج ردتغل ید هلعن هلباه و ردش م یس هلک لعن و ردیف رح نیلع ا هکی رک ید نیلام دیک ناف

 دع نب قحا و هحمط نب دچا نی نیسسح ندننئدحمو رد هیتدحو ءابه یهدهلعت ارهاظ هل رسک كنون رولک |

 هفیسل لاق روند هن رومد نانل واریبعت كلب د كننقملق لعن و ردراب وسنم هنلع لاعن نویلاعتلاامد ود نب "یلعوبا و
 العن اوکلس لاق هل وا نمروتب تابن هکروشد هرب روب و ك قالرپ یرالتچ و هدمت لفسا یف نوکت ةدیدح یا لعن |

 ردا لاعا سکره هکروند همدآ راسک اخو لیلذو تبثتالو اهاصح قریب اهنم ةظيلغ'ةعطق یهو ضرالانم



 تک ۳۸۲ قم

 روند لشن او زر ت وکچ تا ندرت هلکنآ هکروند هتل ار وسد یراکددد شک نګ هدننزو

 نب رج لاشنمو اهنم محلا ام لشن ةدیدح وهو لشنلاو لاشنلاب ردقلا نم ملا لشن ِ هدننزو رم
 والا قاره رعتمم هنسانعم تكمرد یتلآ د وهق همدآرب هدننزو لیعفت (لیشنتلا)ل ردیسا یسرف كنه واعم

 مداه هدننزو دادش (لاسنلا) ب یا كفیض لشن لوقت هنمو ردهنسانعم كمرد لیشن هجرادقمرب

 همدا زسغوص نالوا ردا لکا بوناب یمهچراد كما ههرنت هجزکلای بویقاب هرلنآ نکیاراو ءاقفرو
 هدماش ارهاظ هاعصا نود هلکأایف ردقلا یف هسمغیف ةقدرطا فرح ذخأي نم وهو لاشن وه لاق روند
 لراداص و یك رانو (نالصنلا) و (لصنلا) ردذوخأم ندنوب یریبعت لاشن هرا ّرط و راّیع یجب راب هسیک
 لاصنو یک سلفا رولک لصنا یعج روند هنسولمان قاچ و ملقو روند هنر قارزمو قوا هلیئوکس
 هلیسازجاعیج روند هشابو روند هنفچلفكتوا یرلکددد یتوا یدکو  رولک لوصنو هلبرسک كنون رولک
 هر یرعوب نالوا هدانق و هیفام میم سرا وهو صن باضا لاق زدهلیمادنا راسو شاقو قالوفو زوک
 روند هننلاحقلنزوا یک نرمت نالوا هدنراشاب كنم تآو هود ضعبو هنودعیا هلصن برض لاق روند

 | هنر قوا رولوا ردصم لصنو روند هکلا شلراقیچ ندکیاو لوط یا لصف سرفلاو ریعبلا سآرب لاق
 هیف تبث اذا لوالا بابلا نم الصن لصتلا مهسلا لصت لاق ردهنمانعم قوط بوشلرب یک کرک بوک
 هلغل وا هنسانعم قمتیچ ندنرغ قواو لصنلا ف تا اذا مهلا تلصف لوقتردهنسانعم كم ردشلرپه رغ قوا و

 اهمآر لضن برو لاق ردن رابع ندنس هت كشاب سرا | لصنو لصنلا نم حرخ اذا ملا لصن لاه رول وا دض

 هنع جرخ اذا لصت لوس لا ر درفضلاب فص ز هکز وند هنسهلوقم قاچ و ملق شمتیچ یسهضبق و هالعا یا

 لصنا لاق ردهنسانعم كمروک نرم هقوا هدننزو لیعفت (لیصتتلا) و هلرسک كنهزمه «لاصنالا) هاصن
 رولوا نوا هلازا یر رول وا دض هلو هنسانعم قمراقیچ یننرت قو الص هیف لعج اذا هلصنو مهسا

 هنم هتلصفا لوقت ردلهعتصمهنسانعم كلیا جارخا اقلطم لاصناو هنع لصنلالازا اذا هلصن و مل الصنا لاق

 دما تلصن لاق رد هنسانعم قمل وا لئاز یکن ر بولیریص یسه وب كلاقص هدننز و دوش (لوصتلا ) هتجرخااذآ

 لر یعیدقوص وک یرآ و برقعو نالی و باضلنا نم تجرخ اذا ثلاثلا و لوالا تابلا نم الوصت

 اهرثا لازو امهعجرخ اذا ةملاو ةعسلا تلصن لاق ردهنسانعم قلوا فرطربو لئاز یم و یسهنکیا

 یسه و(لصانلا هعض ومنم حرحاذا رفاخا لصن لاق ردهنسانعم قیعیچ بو وق ندنر یتنرط لراوط و

 هدننز و هکوصضا ( ةلوصنالا) ردصاخ فصو و و اماضخ لازاذا لصات ةبط لاق ر وند هلافص شلرا لئاز

 | (لاصنتسالا روند هنتوا یدکش فلبتاق بوب روق ندنکلپسا كناوه دوخاب هنکح نالوا هدنغ وصق كنت وا یدک

 لیصانا هلعجاذا ءافسلا ّرطالصنتسا لاق ردهنسانعم یل هلوصنا یییراقچلف كنتوا یدک یکلیسا كناوه

 بورواص راکزور یتغاشب و ینیراقچلف كنتوا یدکو  هجرضسا اذا *یثلا لصتتسا لاقت ردهنسانعم جارضساو
 هشاطنزوا ردق نوشرارب هدننزو ریما (لیصنلا) هطقسا اذا ءافسلا فیهلا لصنتسا لا ردهنسانعم كکود

 هادغبكاب شفل ریه و روند هنغامط كن خا كناویحو كناسناو ىكى لا كند رونل وا قد هنسن هلکنآ هکروند

 نیپام لصفم وهو هلیصت برض لاقیرونبدهلصفم نالوا هدرب یغیدشواف تب ها نوی ندا هکچو روند

 روند هدناز مطنالوا هدناوسن جرفو روند هنجوا كنغاو كننورپ هلراوط و نییحلا تحت سأراو قنعلا

 هدرلنون هدننز و لاهنم (لاصنلا) و هدننزو لیدنم (لیصنلا) روند هنسهم كشاب و هتسانعم ساف روند ه هتلاب و

 روند هملقهدننزو مرکع (لصنلا) و هلیعط اداس و كيم (لصنلا) روند هشاط یرلکد.د لیصن نان وا رکذ

enنالف ىلا لصت لاق رد هنسانعم قلوا همذلا * یر هلن میچ ب ولیریص ندهانکرب هدننزو لعفت  | 

 | قەراقيچ یی هنسنر لصت و زدننبم هنیضت یتسانعم راذتعا یغیدنل هلرص هلا لا هداروب ًارتو جرخ اذا ةیانطنا ن

 ىلا لصنت لاقت رد هنسانعم كلیدنروا ندنحا )یاس یهنسنر و هجرخا اذا "یثلا لصنت لاقت هوا

 هعم"یش لک ذخا اذا انالف لصنت لا ردهنسانعم قلآ هلعباب یتیرلهنسن نالوا بوج كندآر و هربختاذا

 | نقرر ها هدتشملو هحوتفح+ ریه لاو ویلا صمدی دست

 روبزم هامار ز یدا رونلوا قالطا هننآ بجر هدنیلهاح نامز هلتبسانمو ردکعد یعیراثیچ یراهرح و

 | لالاوا ةتسالا ت لاق یدنارلردبا لیطعت ییدمفساو تالآ هلبا ريخأت و كرت یلاتقو كنج هدنلولح

  جرخ اذا ءاسلا لصتا لاق رد هنسانعم قمتیچ یراتچل كنتوا یدک هدننزو لاعتفا (لاصت الا بحر رهش یا

 (هلصن)



 و ۳۰۱ زبح

 رهدلا لزاو نم ةلزان هتاصا لا روئلوا قالطا هب همانو هیلب و تنحم (ةلزانلا)ل رفاسا یا ةلازن لرزا

 ماکز و عرزلاةیک از یاةلزت ضرا لاق روند هرب نالوا تاکواو روک یتیکا هدننزو هرم (ةلزلا) ةدیدش یا
 بابلانم ةلز لجرلا لزا لا هنسانعم قماض وا هماکز رول وا ردصم و م اکز یا لزا هتناصا لاق روند هنتلع

 ردندیماسا هدننز وریب ز(لیزنا) ة رم یا ةلزنلزن لاق هنسانعم كنا ه رک رول وا هرم ءان ندل وزن و کز اذا عبارلا

 هلیصف و هلرسک ناز و یصقكنون (تالززنلا) ردندحم تلذک یبلکلا دوفسم نب لیزت و ردندحم ليز ن براضم
 لامعتسا هدنسل وا هرزوا شیاساو شماراو مظتنم یرللاح كموقرب هدعب ردعج ندسانعم ءان و تکرب و عبر

 هکر دنامرفنيا هلی كم (لزانم)ل مهلاوحا ةماقتسا یلع یا مهتالزن ىلع موقلا تکرت لوقت هنمو یدنلوا
 (لزرملا روند 4 هنسڏ مقح و بوط هل رسک كنون (لربلاژ رده رفرب هدن رق فئاط «لزانلانرفل ردعاش

 لاق روند رب قانوق هدرلارعص و رونلوا ریبعت رکیدب هکرونید هبکو ک یدب یرلکدیدشعت تان هدننزو سلخ
 هدننز و دعاسم (لزانما) اراد یا الزم تیرش لوقت :رونلوا قالطا ءراد و هناخو الهنمیا افیطل النم اول ز
 دل وو روند هقولحم و قلخ هلینوکس كنيسو ىح كنون (لسنلا) ر دندلاجر “یاسا هدننزو دادش (لاّرن)

 دل و رول وا ردصم لتنو دلو یا ریثک لسن هلللاق ردلاسنا یعجج رونل واریبعت شود لود هکروند هت رذو|

 كکود بورپوق ینیرایوت كناویحو هدلو اذا لوالا بابلانم السن دلولا لسن لاق هتسانعم قلق لصاح |
 ردهنسانعم كع زو هلتعرس نالسن و: هيفا لسو لس و هتطقمااومتفت ادا: فیض تان لر د

 دل و ځدوب هدننزو هنیفس (قلیسنلا)ل عرسااذا لوالاو یناثلا بابلانم انالسنو السن و داس یشالا لسن لاقب
 كزءزمه (لاسنالا ) هنسانعم لسع روند هلاب و هنس هل.نف غارچ و دل و یا ةربثک ةليسن نالفل لاق روند هت رذو

 ردهنسانعم كع ود بولیکو د یرایوتكناویح و دلو اذا دلاولا لسنا لاق ردهنسانعم كلا ادب لود هریک

 یتوا قحادعب و هتطتسا اذا فوصلا تلسنا لوقت رول وا یذعتم هدانعمو و طقس اذا ةبادلا فوص لسنا لاق

 اهزر | اذاهفارطا نّیلصلالسنا لاق ردهنسانعم کوډ هرکصندکدتا زاربا یتیرهنسن یکی وت نالوا هدنراج وآ
 اهلناحاذا لبالاتلسنا لا رد هنسانعم قاچ بولک نام ز یراقج هیل واق بوک و د ینیرایوت یعسق هود و اهاقلا من

 یوتكناوبح هدننز و لوص و (لوسنلا) مهمدقت اذاموقلا لسنالاه رد هنسانسانعم كلا مدقتو اهرب و لسننا

 (لاسنلا و هدننز وریما 6لیسنل ال طقساذا ل والا بابلا نم ال وسن ف وصلا لسن لاقت ردهنسانعم كش ود بويل واق |
 لاسنو هنسانعم لسع روند هلاب لیس و رده اه یرادرفمروند هرایوت نالیکو د بو وق ندنا ويح هدننزو باض
 هدننز و لعافت (لسانتلا) رولیرواض بوجوا هلغمالوا یزوا هدقدروق هکروند هنسهلبنس كنتوا قححادغب |

 ندربشیا ل وکه لیت (لسنلا]) اضعب ممضعب لسنا اذا |ولسانت لاقت ردهنسانعم كمهر وا بوغوط ندنرب یرب ِ

 ہم نیش (قلشانلا و ملا ةلیلق یا ةلسان ذخف لاق رول وا فصو هغلیوا زسلج ( ةلسانلا) روند هدوس ناقیچ

 هدننز و لوص و (لوشنلا ) ما ةليلق ةلسان یا ةلشات ذخف لا روند هفلی وا نالوا سلج و سنا یخدوب هلا |
 كنون (لشنلا) ةلشان تناك اذا لوالا بابلا نم الوشن نيف تلشت لاق ودمنسانعب ىل وا بنا ونا یا
 بایلانم الشن *یشلا لشن لاق رد هنسانعم قمرات بوکج نیر تهس ینهنسنر هیر 3
 قمراقیج تا هلنا لا زس هك ندءرصت و اهعماح اذا ةأرملا لشن لا ردهنسانعم كلعا عاج و هعزن عرسا اذا لوألا |
 لشن ضعبلا دنع و ةفرفم الب هديب ردقلا نم هجرخا اذا ىناثلا و لوالا بابلا نم الشن محلا لشن لاقب ردهنسانعم |
 لوانتف اوضع هدیب ذخااذا حلا لشن لاقب ردهنسانعم كم بوربک هلآ نتا بولآ هنلا یوضع شعتپرپ |
 ( لاشتنالا) لباتریغب هخهط اذا لا لشن لاقن ردهنسانعم ٹلعا عج هجهداس زمسجماوح یتاو هیفب حلا نم هیلعام |

 (لیثنلا هلشن ینعم محلا لشننا لاقب ردهنسانعم قمراقیچ بوکچ هلبالا یتا ندکلموچ یخدوب هدننز و لاعتفا
 جا زسا وح لیشنو روند هلا شلراقیچ هلبا لا ندکلموچ هلیسهینب لوعف» مسا (لشتنملا)و هدننزو ریما
 . لاقب روند هدوس شلغاص زونهو لباوت الب خوبطلا محلایا لیشنلا همعطالاقب روند هتا هجهداسش وا |
 | یالیشنلاب ه رض لاقت رونلوا ریبعت ملقیچماق کروند هملق فیفخ و هجنا و بلا ةعاس نیلایا لیشنلا اق |

 | هنعض وم متاخ هدقم ر هلیصف كنيشو كم (ةلشنلا )ر وند هب وص شم راقيچ لّوا لا ند و يقو قیقرلا فیفا فیسلاب

 یدلیا مه و هلکلنارک ذ هلسا ونع ثیدطایقو یو یرهوج ردیعسم كليا دفن اروا نکر ول آ تسدبا هکروند ۱

 . هنوض و یف لجرالاق رکب ینا ثیدحینف و هده اهنبثا نیا هکر د حراش * ردندنسهلج یمالک نیعبات ضعب لوا ارز |

 | بارح (لاشنلا)ل ردموس رم هلیترابع ثیدحا یفو یخد هدساسا تالذک ردشللا سر هلبت رابع + ةلشنملاب كيلع *

 (6)) »۲ ثل ۷



 ( دونا ) هب سم اذا لدنمو لیدنلاب لنت لاق رد هنسانعم كفلیس ها لاقسد هدننزو نکس ( لدنقلا لو ۱
 | ارک برطضا اذا شا لدون لاق رد هنسانعم قل وا قصراص بویشغاق ندکلریپ كب مدآرب هدننزو هلقوح

 | ناوسن هدننزو رهوج «لدونلا# اتخرسا اذا هاتیصخ تلدوت لاق ردهنسانعم قلوا لوبلسو ٍقلاص راهباخو"

 یا لدشن هل نع لاق ید (CEE ورم جر ز (لدسلا) ردیمما لجرر و روند هنس هم

 ردس هدام لود یرکذ عض وم كنو ردهنسانعم قلوا لاه شا نطب هکهدننزو لاعفنا (لایدنالا) مسج صا

 هدنزوریما «لیذنلا و 2 كن هملاذ و یصفكنون «لذنلا) ردشلنارکد هدارو یشانندنمه و یره وج ۱

 كالیذن و هلی كنونر ولک ل وذن و لاذنا یعچرون ده هسک هام و رقتحم و یندو سیسخ هدنعاض و وللاوحا عیج
 (ةلاذنلا )هلا وحا عیجیفرقتح سیسخ یالیذن و لذن وه لاق هدننزوما زکر ولک لادن و هدننزو ءامرکر ولکءالذن یعجج |

 سمانا بابل | نمةل وذنو ها ذن لج رلا لدن لاش رد هنسانعم قل وا لیدن هسک ر هدننز و هم وع (ةل ودنلا لو هدننز و هلاذر
 زوم#* اضعب و ردهلیج ران یدرفم ر ونلواریبعت یز وج ناتسدنه هکردیعما یدنهزوج (لیجرانلا) الیذنناک اذا
 شمقیچ هرز وا لاهن هزات م دا ناقیج هن رز وا هلغل وا عالم ورت تیاغب ون وز وا هیبش هنجاغا امرخ یرصرول وا
 ۱ 9 را لیج ران ددعزوتواهدنر رهكن رللادنال وا یوص ورولیصاببولیک | یرغوط ۱

 جرحت یراناغغ وص شیکسا بوک لی ندنرزوا یدنل وا نایهدنسهدام هکهتن رز د قاوطااک | هکرولوا لصاح |
 رد هنسانعم قم وق هدنزودعقم (لرنلا) و هدننز و لوع (لو زلال رد ر م هدعاج تی وقت ر یسهزاباو لهسم و

 هئسانعم كا هروک هننایب هدراصب كفلؤم + لحاذایناثلا بابلانم م الرنمو الوز مهیلعو ےہ لزن و مهازت لا

 | لاقت ردهنسانعم قمن وق بولک هبانم جاچ ةصاخ لوزنو ردزاحم هلیسهقالع موزا یسانعم قمنوق ردعوضوم

  (لاززالا) الزان هریصاذا اليت هلن لاق رد هنسانعم كمردنا هدننزو لیعفت ( لیزنتلا) یماوتا اذا موقلا لزن
 | هدریاصب كفلوم + هلن یتعع المو الا هلزنا لاق رد هنسانعم لیّرت هدنزو لم «لارنلا و هل رسک كنهزمه

 لاق رد هتسانعم لازنا ( لا رتتمالا) ردعا ندنا لازنا و كامردنا اق رفتم هلګ ردن یهنسفر لیفت هروک هنا | 7

 | لز اذا لجرلا لنت لا ردهنسانعم كنا هجزآ هجزآ هلص ردت هدننزو لعفت ( لزتلا) هلزنا ینعم هلریتسا

 نانل وا راضحا و هئیهت نوچ ا نامه و الارتمیا افیطل الزب انلزت لوقتروندهن رب قانوق هلنیتص (لرلا) ةلهمیف
 هيلع لزب نا فیضلل یهام وه وللا هفیضل دعا لاق رولکلازنا یعج هلو < كياز روند یدلزنروتیدهماعط

 | ردهنسانعمششح و ءاطع وردهنسانعم هدایز ولضف و ةک رب وذ ماعطیا لزا وه لا روند هماعط وقزرولتکرب و ۱
 ۱ ر قاتکا شاکاو ردم ندیرالتم لب زۆ لزانهداعموب نولزات یا لر مهلاش روند هتعاج شعوقهرب ربو

 (لرلا) ردتفلهد هلنوکسكلازهدنو و ءامنو کو نور نو مرزلاش روندهنسع بوکوا بول وا ولتکر و ۱

 هب ته وروندهنسل وا ولتک رب و روک بوک وا كیک  وهماعطشغل وا هثیهن نوجمانام لینوکس كباز و یعض كنون
  سصق وةك ر وذ یا ليزا ماعطلاق روند هماعط ولتکر جد وب هدننز وریما (لیزلا هنسانعم هفطنرون وا قالطا

 (لرتلا ) هفیض یا هلب زیوه لا روش د هنامهولماکیا ليزا بوث لاق روند هسابل نالوا ماتیمادنا بویلوایناصقنو
 ۱ كب نیک ارول وا ردصمو ءا وعبر یا زن وذ عرزلاق زود دنفلداکوا و هنکل و اک تانک شاكا یخدوبهلنیتصف

 باح لاق رونل واقالطا هرومللزن ویمن وعار ادا عبارلا تابلانم الز عرزلا لزن لا ردهنسانعم كعب کوا

 | اريشكەبفلزنيىالزن ناکم لاقى هلوا رولیوققوچاک | هکر ون د هنن ر قانوق لوشهدنز و فتک (لازلالرطمیالزنوذ
 | لالا )ليسا عب رم بلص یا لز: ناکم لاقل واراقآنابهب ویمجما یرومغب هلغلوا نیتم و ك هکر ون دهرب لوش و

 ۳۰ وه و لارتلاب او ر راح لاق روند هکلیآ رابغ بوئلثآ بوننا ندنرا هود رکسع ء یکيا هدنزو لادج

 گنج بونلنآبون انبن وب ود رک یا هدنزو لغاغت (لزانتلا) او راضتمف امهلیخ ىلا امهلبا نع ناق رفلا

 تن یکیا لصالایف هکر مد حراش + اوب راضتف مهلیخ ىلا مهلبانع اولزتاذا اولزانت لاق ردهنسانعم كعشدا

 RoE e E E هد هللا لوزن ندکتآ ینعی لاز لار هنر یر

 رک ذم و د رقم ردهنسانعم لورا رد ما لعف ےس | هدننز و ماطق (لارت یدلیا ناب هلکعشدیا كنج هداب بونا

 كباز و یصفكيم (ةل زل اإ) 7 اضعب هضعبلاقیا لازناوعادت لاقب رونل وا دا زا نوت ویو
 هدنوب ردلمعتسم هنسانعم هبنرصو هاب و لولا عضوم یا لا بيرق قي رط لا روند هنن رپ قانوق لب رسک

 | الا ) راد یا ةيلاع ةلزنم هللاقب رون وا قالطا هبارسو هناخ و ةجرد ىاريمالا دنع ةلرام هللاقب زهق عجب
 ره جد جی ra و AA ةارلا) روند ه ییمیکیدلیالازنا كککر ا هدننزو



f ۳۵۹ روح 

 یمانعم كم ها نوا را سو هدام لح ارز یدلبا زاحا تی جد یهدامو فل وم هکر د حراش 9۴ هلل غاذا لوالا

 | هلیناونع قدولاو ملا لیتو هديغاشا و یدلیا افتک | هلن اعا یسودنکن کیا تباث هدنس هلج كنه وقل بتک

 | هجر و لس ییز هرزوا ی رصت كح راش ریقحوپ ءاناکا ردسک یکیدید كحراش اعقا و ۷# یدلبا رب یمالک"

 | ENT قمردغا یدوراق باح لخحو ردذوخأم ندنتسانغم راتخا و هبفصت یسانعم كم هلا نواو ردشطا

 | رارزود هدنلکش ل روند هنسهارپ ناوسن هوکر لحن و هبصاذا قدولا و لا تاصسلا لحن لاقت ردلیعتسم

 | ردهلسانعم كلت روکو ا ی هنسنر هدرانوب هدننزو لاعتفا (لاضنالاوو هدنزو لعفت (لعتا) ردیدآ عضومر و

 ۱ رود كەك زک نانلوا راتخا بونلترک وا هدننز و همام ( قلا هراثخا و هافصاذا هلعنا و "یشلا لخت لاق

 | نالق هدکلا و قیقدلا نم لخحام یهو ةلا یه لاق روند هل وا نچ ندکلاو هنم تلخام یا هتلاح یه لاق

 | كاكیكو بشا لع ام للا یف قیام یا هتلاحت یمرو قیقدلا لخ لاش روند ه یدنزوجو روند هکک
 ۱ رلهتسلیا دا هر یتبدقف وص برقع یخ وبطم هل وص تروط ندنآ وربس دوخاب هلا وص هکر دندنصا وخ |

 | نالوا جراخ ندسابق و و روند هکلا ثكح هیلا نوا هلصف كناخ و هلع كناخ و كو ( لعمار ردعقفات تیاغب ۱

  تعسط هلیخت و ردندنسیلا وم كن هشئام ترضح هدننزو هنیهج 6 هلبم)ل رول وا كعد قلامرخ و یراجاغا امرخ |

 | هل لام ردعفا و طمس هد روځ ردهدنزو هننفس داو هدانعم و هروک هثئاس ثحراش * ردهنسانعم تس* و 0 ۰

 | هدهبدان هدننزو هننهج هلی و ةا یا ةلیلا لقال وه لاق ردهنسانعم تن و ةعبط یا هم رک هل
۱ 
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 ۱ ردهاکنح و EE حراوخ هل رات رطح هنع هللایطر یلسع ماما هکر دعضومرپ هدقاع و ردعض ومر

 | مظعم (لعملا) ردرهاصص "یهللا ةليخ واو "یلصلا ةلبح وا و ردرازجار "یدعسلا ةلب وبا و یلکعلا ةلبت وا و ۱

 سیا یار دق هجن دیا تعجر ندر یکیدتک لضم عب »لا بو ۇي تح هلعفاال + لثلا هنمو رد عاشر هدننزو |
 ا یدل وا لثم برض نوجا دست دنکماطا تدوع یجدرب بودا تع نع هنر نوا صوصخر رو نما

 | عضومهدماش هد زو رب ز ( لی رد اش مات ىلذهلا زۆ "۷ تثلام هلیس هيلن لعاف ےسا (لفتلا»

  هدنشا هرثآ هلا a هدنز و ریما (لضلاوذإ رد رلعض وم یکیا هقشب و ردیعما ل راکیب رب هدنب رق هندمو رددا | ۱

 داو یکیا هد هفاسم هح مر ا همرکم کم } هناا هل و ( ماشا ةلحم ) ردعضومر هدنع و ردعض ومر ۱ ۱

 دنا هلخن عذج ارب ز رددا مم مالسلا امهلع عصب ا (قلصلا وذل ردیعما ید كعضومشب هل و رذیسا ۱ ٤

 للا دیعس ن نارعو ردنطب 1 ندنس هژسق عالکو ذ هدننز و ناس (نالخ ون ردشل وا دوهش ا هد ززم ۱

 1 | | رد هنسانعم كلا لقنهر رخآ یب هنسنر هدننزو لدع (لدنلاو ردبحاص ج رات لل ادم نن مهاربا و ردن دنیعبات

 | قلآ هلیس هموک بویلجوآ یتس هلوقم امرخ ندتپسو كمئا ندهرفسو هلقن اذا لّوالا بابلانم الدن هلدن لاشه |
 یزد لاق ردهنسانعمقعاقو هلوانتو التک هفکب فرغاذا ةلطا نم رقلاو ةرفسلا نم ریلنا لدن لاقت رد هنسانعم |
 سو یا لدن هديب لاقب روند هسا وریکلدن و یمراذا رولسب لدن لا ردهنسانعم كمروس كروب و هسلتخا اذا |

 هدننز و بنم (لدنلا) تخم و اذا عبارلا بابلا نم الدن هدب تلدن لاق رد هنسانعم كفلريکدوجو هلنیتف (لدنلا) [
 نیتمو كبو سلتخ یا لدنم وه لاش روند همدآ نالوا رولآ بواق نامه ییهنسن یکیدروک یک ق الیچ

 هنحاغا دوع و ردندآ هدلب رب هدناتسدنه و هنسانعم فخ روند هکدا و 4 همزج هدننزو دعقم (لدنلا روتد هرکذ | ۱

 هنسفن ةعلابم شی زوند هنسالعا كنحافا دوع یدو هلدبسن یاب (یلدنلا روند هنسالعاو هنسوا لوق ىلع 0

 (ملش نا) رول وا بولح ندنآ ینسالعا لدوع هکروند هننالوا بوسنم هنرهش لدنم لوق ىلع رولوا ا ۲
 هرانامم هکر وند هن راراکتمدخ تفایض و توعد هلنیتص ( لدنلا) یدا تالمرب ند رع كولم هدننز و هل م
 هلی كلادو یرسک كلادو كنون (نالدشلا ) ةوعدلا مدخ یا لدن مه لاق راردبا ماصط لقنو تمدخ |

 (نالدشنلاز و هلیمط تلاد و یصقكنون و هلبثالث تاکرحكلاد و یرسکكنون وهدنران زو لقیص و مهرد (لدمنلا» و
 هناسنا هلع كالادو یرمسک كنون (لدشنلا و هلا هموعضم و هلا هروسکم لادو ینوکس كنهزم و یرسکك نون

 هییش اک | لوق یلع هنسانعم سو اکر ونلوا ریبعتهصصبلآو هعصب ضآ هکروند هغلرغآ نالوا ضراع هرچا وق وا |

 ذخ لوقت روند هلاقسد كجهلیس لا هدننزو رښم (لدنلا و هلیصف و یرسک ك یم (لیدنملا ) روند هب هضراعرپ ۱
 محو هروک هننا لرخآ ضعب و ندنسانعملقن هر وکه ناب كحابصمو كساسا هب ج ىذلاوهولدنملاو لیدنلا |
 هدننز ولعفت (لدنتلا و ردلماش هنع و كلدنبلد نانلوا ریبعتهروج و همرقمو یلواهالاحو و ردذوخأم ندنسانعم |

1 



a Vo زس 

 | ردظ وحلم قل وا وب خد یدا م كنبحاص لوکشکو ردموس رحارصحصهریخا لوق هدناهرب و ردي رعمینا ربع لیکنا
 ۱ ۱ هدننز و لاعتفا (لاجتالا) ا وع زانت اذا اولجانتلاقن رد هنسانعم كع د اتم وصخ و عازنهدنن ز ولعافت(لجانتلا)

 ندشدیراودمدآر و یضم و نابتسا اذا رعالالصتا لاقت ردهنسانعم كم رو بوقیچ هرهاظ یک یکرک هنسنرب |

 لصانم لا ءام نص اذا لجرلا لصتثا لا ردهنسانعم قلق یفاص بودا كا ندقاربط ییوص ندا مشرت

 ۱ روند هنغارب نالیرف بووق كربتواروش لوق لع ردیسا كنوا روش ساجر هدننزوریما (لیملا) هبطاح
 [ مدار هل رسک كنهزمه ( لاحمالا) هلنیتعص ردلحت یعج تالبح و ردنیبم هللا توانانل وا ریبعت قربآ لی هدنادرفم
 ۳ ز( لب )لی! یفاهلس زا اذا هاد لحن لاق رد هنسانعم كم رب ویلاص هغمالت وا روکذ م تاب یکیدید لحن یرا وط |
 ردیعما كنءواز درب هدن رق لح مان مس هدننز و ریما( لیګ )ر د هدنس هیحان عین لوق یلع ردعض ومرب هد هن دم هدننز و ۱

 عض ومر هدنن زو لزانم(لجانم) رد.داوص ر هدلح مان شانشن یداوعقاوهدننیب هب سا لبا دماج دنن زو هنیهج( هلي ) 0
 ديل ولا و |ندالګءابدا رونلوا قالطا هنس ومورکذ مر ون د هنسب را لاب هل وکس كن هل ٥ یاحو حه كنون( لح ا )ر د دآ
 [ همدار ضوعالب رول وا ردصملح و یکه رت ورت رد هلک یدرفم یدا رداتراج هلکنا هکر د وسنماک | یلصلا ۱
 بویمروتکلاثم هداروب فلم × ردلماش هناطععاونا هکرد هنسانعكمرب وهرزواموع لوق ىلع كلا شع هنسن ۱

 دنسانعم لوحصهرونل وا قالطا هب هنس نانل وا اطعا و ردنا راعشا یتسل وا مسا كنو یوقردصم ےضلاب و هدیعاشا و

 لجان یا لحن لجر لا روند همدآ فی ورغال هکر دلمعتسم هنسانع» لحان و ةيطع یا نم لح وه لاق
 ندنتفاحن هنسانعمهلها رونل وا قالطاهرلیا یکی لحن و ردنداروا یلصلا فیسن حج ندنیئدحم ردیعما ه رقرو

 ردهنسانعم كلعا دانساو وزع یزوس یکیدلیوس لرخآر ه هسکرب لحن و ردعج مساو و رونل وا قالطا یشانا
 هدزغاسل هکر دهنسانعم كکوس همدآرب و هریغ هلاق الوق یتعی هیلا هبسن اذا ثلاثلا بابلانم الح لوقلا هلحن لاق
 كمرب و هيطع همدا رب رد ردصم هلی كنون (لصلا ال هباس اذا االف ل لاقب رونل وا ریبعت هلا كمردشر و ندنو
 | یکیدلیا رکن هلصق كفلؤم افنآ ردلکد لمعتسم هلع هدانعموب هکر د ح راش » هاطعا اذا الع هلحت لاق رد هنسانعم
 كمر ورهم هن وتان لحن و *یبننا یدنل وا راعشایلاغ لاغح اقل واردصم عسا كئآ ن كل ردشل وا عقا و لق قبس ردو ۱

 ه هجوز هلبعص و یرسک كنون (تلصلا) رکذ یساک ردهنبسانعم نالح و رهلا اهاطعا اذا اهلح لا زدت ااا

 |هدشزو یرشب (یلهلا ) ءاوعد یا هتلحن عع ۸ لاق ردهنسانعم اوعدو روند هنیاکو رهم ا
 ردهنسانعم كمرب و هل رسک كنءهزمه (لاحالا) ةیطع یا یلحت یم اذه لوقت هنسانعم ششخ روند ه وکړو

 ام هلحنا لاق ردهنسانعم كلا زارفا و صیصخت هنسن رادقمرب ندنلام همدآرب هسکر و هاطعا اذا ءام هلجنا لاق |

 لڪ هلاذه لا روند هش نائل وا اطعا دمدآرب هلص رانو (نالصلا) و (لصلا) ردفدا رم هدل وا یانعم یکیا ۱

 هنسفن ود ردغ یتسهنسن كمدآ رخآرب هدننزو لعفت (لصتلالو هدننز و لاعتفا (لاصت الا هیطع یا نالن 7

 هامدا اذا هلصت و ؛یشلا لصنا لاق یک كلا امدا وید ردع یتیرعش لرعاشرب الثم ردهنسانعم كلعا اما هلبا ورع

EPA) ۱بابلانم الوحصلح و لحم و هعسج لحن لاق ردهنسانعقلعرآ دوج و هدننز و دوعف (لوحصلا) هرغل وه و  | 

 بویلقرا ید وجو هدننزو ریما (لیصل )و (لحانلا)رفس وا ضم نم بهذا ذ| سمانا ولوالا هعبارلا و ثلاثلا
 هګاو ردەلحانىنۇم كلحان و هدننز و یرکس رولک ی لحن یعج كالیح روند همدآ نال وا ضالو هربخ یک بوچ ۱

 كنهسک مان هدنک هدننزو هرم (هلحم) قیقر یا لحان فیس و لج لاق رول وا فص و هملق دنفوب و ه هود ولی

 ۱ رد هدننز و هننهج (یجلا ةليغ و ا) رددا هب رقرب هدنن رق كيلع و ردها یرلسرف كنهسک مان عطنانب یا

 | رايس نر مام ندنیئدح رد هبرقرب هدنساضق بلح هدننزو نیلسغ (نیلحن) رد هلا هڅم لوق ىلع ردندناصا |

 ۱ یدرفم رول وا رک ذمو ثنؤم روند هنجاغا امرخ لخت و هراتخا و هافص اذا لوالابابلا نم ال *یشلا لحن لاق
 | روک ناب كحابصم بحاص هکر د ح راش + رول وا عجب مسا یک خن لبخ هک هن هلی كنون رولکل بخ یجب رد هلن
 | لاتا انومیرلنآ زاج لها رد یکرش و رو رتو ل هک جج مسا نانل وا قرف هلا ءاه ینیب یدنکهلیدرفم اقلطم ۱

 ۱ مرک لورق اوه وللا وه نول وقیف راردبا لایعتسا ارک ذم مو دج لها و لخعلا یهو رفلا یه نول وقف راردنا

 | بابلانم ال قبقدلا لخت لاقب هنسانعمكم هلا نوارول وا ردصم لخن و »یبتنا ردثوم قافتالاب یس هلک لی اما و

 | د واين ویلکنا ضعبلادنع و یدنل وا یعست ن ویک یدلبا رشت هلبا تنج یرلنلالوالمام هللا روی زم باتکر دیناربع |

 1 هلبا لاحما هدننزو لیعفت («لیعتلا ) هلزها اذا مهلا لحنا لاق ردهنسانعم ققلقیرا یدوجوو هنم *یفب هصخ اذا

 | ردهنسانعم كلتروکو ا ین هنسنر هلی وکسكن همش یا و یصق كنون (لملا) ردطفاس نونو ءاي ردند اروا لحل



eسگ ۳۵۷  

 | هسکو لیکو اهژنف اهلبن جرکسا اذا ةنانكلا لث لاقن ردهنسانعم قّةعاط بوزاقیچ یرتق وا ندشکرت و امار
 رد هنسانعم قلاص هکلموچ بویلهراب یتا و هنعاهاقلا اذا هارد لشن لاق رد هنسانعمقهارب بوراتبجیهک ندننک ا
 هيلع ایص اذا هع رد هیلع لث لاق ردهنسانعم كی مک هننک او اعطقم اف هعضو اذا ردقلایف محفل لثت لاقب
 لاق رد هنسانعم لس راوط لشو + ینا ردندلسق هنع هعلخ و بوثلا هيلع علخ هداموب هکر ید حراش * اهسال یا

 نالیراقیچ ندوبوقهدننزو همام (قلاثنل الو هدننزوو هنیفس (ةلينلا) ثاراذا لالا با بلا نم الث سرفلا لش
 تو ههر یتا یژنک !هدننزو روبص ( لوثنلا ]) روند هنا زوم" و رد هنسانعمهیقب هلی ورود هغاربط

 | روند هنسیقشف تآ هدننزو ریما ( لیلا )ل لوند هلآ نایلسرت قوچ هدننزو ربنم (لثنملا) روند هنوتاخ نالاص

 | ةلث هيلع و ءاج لاقى روند هننال والو لوق لع رون د هه رز ور وند هو نال واهدنغلا رآ كغ یکیاهدنن ز وه رم( ةلثنلا)

 | ههنسنرب هدننزو لعافت(لثانتلا) یدنل وا رک د هدنس هدام لت هدننزو بحاص (لئان)پ اهنمةعسا ووا عردیا

 | لاق روند هدلو هلبنوکس كيج و یصف كنون (لملا) اوبصنا اذا هیلااولئانت لاق ردهنسانعم كلا یت وشو
 | قالطاهدل ورکذ يس اکر د ردصملصالا یفلحت هروک هناي كحراش + رول وا دض هاك د هردب و هدل ویا هلګ وه

 | لڪ لا ردهنسانعم قمآ رول وا ردصمو هدلا و یا مرکب ا هلج لا ردهنسانعم لجان قالطا هدلا و لوح
 ۱ ردهنسانعم رثک مچ ندسان و هلع یا دیج هلن لا ردهنسانعم لعف و لع و هامر اذا یناثلا بابلانم الجن یفلا

 |اوذخا لاق هنسانعم هارهاش روند هلو قچآو اددش راس اذا لج رل! لج لاقب ردهنسانعم كع روب هلتدشو

 ۱ "یبصلا لحن لاقب ردهنسانعم كلی وجم بوليس یتسوزاپ كنسهحول یکیدلبا قشم قجوچ و ةجحا یا لا
 ندر لح و هقشاذا هلحم لاق ردهنسانعم قمرایو ه هنعط اذا ع رااپ هل لاق ردهنسانعم كمتر ود و هاج اذا هح ول

 هب لاش روند ه وص ناقآو لا یا ضرالا نم للا حشر لاش روند هب یدن ْریص نافیج بوربص ندهرد و

 شفل وا حذو هدلو اذا لوالا بابلا نمالج هوبا هلحت لاقت ردهنسانعم قلق لصاح دل و لجو لئاس ءام یا لجأ

 هب وا رلباصق الاح هکردهننسانعم كمزو بوراب ندنراریکس هسکا كن راقاح ادتا نکرزو یتسب رد كناوبح
 االف لح لاقت ردهنسانعم قمروا هلیج وا كغایا همدآرب و هس مه وقص نع هقش اذا باهالا لح لاق راردبا
 "رش هلبا سان و ت رضخا اذا ضرالا تلحت لاق ردهنسانعم قلوا لشي ع هلتابار و هلجر مدقع ه رض اذا
 "یشلالجت لاقب ردهنسانعم كلا نابع ییەنسنر و مه اش اذاسانلا لجن لاق رد هنسانعم قمر وق بوشآو

 ۱ (ل )اهلج ژک اداض رالا تلصتسا لاق ردهنسانعمقلافوچ وص ناقیچ ب وریصندرب (لاتسالا)ءرهظا اذا
 | كوي یسهراد كن زوک كمدآرب هلنیتصف (لصلا) رده رقرب هدنتعم یغاشا كالحم مان هنیغض هدزاج هلیعص كنون
 هروماج كجهزود څرک لح و هنیع تعسو اذا عبارلا باسبلا نم ال لجرلا لحن لا ردهنسانعم قلوا

 نمطل وعطا اول امن یا لڪ مه لاش ردلجا یدرفم روند هرلهسک ناسیشاط هرب وکه لا هرکسن نوح ا قمتاق

 هدننزو مارک ردلاحو هلی كنون رد لڪ یعج روند همدآ ولزوک وب هدننزو رجا (لحالا) نما

 ۱ ضبرععسا و یا لحنا “یش لاق روندهثیش شیککو ولنا قرهلوا نوزواونیعلا عساو یا لحنا لجر لاق

 (لجلا) لسنلا عرک یا لجان سرفو لجر لاق روند هناویح وناسنا نالوا لسنلا عرک «لجانلا) لیوط
 | نالوا هنسانعم یمر هروک هتنای كساسا روند ساد هدیسراف رولبچ نیک | هلکنآ هکروند هغاروا هدننزو ربه |

 لوک شمراص هن رب یر و روند هنن رت قارزمناچآ وب یهرابو ردنلآ قجانآب وچ یک هکر دذ وخ ام ندلص

 هلبراناببط و دلولاربثک یا لحم لجر لا روند همدآ دلولا رثکو  "فتلم یا لحجم عرز لاق روند هنیکا

 قشم كنايبص و هفح ةأمكلا لحب ناکاذا لحج * رعب لاروند هه ود نالوا رراقیچ راتنمندرب بوقاقنکررو |

 | رددآ كغاطرب هدننز و دعقم (لحم) یک ر کت وس روند هب هنسن كج هلیس ینیراوزاپ كن راهتخت ملعت یراکدلیا

 هفیعص ور دیم ما كیاتکنال وا لزان هن راترضح مالسلا هیلع و انی یلع یسیع هلی و یرسک كنهزمه (لينالا)
 رکر دهتسانعم روتسد و لصا هغللا لها ضعی دنع لحما هکردروطسم هدرهاز هکرید مجرم + ردزناح قات هلى راشعا ۱

 هنسانعم دلا و وب و راهدنا تعجارم کا هدنص وصخ مارح و لالح بولوا لماع هلن وعضم كن موق یغیدلوا لزان
 ردنوهکیدتا راهظا یآالعو لج قح ترضح یغیدنلوا هیعست لبحنا لوق للعو ردذوخأم ندلحن نالوا
 | ندلحن نالوا هنسانعم راهظاوب و یدلیا راهظا ینآ نوجما نایب نح یدیشل وا سردنم هیلکلاب قحهدنمای | وزن
 | سان هدنص وصخ كنآ هدقدلوا لزان رو زم باتک ردندلجانت نالوا هنسانعم هصاخهکید دو رع وا و ردذوخأم
 ۱ هکردهنسانعم تراشب و هدزم لینا هکیدید هدنفیلأت مان لوکشک یلمآو یدنلوا هیعست نوچ راکدا هعزاسنم



 ۱1 ا اج ر رد هلن یدرفروند مراکمک وی و هراشا طل وپ هلی (لہنلا) می رس

 ر ااا خب زود ممبر رد را جسد ۱

 Ea افروز eo و یو (لیبفا یک فرضوهف ی یه

 ۱ | هفلرودو اورق یا لابن E لاقرو ولبدمرزود ا رات ( ابتلا لو تابنتلا) هرابخذخااذا
 | ردق وب یدرفم ندنظفلردعچ و و هنسانعم ماهسروند هرق واهدنز و لبح (لسلا ژ صف یاهلاب هبق لاش روا ۰

 | هناي كح راش +هلبعص كنون ردنالب و هدننزو ماهس ردلابن وردلابنا عج یکه رمو رمت ردهلم یدرفم لوقیلع |

 ردصم لبو راربد مهس هدندرفم ردقوب یدرفم ندنظفل حصفالا دنعو ندیم وج مقوا مراف نوک راب مع لب
 لشاب هامراذالوالابابلانمالس هژس لاق ردهنسانعم كمر وقوا همدا رب دوخاب هنسانعم قع اقوا همدار رول و وا

 مه لبثادقاا موقلایلع لب لاق ردت ناتھ لمر شد یرلقوانالینآ ندر نوچما رلنانا لواو لبنا ءاطعاوآ
 یشلادعب * يثلا ۾ هللعاذا ماعطلاب ان الف لبن لاق ردهنسانعم كمردنلن و وا لرەرب و ماعط هجا هجزآ نی هبکربو

 اهتاساذا لبالا لیتلاق ردهنسانعم كمروسهود و قفراذا هلې لا رد هنسانعم كلتا هلماعم هلل وهس و قفرو

 | بوشا ك هدلزو و اتم ماق اذا لپ الا لبن لاق ردهنسانعم كلا مظنتو تیر یتس همه و تحلم كنءودو

 هدننزو باتک(ةلانلا )روند ځد لبان کوب ورونلواریبعت یقوا هکر ون د همدآ نایلشبا قواو ردن دات راجت هللا قواو
 | ذاتسا هدقمآ قواو روند هیقوا (لبانلا)ل لبنلا عناص یا ةلابنلا نسح لبانو لابنوه لاقب روند هغلیق وا
 ۱ قالطاهد هال وا قذاح هدشیار اقلطم یتعب قذاح ناو قذاح یا لبان ناو لب انوه لاق روند هزادناربت رهامو
 | ذاتسا ردیعج كلبا هدننزو عکر (لسلا )و یدنل وا نایب هدنسهدام لبح یلثم ی + ملات ىلع مهلباح ورو

 | لبتتموه لاق روند همدآ نایشاط قوا هلیسهین لعاغ مسا (لبتنلا) ةامر یا ل بت موق لاش روند هرازادناریت

 | جانا امرخ و لشلا هاطعا اذا هلبنا لاقت رد هنسانعم ا هلب سسک ن٥ همه( لابن الا )لا لماح یا

 | لبنا لا ردهنسانعم كمزود نوغونوغو یرلقوا و بطرا اذا لا لبنا لاق ردهنسانعم كمر و شعرا
 | ءازحا و باوثلا یا ةلبنلا هنم لات لا رد هنسانعم ضوع و ءازج هدننزو هف غ (قلسلا) اظالغ اہ ءاج اذا هحادق |

 | ردیعما لجررب هدننز و كنآ هلا هموعصم یاب «لپان)ل رک ذیساک یک هلابن روند هغارب و تایو روند ه هملو ۱
 | رهش هدسلدنا هدننز و دجا (لبنا ردنداروا یلبانلا راع نب یلع نب دجا ندمالعا رددآ عضومرپ هد هیقرفاو
 ۱ غار و تایی" هلبهدننزو همام(قلاشل رده درک د رد تفهدنن ز ورف ز لب )رد هیحاترب ندنسیحاوت سویلطب
 | ردلیعتسم هدهبلاغم باب هدننزو هلعافم (قلبانلا ) هداتعو هتدع یا هتلنو هتلاس ذخا لاق روند هناصوو

 ۱ تنکی ا هتلنف هتلبا لوقت رایدلیا نایب هلکلیا هثحابم هدنلیضف ییعی هد هلا راضعب و ا قعش راب قواا ۱

 | لجرربو رددآ عضوم رب و روند 4 هنسن ك و یتق یک رومد هدننزو رفعج (لتبنلاو ةلان زک اوا هنمالبندوجا

 | هب ورلیا هلتاصف (نالتنلا) و هدنز و دوعق (لوتنلا) و هدننزو لتق (لتنلا) ردندنیقفانملسنن هلادبع و ردیلع

 35 > ه ورایا یمدآ رب لتو مدقت اذا یناثلا بابلانم انالت و ال ونو ات مهبپنم لت لاق ویا بکا

 | لوش لتن و هرجز اذا هلت لاقب رد هنسانعم كلا رازآو رجزو مادق ىلا هذج اذا الت هلت لاق ردهنسانعم

 | باعا یو هلنیتصفرون د ځد لتن راردا نفد هدهرب بوردلوطوص هنجما هکرونید هنسهط رومو یشوف هود
 هدنجش| بوکللسیفج رافد لت و رار اب وراقبچ جراتف و ساق یی راس توش راردن|هدنمآیا شیق یس هشاط |

 | ردهنسسانعم كمك ه ورايا ځد وب (لاتنتسالا) هل اذا بارطالتن لا رد هنسانعم قمراقیچ ییهشوت نالوا

 لتانت لاق رد هنسانعم قلوانوز وا ندنرب یر رلت وا هدننز و لعافت (لتانتلا )مدت اذا منیب نم لتنتسا لاق

 ردندح یلنانلادج ان دن و ردیعما لجررب ندبی هدننزو رجاه (لتان ) ضعب نم لوطا هضعب راص اذا تبثلا

 كکلام نب ةعس ر هدننزو بحاص ( لتا رد وسم هب هیصق مان لات هدنتلابا نات

 هدننزو هتیفس(قلیتلا ردندیماسا دننز و هنیهچ(هلبثن لهدنن زو هزج(( هلت زرد هلا هاشم یا دوخاب 0 #۹

  (هلاتنتلأ) وهدننزو لیبنز (لشتلا) و هدننزو جربز (لتنتلا)ل هتلیس و یا هتلیتن یه لاقب رد هنسانعم هلیسو
 | ىج كنون (لثنلا)ریصق یا ةلاتنت و لنت و لنت لجر لاقب ردلکد نڪګم هلابنت ویو روندهرودو هدننز و هساطرق
 جرضسا اذا یناثلا بابلا نم الث ةيكرلا لث لا ردهنسانعم قمراقیچ قاربط ندوب وف لینوکس كن هثلثم یا و

 ا قوا دارم هکر وند هنیحاص قوا هدنزوداذش (لاسلا) اددش راس اذالج لا للاق ردهنسانعم كقک |



 هلکلیا فیرعت هل رابع اليم رشعانلاو ناضرف ید ر هدنسهدام درب نکل بويا نا هچرک هم ءدأم حسرف رف
 وديا ءا ك“ رف لیم هکردت رابع ندلیم چ وا . هسبا ح“رفرهرول وا شلواترابع ندلیم یتلا حرفه

 عارذ كي زکسنوا هلغل وا لیمچ وا حرف وردا عا رذ كب قتلا سپ ردعارذ ق چ رب هوطخ ره ورده وطخ كيب ترد

 لئام هکر دیعجب كنظفل هلام (تالئاما) رد هبعبات ح رشم تذب لیمو *یهتنا ربا عبصا كيب یکیا زوتوا زویترد و

 اب نوب مضب رقبلا بانذاک طایس مهعم موقدعب ام رال رانلا لها نم نافنص  وبشا هکتالئام لوش و ر دیش ؤم

 هک اهع ر ندحالو ةن نلخدال ةل الا تّلا ةفساک "نهس ور تالیع تالئام تاي رام تایساک ءاسن و سانلا
 ] هام رقنرب هرابدنکیلاحر بولق تالیع وردنا وسن ندا یشم ك ر هديا نالیم وزصت هلت وخح وریکدا مرد د را و هدنفیدح

 هنامز وتقوهدننز وهلیح(قلبلا رد راندا هلاما هبناح رب یني :نباقننوعالاجب ضعدوخاب ردرلندنا بذج و هلاما

 یصق كنون( لأنلا) + نونلا لصف ړو نام ز و نيج یا ةليم ام ىضم لاشهدننز و بنع رد لینی

 رد هنسانعم كع رو كر هکلس بوتوطیرف و شاب م دار هدنن زوریفن ( لیلا و هلن (نالأنلا) و هلن وکس كنه زمو |

 ثلاثلا بابلا نم البن و ان الان و الان لج رلا لأن لاق یکی عین وط یرقوب شاب کدو کن مدآنالوا یوهدنترص |
 كم رو قرهنلغرا نالف کد وااو e هيلع و ودعي نک قوف ىلا هک رک هسأرب ضو یثم ادا

 هدسح اذا انالف لأن لاق ردهنسانعم كلا دسحو هیشم رها اذا عبضلاوا سرفلا لأن لاق ردهنسانعم

 ینبن یا لعفتنالأن ولو ردکعد رول وا بسانم و قيال هکر ردنا لامتسا هدنعقوم ی ن ییسهک لأن ربعو |

 دا رهن ز ردرغتمندن آوا رهاظ ردذوخأم ندل وانت کر لهعتسم تا ی هکدنن هکر ید حراش|

 قرهنلغراو همدآ ناب روب قرهتوط یرقوب ینشاب ردفص و ندنالأنو لأن هدننزو روبص (لوژنلا) ردحومشم
 تلاد ویرسک لادو كنون(نالدشنلالروند هب هیهادو تفآ هدنز و رز (لدئنلا )روند هنالترصو هت ناي رو

 رد زوج ناتسدنه هکردتفل هدنس هلک ليج زان دانا هزبه (لیج رانلا) رک ذشاک ردتغل هدنظفل نالو هلیص ۲

 بعاصوم ریز كي وءاعتشلا ةيهادلا یا للشتلا هباصالاق روند هب دیهادد دشو عینش ك.هدنز و یر ز (لطشلا) ۱
 كنا و كعرو هسک ولیغاقو یتایا هدنزو دج رحد ( قلم هاد یا لطمت لجر لاق روند همدآ تنطف |

 (لسلا)ل دیقلا ةيشم ىشم اذا لح را لمأت لاق و یشثم اذا دیقلا لمأت لا ر ردهنسانعم كم رو یک یشیوروپ

 لاق ردنرابع ندقلوا ردقبلاع و لضاف هلدتهج فرش و مرکو تنطف هکردهنسانعم تباح و ءاک د هی كنون

 . لجرا ل لب لاق ردهنسانعم قلوا فصتم هلدتفص لبن مدآ ر هدننز و هما رک (قلاسلا ) ةباحن و ءاكذ یا لب دیف

 | هدنن ز ولبحهرز واییوصت كح راشو هلنیت صف( لسنا) و هدننز و ريما( لب دنلا ولی هيف ناک ادا سماملا تابلا نما ق

 كل ور وند هلبت هدنفن قم لنس هلک لب روندهمدآ نالوا ردقیلاع و لضاف هلتهج بسح و فرشو ءاکد ردرلغص و ِ

 هر وک نا كخراش و دوخاب * یکے دا ومدا هنتر واک ج د لب ی عج كلدنو یکم ارکر واک ل اب یراعج كلبا و

 رک ذیساّک نیک لبات روم لو داتسا هدننف تالزادناربت لسو هلناصف رولک هلبث یعج ثالذک ردعچب سا |

 یسدبحاص تبمو لضف اضف هد اب لاج ونسح ردش وم كنس لت (ةلسنلا) ردهقن و ثدحم لیبنلا صاع واو ۱

 لاش لحرلا و سرفلاو دقانلا اذک و داف و ةلصاف ةلاسلا 2 هند : یانسحا ف ليد ة ةًأرمالاقب رونلوا قالط+ هن وناخ 3

 من تن هلن و هنسانعم هتيم روند ۵ هفیج هلن و نسلاق لا یا لینت لج رو سرف و ةر ها ۱

 تما هلشاط یراکدید لبو لب نعم لجرلا لب لا ردهنسانعم قلوا لیبن مدآ رب هدننز و لعفت (لبس»ر
 ms 11  لاقب ر رد هنسانعم كمل واو اهن یصتسا اذا لسلاب لبنت لاقت رد هنسانعم كلبا

 ه الضف هلیعنصت تلضف و كفللیبن هلفلكت نکیغو تلاس هنادق مدار و زدذ وام ندهلبن نالوا هنسانعم |

 قلا یو فاو وان رک ندنچما كنهنسن رو لیناا فلکت اذا نالف لبنت لاق ردهنسانعم كز زکب
 یدنعام لب لاقت رد ناف كلا ذخا اقلطمو لنئالاف لبئالا ذخا اذا هنم لجرلا لبنت لا ردهنسانعم ق

 ردذوخ امندلب نالوا هنسانعم قاربدوخاب ندلان ول نالؤا هتسانعم ماهسهدننز و لاعتفا ( بتن ال هذشا یا
 تغل هدنو و + ةرخاب لا هلن لبتناام + لثلا هنمو رد هنسانعم قلوا هدامآ بوشوق بوزودیتغا رب و تاب هسکر |

 لفاغ بویلا هبت هدص وصخ لوا ردهلرعض كران ون هلن ولبنو ردهلیصق كران ون هکهلابنو لابن ردرا ویخدهعب را |
 رونلوا ترضهدنفح هسکندبا ادا هکرادت هرکصندقدلوا توف تصرف لثمو ردکعد یدل واهدانآ هلغلوا

 لبتنا لاش رولوا ةض هلغلا هنسانعم كليا لتقو تام اذا لج را لبتنا لاق ردهنسانعمكلوا لاک
 ةرم هلقحا اذا "یشلا لبتنا لاق ردهنسانعم كف و بوردلاق ندر ییعومجب كنهنسنرب هلتعرمسو هلتق اذا نرلف ۱



 هو ۳۵۵ زح

 ۱ نا ات تم جدو هلنیتصف (لهملا) اهتلهم یلع تعر ادا فا تلهم لا ردهنشانعم قالوا

 ] مدقت یا لهموذ نالف لاق روند هکللا مدقتو قبس هراس هدنصوصخ هنسحو ريخ و روند ه وص یراص
 ۰ 6 ةلهلا) نیمدتتلا ,BCA ۱:تلهم هللا جر لاق روند را زا اش ندا مدقت كا ر و ریلنا فا

 اا تسج (لهالا روند ه وص یراص ناقآندندسج كنيم دو هلبصق و ینوکس كناهو یئالث تاکرح كیا
 عابتا ردیس هنک "عطا هللادبعن ةورع هلت( لهم وب [) ردهنسانعم مدقتمو قباسو ردهنسانعم عیرسو

 هرظنتسا اذا هلهقسا لاق ردهنسانعم كقسيا نادیمو تلهم هدصوصخرب ندهسک رب (لاهقسالا) ردندنیعپات
 بصتنا و لدتعا اذا*یشلا لهما لاق ردهنسانععقمروط بولیکیدیرغوط هنکید هدننز و لالعفنا (لالهمالا)

 ذفنق 6 لصهلا)رتفو نکس اذا ىلا "لهما لاق ردهنسانعم قمل وا رتافو تسس هلکلکتنوکس و روتف ندهنسنر و
 هلا هح وئفم ےم (لاماو ی (لیا) ظیلغ یا لصم راج لاق روند هکشا ولیاب نلاق هدننزو

 هلولبق رند وا (یالبلا) و نورا اار صفت و تم «لیما) و دز و تاجم
 ةل ولیم و انالیمو الايمو الب و الاغ و البم لیم هلا لام لاق ردهنسانعم كلیک | بوباص اکیرپ ندلادتعا هدننزو
 هدرب كج هد رددنم روز ولتوق كب نالفنعب یوق یا ةعبرملا هيلع ليمتالوه برعلا لوقتو لئام وهف لدع اذا
 رول وا یدعتم لیمو روند هجاغا قجهر دلاق وب هرزوا راوط هدننز و هسنکم هعب مرار د ةعبرلا هیلع لیمالوه

 روند هب هنس شلکا یرغوط هبناح رب (لئامل ا الئام هریص اذا هلام لا هنسانعم كکا یرغوط اکیرب یهنسذر |

 ینعوط هفرطرب ییهنسن رب هلب رسک كنهزمه (فلامالا) هدننزو مک ر رولک لیمو رولک هلام یعج هنسانعم هدیجخ

 | ةلنااهام راذآللب الا لاما لاق ردهنسانعم قمرات وا توا ولتط هود و الئامهربص اذا هلاما لاق ردهنسانعم كك |

 ۱!ولیماملاق ردلمعتسم هنسانعم ددرتو شو هلاما یتعع هلیم لاقب رد هنسانعم هلاما هدننزو لیعفت (لسعلا)
 | ردهنسانعم كليك | بواص یرغوط هفرط ر (ةلاقسالا «ِ تددرت اذا رعالا نیب تلیم لوقتو اوکشپ یا
 ارب یرب یرها بوج یرللوق یکیا دوخاب هلج و یکیا یک رول آ یادفب ندنمرخ ییهنسنر و لاقساف هلیم لاق

 ٍ | نیعا رذلابوا نیفکلاب هلاتک | اذا هلاقسا لاقت رب هیات یل بوکچ یغوط 4 ودنک هلیسوچل وا همر دشواق

 € البلا) هلاما یا هبل لاقسا و انالف لاقسا لاق ردهنسانعم كلعا هلاما و بذج هنفرط یدنکیناکوک كمدآرب و
 | ەدىچ قرار یی راجناص ران وتاخ و ردقعراص ورک ارهاظ روند هغع راص دنیلد هل وکر هشاب هدننزو ءارعص

 | نالوا لئام ی رغوط هبناجرب یک روا ءالیمو+ردیسهوبشراهتفلآ هکر ون د هغمشوق ب وزود و بو لرهدمالئام و
 ۱ تاتو روند دنفب موق الو انااا رن هنتسوا كد ر را و مانسلا ام یاءالیم لبا لاق روند مرلمود

 | بوراوه ورغشفوکهدننزودوعف (لوبلا)عورفلاد ةربثکلایا ءالیمةرجش لا رول وا فص و هجافا روکو قوچ
 | تلازوا بورفلل تفص اذا الویم شعلا تلام لا ردهنسانعم قمراو هلاوز نداعس طسو لوق ىلع قمتاچ

 | ةدصاق ةليل هنمو برق یا دصق اذا قیرطلا انب لام لوقت ردهنسانعم قعشلعب هلنم لوب و ءاعسلا دیک نع
 ۱ | هکرونلوا لامعتسا ید هدنراع و ءان هکرول وا هاکو رد هنسانعم قلوا لئام هفرطرب قلخ هنسنرب هلنیتتف (لبلا)

 ۱ هبناحرب هدننز و رجا (لسالاو هقلخ الئامناک ادا عبارلا بابلا ن نمالیم"یشلالیملارول وا ندنغی داب یک رام

 نالوا زمهرووا یرغوط هرزوا رک او ةقلخ لئامیا لیما یش 2 لاق روند ه هنس نالوا لام قلخ یضوط

 | زسقارزح دوخای زسحلق لوق ىلع زسنافلق و بناح یف جرسلا نع لیع ناکاذا لما لجر لاش روند همدآ

 ۱ 0 و لاقي روئلوا قالطا همدآ قفروفو خرالوا فیس ال وا هعم سرتال یالیمالج رلاش روند همدا هداس

 ۱ هيلع ان غاف انیلع راغا یا هانلی اخ یلاولا انلیام لوقت ردهتسانعم كلا نصاب هدننز و هلعافم ( بام ) نابج یا

 |زوکو لوللاب یا لیلا هنیع لک لا روند ليم ځد هدیکرت روند هتل :[كح هکح همرسهزوک هلن سسک كي لیلا )

 | قاشن هفاسم هدرللو و رصبلا "دم ردق یا ليم ردق امني لاق زلسیا رظن ه هن وا ندنآ هکروند هرب ردق یم ربا

 ازم نامه هکلب ردلکدنیعع و دودحت هللا رادتمو 7 دحرب ليم هکیدید راضعبو روند ههرانم یرلفداب نوجا

 0 | یآ رلع و كيج وا لوقیلع ردنرابع ندنرادقمعبصا كيب ىلا ناسقطضعبلا دنع ورام ند فاس لیسو

 | هلبعا رذ ءامدق راضعب هرز وا یرلک دلیا فالتخا هدنسسهدام محم رف روند 4 هفاسم یرادقم عارذ كب ترد

 | رد ویمو لایمایعجچ كنس هلک لیمو ریدلاربدقت عارذ كی یکیا نوا هلیعارذ نیثدحم راضعب و عارذ كي زوتط

 ۱ ارز ردقوب تافانم هدننب گكنهدیا دقت عارذ ك ترد هللوق ندا ر دقت عبصا كب ىلا ناسقط هکرد حراش

 ۱ فلآ مو« رول و لصاحب یتا  ناستطهدقدنل وا بر هکی ترد هلف واترابعندعیصا ترد یمرکی عارذ ره
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 f> ۳۵۳ بس

 هدننزو یر (یللا )رده رقر هدنرف هاڪ هدننزو هنابج (هلالم) ردا هدلپرپ هدن رغم هدننژ و هنیفس ( هلبلم) 2

 بیعشو لولم ن نوراه ردندیماسا هدننزو رونت 6 لولمر) ةجَصنم یا یلمةربخ لا رون د هکمن | نیکشپ یکی کرک

 لیلم وا و ردنسا برو رو توت دوو و

 ۱ تولریص ندنجما كن هنسارپ ون مارس و هدنز و لالفتفا (لالغالا) رد راه اص غالا نا ليل مونا و هللا دبع نا ۱

 هدیس راف روند ه هنس ینیدل وا كلام كمدآرب هدننزو لاح (لاملا) "لسنا ادا هنم لما لاق ردهنسانعم قم ا

 محزم * رد لوم یلصا هر وکه ناب كح راش * ی د لک نم هکلمام وه و ریثکل ام هل لاق ردلاومایعجب روند هتسا وخ
 | هدن لوق (لولا) رد دبا ناک هدنورد یسهرطاخ قوا دوخ اش ند هلو نال وا یعسا كحر وا لام هکر د :

 و لو ملا مضب تلمو لام ملا سسکب نالفای تلم لوقت ردهنسانعم قلوا رادلام هدننزو لوعش (لوولا) و
 | لوالا بابلا نم الومهتلم لوقت رد هنسانعم كمر و لامهمدآ رب و لاماذ ترص یاوالا و عبارلا بابلا نم الوژمو

 تل هم لوقت ردهنسانعم قلوا حاس, لاج قوت (ةلاقسالا) و هدننزو لف )ا 0
 ءربص اذا هلم لا ردهنبسانعم كعا رادلام ی دار هدننزو لیعفت (لب وقلا)) .تلام وک فاو 7 تلقساو
 هکء.دننزو دیس (لیلا) ردکعد یحاص لام ردشل وا لئاز ینیع بلقلا دعب هلغلوا لئام یبصا (۱)0) لاماذ |
 ۱ ناق ر واک هلام یعج ٹنل لاف روند دا لا بحاص هدننزو دیس جدو (ل وا و ردهلدبم هاب وا و ۱

 | هلام ځد یعج تالذک ردشفل وا فذح یتیع بول وا هثلامهدمب هام یبصا هکردهلام قنؤم رولکن ولام و یکهداف و |
 لا یثکا تالامو لام هو ةلامیهو نولامو ةلام مهولون و لیمو لام لجر ناب رولک ا و 3
 كج (ةلولا و لالا هتمطعا اذا هتلما لوقت ردهنسانعم كرام همدآ ر یدو هل رسک كنمزمش الا

  لها (لهلا ) ردیع دق ےس | كجررهش نده عر وهش هدننز ریز (لیومهنسنعم تویکتع روند هکر وال |

 ۲۳ قفر بولا دد شتو هل هدص وصخ ر هلیعض كی (ةلهلا) و نوا قلح فرح ردتفل هدهلنیتصف و هدننزو
 ةننکسلاب هلع اذا ثلاثلا بابلانم ةلهمو الهم هلع ىف لهم لا ردهنسانعم قوط كرەر و نادیم هلا تاتو |

 |تایو یک لهم روند هنارطق یروط هلهمو ةنيكسو ةدؤت ىلع ىا ةلهمو لهم ىف كلذ لع لاو قفرلا و
 .مدقنو قبس نالوا هلنهج نافرعو بدا دوخاب رعو نس همدآ ر و هتدع یا هتلهم ذخا لاه روند هغار و
 همدآرب هل رسک كنهزمش (لاهمالاو داوا نس یف همدقت اذا ةلهلا نالف ىلع ذخا لاقت هنمو ردلہعتسم هنسانعم |

 هدهدام ر و ه قفر اذا هلهما لا ر ردهتسانعم كلا هلماعم هلتل وهسو قفر توشا ییضاو لبه هدص وصخو |

 نامز و تلهم هدننضهدامرب همدآ رو رذعا و غلاب اذاهفنالفلهم لاقت رد هنسانعم كلنا دارا هنام و رذع هلطارفا |

 | لهما لاق یک ك مرو نادیم بودا ربخأت ید نامز رب نکیشیالولح یتق و كند ءادا الثم رد هنسانعم كمر و
 نن (لیقا اپ هلحا اذا هلهم لاق ردهنسانعم كمر و نامز و تلهم دوب هدننز و لیعفت (لیهقلا) هرظنا اذا
 ريخ ر و دأتا اذا هلع یف لهمت لاق را یاو انا تفاوت بويعا هل هدصوصخ ر هدننزو
 ارا و یصف كيم (الهم) شنا یف مدفن اذا نالف لهم لاق رد هنسانعم كلتا مدقن و قبس هراتشهاد ۱
 ردکعد ها هلحمرب و تلهم اک ید | الهم ییلهما"یلصا یک ایعرو ابقس ردندنعق لاعف الا ةف وذحم رداصم هليدصن |

 تلهم هدهدامرب هسکر و ییلهما یا ةنالفاب و لاحراپ و لجراب الهم لوقت ردربارب ججو ثنومو و رک ذمو درفم |
 نءدعاسم مدعیکل "وا ار ز رازع دالهمال رارد هللا و لهمال نوجا دری ایل الا و وهام دوخاب دنسیدالهم هلسلط |

 الهم نالف قزر راب عو عفرااب اثیش كنع ةبنغم هللا و لهمام ردرک ذم ینماہا الهم لقتال یا و ردرعشم |
 نالفلاقف هدک دل رب و نادم و تلهم هنسبدنک اوات توش وا لیت هدنتی ر وقع كهانک یکیدلشنا مدآرب راربد

 | رد سنج مسا لماش هرهاوج تابندعم عیچب هلم كوم ( لیلا ر لح لو لوف ایاطلنا بکر یاالهم قزرا
 یروط و دو ةضفلاکر هاوطا تایندعم عمج ساوه و لهلا زرحا لاق یکرومدو رفاب و نوتلاو شموک |

 روند هرومدو رفاب و هجوت شعراو قیقرلا نارطقلاب یا ةلهلا و لهلاب هلا الط لاق یک هلهم روند.هنارطق ||
 روند هثنالوا یروط دوخاب هنسوطروط دوخاب هنغای نوت زو ددا وا بئاذلا رفصلا یا لهلاک وه لاش
 هک را ناقآ ند هراب و اعم یا الهم اس لا روند هنوخآو روتددروق E ! هدلوکو

 هدننزو لها (لهلا) روند ه وص یراص ناقآ تم درک تا یا حرا نم لهلا لیسی لاق روند |

 نارطق هءود و روند هب وص یراص ناقآ ندندسج كنيم ید و ی 5 موعصم لهمو یدنلوا رک ذ هکزدردصف |
 هاوه وقف ر را وط ی ضاعضخا هالطاذا ثلاثلا تابلا نم الهم قالهم لاق رولوا ردصمنسانعمكم روس



f ror je 

 ] تام ىە ەتالقسا لوقت رد هنسانعم قناص وا یخدوب (لالقس الا هتمشس ادا عبارلا بابل مالالمو ةلالمو ةلمو اللم
 3 كمدآر و مربا ی اع "لما و ناما لاقن ردهنسانعم قمردناص وا بوروب یعدآربهلیرسک كنهزمش (لالمالا)
 ۱ لا یسبرب ىع هلیشرط ءالماو لاط اذا رفسلا هیلغ لما لاق ردلمعتسم هنسانعم قل وا ددم یبرغو رفس

 ]  هدننزوهروبص وروبص (ةلولملا)و (لوا1) هنع بتکف هللاقیا هلما لا رد هنسانعم قمزاب یسیدنکب ویلیوس
 ] لولمیخد هدننم روندهمدآ قناص وا ولتلالم ردرلفص و هدنز و هداتش (21 )و هدننزو هلوعاف(ةلولامل الو

 | هفلابمهتهد هلولم میکل وا ار ,دح راش+×ةلولمولولمىھوةلموذوةل المو ولامو2ل ولمولولعوهلاش رون د هل زلم و

 | هنیصق (سا) ردنراشا هن راقدل وا هنسانعم لعاف ككرلن و هلم وذو ردهغلایم هدننز و هرومات نانو ردنا

 7 ۰ ردبعم De ۳ رولیصاپ هنزوت یغالوق كنهودو یدنل وا رکذ هکردردصم

 | هکر ون هكا شعشهدلوک, ما هلمربخ لا دام لا یهو ةلمربخ همعطا لا روند هلوک یتساو یدنلوا ر کد

 | هن روق شتآو راردیاریبعت هچاغوب رلرروشپ ید هد رانامرکد هرمشط ضمب و رارروشپ یسهناط ماشحا و بارعا
 |2 اراک مک گالری ہز نالوا ضراع ندننرا رح اجو هتسانعم هزجب روشد

 | هتسدتاج ادا كشكيد هليمض كيم < ةللا ) یملا قرع یا لاللاو ةللا موم ذخا لاق روند دنا
 | هتعیرمش و نند هلبرسک كم 62111 ىل والا ةطابلنا یا ةلملا ىلع بوثلا لاق رونل وا ريبعت یدنلیاو دلا کروند |

 داسا هنیدو هتعیرش یا للملا ريخ مهار ا ةلم لاق فان وام ىت تاتکلا تللما رونلوا یالطا

  یدنل وا ریست هلکنآ هلغل وا عقتسم هارهاش تعیرشو ند درج کنان هک راست قیرط هلم هکیدد یرشحزا

 | بکر لاا کلراطالا)و هشز و لعفت (للقلا) هتد یا هتلم ذخا لاش ردهنسانعم اهنوخ و تيد هلمو

 لاق ردهنسانعم كعروب هلتعرسو اهيف لخد اذا لتما و مالسالا ةلم للمت لاق ردهنسانعم نولتلم هلتلمرب ۱

 | بویلابچ هت وا یرب هلغل وا رارقی و برطضم ند هسات و غدوخاي ندکل هتسخ للتو عرسا ادا لاو ىلا فن للمت
 | ققل غوطیتسهلوقم قواویاب هلبصف كجم ( للا) اغوا اض م تبلت ادا تالت لوقت ردهنسانعم كمردشن ود

 || یهنسنر و اهب هام اذا ل والا بابلانم الم رانلاب مهسلا وا سوقلا لم لاق ردهنسانعم قت وط هشت نوچ
 | لاقت ردهنتسانعم كم روب هلتعرس و هيف هلخدا اذا ا لا "لم لاقت ردهنسانعم كىم وك هنروف شا

 | ىتااي یکعاو ةللاب ىنعب هطاخ اذابوثلا "لم لاش ردهنسانعم كليا بواج ولو عرسا اذا یٹملا یف “لما

 | خدا اذا سلاو يللا لم لاقي رونلوا ریبعت قعاپ هچافوپ و یدصاب لوک کھا غب تی روش زا و

 | قمارغوا هنسیغا هقراو لاط ادا رفسلا هيلع "لم لاق ردهنسانعم قمازوا تب ضو رفس كمدآر و للا ىف

 | ردهنیسیانعم كلر 7 ندنتلقن اجو لالا كیاصا اذا لّوالا و عبارلا بابلانم الم تالمو تالم لوقت ردهنسانعم

 ۱ | تللم لوقت رد هنسانعم كم ود هتوایرببول وا رار ندهساتو ماب ندضمو لالملا هذخا اذا موما “لم لاق

 | الم هتالم لوقت ردهنسانعم كمردنود بوریوچ هنوا یرب بودا رارقپ یمهنسنرب و اغوا اض رم تبلقت اذآ

 | جانا كنسهضبق قو روند هر نالوا ضراع ندنتلقث ًاج هدننزو باغ (لالما هتبلق اذا لّوالا بابلا نم

 ۱ [ ءرهظ یا سوقلا لالمرمنک لاقب روند هنسهقرا كبایو راردیا نییزت و الط ینیرزوا نت لو نخل کروند

 1 ۱ | هقرا ورد ا رثأت هنجما هل رلکنک ن دن دش كناچ هکروند هرارح نالوا ض رام ه رچا كيک هدند و رددآ عضومر و

 بویلبچ هتوا یرب بولوا رارقب ندهسانو ماب ندضرمو روند هنسبضا
 | | لاللا هذخا لاق رونید هک ود

 | یکی دصب لوکو هچاغوب روند هکماش شب هد وکی سا 6 لولمما) )و هدننزوریما لیلا اغوا اض رم بلقتلا یا

 |( للملا رک ذیس اک یک لم روندهلوب كلشبا قوچ یمهدن ور و هدننآ لیلمو لا ربخ یا ال ولم و الیلم همعطا لاق
 | هدننآ دوب هلع كن هينا ویعض كنال وا عم ( "لیلا »و روند هت رارح شل ریٹ ا هکیک یجدوب هدننز و هنس

 ۱ هدننزو لیعفت (لیلقا » بحال اعم وهف تكلس یا "لغو لیلم قیرط لا روند هلو كلشیا قوج یسهدنورو

 [] رد دنسانعم كمردشن ود ه وا یر بول وارارقی هرجا كش ود ند هسان دوخاپندض مم هد ران و هدننزاولزازت( لاو

 oe روند هکشا اورو سج دزو باا علما ان زا ابض زم تبلقت اذ( تلل تم لوقت

 2 ) ةعيرس یا یللم ةقان لاش رونید هب هقان كياچ و نیکشا هلیرمصق كفلاو صف كيم ( ىللملا ) ميرس یا

 كج هکح همرس هز وک هلبعض كم (لوللعرسا اذا لجرلا للم لا رډ هنسانعم كم روب هلتعرس هدننزو هلزاز

 هزففد هح ول کروند هلق رومدو روند هنن رارکذ كن هودو كن كنوكلت و لاسکلا یا لوما هنیع لک لاق روند هلبم

 [ا ددضومر هدنشز و لبج ( للم )تفدلا حاولا ىف اهب بتکی ىتلا ةدیداب ىا لولا هرتکل اق رارازان وزاپ هلکنآ



 e ۳۵۱ قو

 قمردلاط هبوص و هبلارظن اذا لوالا بابلا نم القم هلقم لاق ردهنسانعم ققاپ هدننزو لقن (لقلال ردشمهروت
 دحا دف ناف هولقماف ماعطل!یف بابذلا عقو اذا ۶ ثیدا هنمو ح راشلالاق هسغاذا ءاملاف هلقم لاق رد هنسانع
 یف لقم لاق ردهنسانعم قلاط ه وص لقمو € ءافشلا رخ ۇدو ملا مدش )وما شافوا هبحاتح

 TE ىا بلا لةمىف عقو لاق روند هند ڭكنويقو روند هکعا دوس هن وکرب نده و هيف صاغ اذا

 .هجزآ هلبلا ندنسهشیدنآ ود رونفوط دوس هلکما قوح هدکدما ییدن :ک ندهع كنکش وک كوك كنسه ود

 | نیللا هب رش نم هيلع فاخ اذا تلذو البلق البلق هفک یف هاقس ادا هلیسف لقم لاق ردهنسانعم كمروجا د یا

 هام از | ةلقلا لقم لاق ردهنسانعم كک ود وص دن رز وا توی ییشاط لقح یرلکدید هلعم یت ۷ 3 هباقرب و

 یه اط دوه رد وراد یراکذید ٹالن وک قآ هکردیسا ردنک هلبعص كجم (لقلا) ءالا اهیلع بص و ءا الا یف

 شه و لاعس یعومچ رول وا یعق ی لتص و یی ص ویدنه رول وا لصاحندرصشرب هکر دیس غعص ع ون ر و رار دارت

 | ی هلنیلغ حایرو هلازا یراشاط نال وا ثداح هدکر کوب و هيس لا زنا وتدال وليهست و جر ٌهیقن وریسا وب و تا رشح | |
 | تبات هدنم اص وصخ هدبع دالب وراد وبشا ردعفادو للحم یمارواو ی وقم و نعس و ردم و عفان هدناب لیلح |

 نم دارید د وهيل القم هال والت امهن رفص و رار دنر وکه دیکر ردف و رعم هلکع د قرزا لقم ردیغمص رجة ر

 اة هطا هبلقص ارهاظ رار د یلقص هنال وا لئام هداوس و تربغو ردک رک قلوا و یکیدلیا ناب لا ردنک |

 رار د یدنه هنال وا لئام هترچ و فاص رار د ی رع لقماکا رول وا یتا داب ندا روهظ ندنع "یزون و رد وا ۱
 |رد وقم یی هدعم و د رابو ضباق یلتوشخ و یلتصوفع رونل وا لک اهدقدلوب جھٹ وا : كەپ ھو "یکلالقلا)

 ۱ یال رخ لرز دون عماج ى ږسهراق و قا ل زوک هلیعص كه( ةلقم ا )رار د لقد هنسیروق و شهب دنسهژاب كنو |

 ۱ عی ربخ اذههلوق و هدنز و د رص ر واک ل قم یعج ردیسهراق ل وب لزوک هکرونند هب هقدح دوخاب روند هنسهراقو |

 ربخ یا * ةلعمل ةقان ةئام نمربخ اهکرت و ةع × لاقف ة ةولصلا فاصلا محسن د لثس و دوعسم نا تیدح ف دروام |

 | هدقدنل وا لاّوس ندنص وصخ كلبا اصح حجم ندهد عض وم هرجا زام یتعی ك رظن و كنيعب اهراتخت ةئام نم

 ندقاوا كلام ه هقان زو نالوا هدندنسی و هدیزک هدک رظن كلا كرت دل نکل ردزاح كما ج کی

 | دوجوم هدنراناب ی دان ندنتلق كى وص هده” ر رفسلها هکر وند هراشاط هدرخ لوش هدننزو هرم (ةلقلا) ردلضفا

 ۱ هج ردقل وا هسکر ه و عض ووصیرادقم كج هنر وا یرلنآب و وق هباق ر یراشاط لوا هدنراکدلیا مسقتیوصنالوا
 رم بصب مث رفسلای ءالا مدع اذا ءانالا ف عضوت مسقلا ةاصح ىا ةلقلاب الا اوصاقت لاقي راردا میزوت وص
 | قمردلاط هیوص ییربب یر :هسک یکیا هدننزو "لعافت ( لقالا ) ہمھس مهنم الک یطعیف ۃاصلا رمقیام
 ۱ | لقتما لاقب ردهنسانعم قلاط هوص ی ردپ هدننز و لاعتفا (لاقتمالا ) ءالا ین اطاغت ادا الفات لاقت ردهنسانعم |

 ا ا شکي ز بولیکر ادن دوق ناوک كف اکو یعص ویصق كم( ةلكمل ال ازا رع صاغاذا لج را | 1
 قتسیام لّواوا بلا ةجیه و رب ةلکم یتطعا لوقت روند ه وص نانل وا جارخا بولیکچ ادتا ندنآ لوق ىلع |

 : هدباق دوخاب روند ه هی هج زآ نالق هدنډ د كن وبق هلکم هدندنع راضعب و ردود ره ده هدارو اهتجنم|

 وص یکیدد دلکم هدشدكنویتهدننزودوعق <لوکلا) رول وا نددادضا كاۋا لزق روند هب دیش هج زا نالق | ۱

 هلکمهدنجگا هدننزو زوبص ( لوک ا) ذلکم اهب کن اک اذا لوالا بابلا یس الوکم زا تاک لاش رده
 | هجزآندفارطا هلغلا زآ یبوص هکر ون ده وبق لوشو هدننز و بتکر ولکل کم یجب روند هب وبق نالواوصیکیدید ۱
 | اهلفسا ىف ءالا مقجا یتح مصساف اهؤام لق اذا لوکم رب لاق هلوا عقب هدد هجرادقءر بولیکر با هچ 18

 بولیکج ییوص هاب (ةلوکملالو هدننزو همركم(ةلكمم الو هدننزو فتك (لکلاو هدننزو قنع(لكملا])
 ربنم ( لكلا اه ؤام ح زندق تناک اذا ةلوکع و ةلكمو لکمو لکم بیلق لا روند هوبف یکسا شف وا جارخا

 ناکاذا لکم ژب لا روند هب ويقف نالوا وص هدنجما و ءاملا لیلقلایا لکم ریدغ لاق روند هلوکهجزآ ییوص هدننزو |

 هدننزو باغ «لاکللا إل اهب ج ور اذا ةنالف , لکقسا لاش رد هن انعم كلی جوزت ( لاکتسالاو اهژام اھيف |
 e هدننز و یروبص ( وکلا ) مشتی ! لاکم ةقالابام لاش ردهبانک ندن وقف هدارو روند هنغای چا |

 ند | راخداو عج یراهنسن یکیدروکو یغیدلو هدننزو لثام (لک ام ےہ لیا "یلوکم لج ر لاق روند هبدسک |
 ردتغل ج د نیئاکیم هلن ون و مالسلا مهیلع ردا هتشرف رب ندهعب را ی هاب رسسک ك٣ (لئاکم) روند همدآ | ۱

 ردشلنا لک و م هلیصحت یقازرا كنا ويح و ناسنا ناکه دنیمز یور یهتشرف لوا یلاعتو هناصسیقح کرد حراش | ۱

 همتا هتاسومت رد هما قوا اص وا هلیصف ك راي (لالل او( 21217 و ەدننزو هل (فللاژو هانی (للما)

| 



 ۱ رک روند همدآ 17 مرکودیزوم ۵ لاطف و فوسیالاطمو لوطم لج رلاش روند هسکنالوارردکک

 لومار روند هنتفرح كمزود رفغم بوکود یرومد هدننزو هباتک (ةلاطلا) رونلوا ریبعت ی.هغلغوت |
 هلناصف و هدننز و هرم (ةلطلا) یک یرارومد قاجګ و مق روند ه هنسن شمنازوا هدنزرط هکیبس بولیک و دره
 | بارشو وص هجزآ نالیکود ندمولوط هدننزو هفرغ ( ةلطملا ) روند هنسهیقب وص نالق هدسد كضوح
 | كناوبح هدننزو لعن (لعملا) روتل وا تپسناکا هیلطام لبا ردیعما كنروغو هودّر (لطام) روند هنس هلوقم

 | لعم لا رونلوا ریبعت كنا قیلما هدسورخ و كا مداخ هدناسنا و كمهنا هکردهنسانعم قمرافیج یتیرلهاخ

 | هسلتخا و هفطتخا اذآ *یشلا لعم لاق ردهنسانعم قعاق یی هنسنرب و هییصخ "لتسا اذا ثلاثلا بابلانم العم راجل ا

 | ضشیا هلکما هلع مدار و هچزاو هلحما ادا هتجاح نع هلعم لاق ردهنسانعم كلا جاعزا بوردوبا یعدآرب و
 | ردهنسانعم كقک بوبروب هلتعرسو هدسفاو هعطق و ه لج اذا ءرما لعم لاقب ردهنسانعم كا دارو هاب

 ۳ ۱ ق بونک نشو یز یرلهب اد ن ؟ردیک,هدلوب و ریسلا یف عرسا اذا لجرا لعم لا

 كنهقان و اهقش اذا ةبشلنا لعم لا ردهنسانعم قمراب یتسهلوقم هتخح و جاغاو صعب ن ۶ اهضعب عطف اذا هکر

 ا الا لعم لاق ردهنسانعم قمراقیچن بوکچ هلا هلجم ییرواب ندنچما بوقوص لا هنجرف
 f كمدآرزو 2 یر دوا ایما نازو 4 لب چاو ةقانلا

ee eارت ةا ا  

 (مدنزو ریما هلا هجم نبغ (ليغمإ)ل سالتخا ىف ناعطلا راد اذا االف لعتما لاه ردهنسانعم قمحاس ییردیپ

 | ندراصنا هدننزو هلاقم ( هلاغم ونب إل یدلیا روهظ راثدح هن ندنآ ردیدآ ءدلب زب هدنب رق ساف رهش هدیرفم
 ۱ "شغونایخ یا ةلاغم هب لاق ردهنسانعم تنایخ و ردغ و "شخ هدنزو هلاقم (ةلافلا) ردتعاج و موقرب 1

 | هاکع قاربط هج هلی لب رباچ راوط هلبوکس لغو یصف كیم «لغلا) ودم اچ ردهنسانعم تیاعسو زغوآ
 | اهذخاف لقبلا عم بالا تلکا اذا لّوالاو ثلاثلا بابلا نم الغم ةبادلا تلغم لاقي رد هنسانعم قم غا یکروب

 | هلافعو لغو ردهدزناب ز هد هلنیتصف روند هدوس یکیدرزما هفجوچ كنوتاخ هبک لغمو اهنطب یف عجو
 هدنناب لاو یتعپ اموع لوق یلع رد هنسانعم كلتا تیاعسو زغ هلبا رکد یتلاح ءوس هدننای مک اح و یلاو كمدآرب

 | دنع ه یشو اذا ثلاثلا بابلانم ةلاغم و الغم 4 لغم لاقب رد هنسانعم كليد هلا لقن یتسپ واسم هدرللحم راسو

 | ةلغم هی اد لاق رون ده هاد ناي رغآ یکروب هلکع قاربط هج هلس هلبارباچ هدنن ز و هحرف (ةلغملا) ماعوا ناطاسلا

 | هرز واروکذم هجو هه اد ردعما هدنزو هرم (ةللا) ابنطب مجوف لقبلا عم بارلا تلکادق تراصادا
 | داسف یا ةلغم هب لاقت ردهنسانعم داف و بارتلا لکا نم نطب عج و یا ةلغم سرفلاب لا روند هب یغآ نالوا

 نت تناكاذا ةلفم ةن لاق هلیرسسک كم رد لاغم یعج هرب و لود هعفد یکیا هد هنس رب کرد علت شاد

 | ردهنسانع قماغ وا هروک ذم ضر یراکد ىد هلغم یراهود كمدآرب هل رسک كنهزمه (لاغمالا و نیت رم ماع فً

 ] تضرا اذا هدل و لمالا تلغما لاقب ردهن-انعم كمر زما یتج وچ نوتاخ هبکو مهلبا تلغماذا موقلا لغما لات
 | روقارپ یی ود هلمیس درد لوا هک دل وا هبکر ه هکردهنسانعم قلوا التم هدرد هنوکرب نویتیئید ةصاخو لغلاب
 تلغمالاه ردهنسانعم قلوا هبک هعفدیکیاهد هنس رب مپ ورق قم شوطلصتم هنس رم یگ“ 8نوقلافما لو یع ۱

 | نیترم ةنسلا یف اهلعلمح نا واةعباتتمتاونس متن ناوهوا اهدلو تقلا تلجالک اهنطبیف عج و باصا ادا ةاشلا

 اذا ةأرملا تلغما لاقت رد هنسانعم قمروغ وط بولاق هبکن ی زسکلسک ندهعزونهیعجوج هنسرهل نوتاخ لاغما و

 لالا تلغم لاقت ردهنسانعم تامرزما یتغجوج نوتاخ هبک هلتیتصف (لغلا) ماطفلا لبق تلج و ةنس "لک تدل
 ۱ | لچ زا لغم لاقت ردهنسانعم قل وا هابتودساف بولیزوب یزوک كمد رب و هتعضرا اذا عبارلا بابلانم الغم هدلوب

 ۰ هن وتاخ نالوا رولاق هبک هنس رهو روند هنوتاخ هبک نر زما یفجوح هدننز و نسج (لغما هنیع تدسضف اذا

 0 كقلۇم * بالا لک اب علومیا لغم وهلاقب روند هب هسکنال وانوکش ود هکع قاریطهدنز ورینم (لغملا روند

 | كراناو ردشلیا لامها رددآ قام وار , ندک ار ۶۱ لئابق هلا هم ومص ےہ ا ل نکیا یمرلم دما

 | ندا ید یاع وا را یردارب كن وب ردمرلسلا هبلع حوت ن ثفاینلرب ن ناخهصلان ن لغم زب لف لصا



 e ۳۵ زی

 هغلیدنقآو هکلو وسر لدو ولقشفای نالوا هدزوب ضعب هدننزو هلاقم(ةلاسلا) ردبلاغ قمل وا ینبف هن ر وصت لسم |
 التم ءال ا لسم لاق ود هتنننانعم قغ ا ءدننزو لس 6 لتسلا) ی قل یا سو و لاق روند |

 فیسلا لستما لاق رد هنسانعم قمریص ندنیق یملق هدننزو لاعتفا (لانستمالا) اس اذا والا بابلانم

 ۱ هج زآ هلبنوکس كنه نیش و یصق كيم (لشلال رددآ عضومر هللا دمو هدننز و فونت (یلوسمر) هلتسا اذا
 | قمريص ندنیف یحقو الیلق هبلح ادا لوالا بابلا نم الشم نللا لجرلا لشم لاق ردهنسانعم قعاص دوس

 | وه لاق روند همدآ ناغص دوس هلتلوهس هدننزو ربنم (لشملا ) هلتسا اذا فیسلا لشم لا رد هثسانعم
 ا یدوس لوق لع وه همانا ن دوس هحزآ فان هدئزو لیعفت (لیقشا) ب بلطاب قیقر ناب یا لش

 ارد ترشتنا وا البلق اش تلزتا ادا ةقانلا تلشم لاقت رد هنسانعم كازآ كب دوس هب هم لغياب هنساضعا

 هموعضم مم (لیشوم) 0 ۴ فیسلا لشتما لاق زد هنسانعم قمربص لق ندنیق هدننز و لاعتفا (لاشتمالا) |

 ۱ هب الیش وم 79۳ ردندا روا یلیشولا عانغلاوا هیقفلا نیسحن ماف رد ه رور هدنساضف هبم را هدننز و ریص و ها |

 هد و لوعت (لوشلا یدیشل وا یدتهم یدج كلا یوم ردانکرب صوصخ هند زا د

 ةلبلق یا ةلشام ذخف لاق هنمو لق اذا لوالا بابلانم الوشم رب لشم لاق ردهنسانعم قلازآ یتا كنهدوک

 | ید غو هدننز و هباصم (نلاصلا) و هدننزو لصا (لصلا) حلا لیلق یا ذخفلا لوشم لجر لا و مش |
 هراق رکر رقص بودانیق ید هعفدرپ کروند هوس تل و وایت نک کاخ ر ا

 !مضهلاو سوهکلا "یدرو درابو ضماح كن رار د هایس كشکو فرت اکا هدیسراف راردنا ریبعت شک هراقو تروق ||

 | لوصمو لصم و مصع مث ج اذا طقالا نم لاسام وهو ةلاصلا و لصلا هاقس لاق ردهنسن ر مضم ههدعمو

 | یدروغوبو رطق اذا لوالا بابلا نم الوصمو الصم *یثلا لصم لا ردهنسانعم قطعا «دنزو دو
 0 اک هک ر دهنسانعم كمزوس یوص بو وق ه هر وطاب هفرظ ا تپس شفلشیا ندن وچ امرخ |

Êرهاظ كفلوم + هژام رطقبل قرخوا صوخ ءاموقن راص اذا الصم نبلا لصم لاق رونلواریعتیدروغو  | 
 هلی رابع ءاعو ف هعضو ادا هدلوصا راسو هدیکح ردنعضتم یی هام نکل ردرعشم یتسلوا مزال یمهرابع
 م اذا طقالا لصم لاق رد هنسانعم كمزود لصم یتسیروف دغو ناشلوا ریبعت شک لصمو ردفوش |

 نودمو ربسب "یش دنم لاس اذا حرجا لصم لاقت ردهنسانعم كما نالیس یوریص رج هح زج ندەرابو ق

 ۳ یش د نعل هنم هل حرخ اذا هقح نم نالفل لصم لاق ررلهعتس دنسانعم ثمر و ند هج زا كن ندنقح هناد

 هیف ربخال اعف هفرص نعي هدسفا اذا هلام لصم لاق " ررلهعتسم هنسانعم كلتا هات هلفرص هرب اعا نانو

 ردهنسانعم قمرآ بوزوس ندنغو یوصو یدنلوا کد ود نف ات قلماط هدننزو دوعف (لوصاا)

 روند هیدن ریص ناقآ بوریص ندی وکه بحق و یعط كيم (ةلاصل) ءالا هنع نیم اذا الوصم نیل لصم لاق
 (لصما)ور ون د هدوسهجزآ والیلق ءاطعیا الصام هنم لان لا روند 4 وکر و هجزآ هدننز و لصاح (لصانا)

 زت وق و زس هام هدقدلغاص هکلوک یدوس هکروند هنوبق لوش هدننزو بارح (لاصما و هدننز و نسح |

 لیا تناک اذا لاصم و لص# ةاش لاق هلوا ليام نامه بور و لجنآلچآ نزسککچ همول وط هغلوا
 لصق ةًأرما لاق هلوا رروشود نکیا هغضمزونه نینج هدنجر هکرونید هنوتاخ لوش لصعو نتحنآ لبق اهنبل

 (لاصمالا) زر روس وامل کر و هنسوکزوس یه و هدننزوربنم (لصما) ةغضماهدل و قلت تناکاذا |

 یندوس هلم اب كنويق و هدسفا اذا هلام لصما لاق ردهنسانعم كلا هاب هج ويب یلام جدو هل رسک كنهزمه

 دحنا یراوزاب هدننز و ءارج (الصلا) اپفام ینعی ابعوتسم اهیلح اذا منغلا لصما لاقب رد هنسانعم قناص |
 لاق ردهنسانعم قما غوا هلاهسا نرق (لاصقسالا) نیعا رذلا ةقيقدلا یا ءالصم ةأرعا لاق روند هنوتاخ [

 "لحما ینعع ؛یشلا لصضم| لا ردیف دارو هدننزو لالعمصا (لالعمالا) لهسا اذا نطبلا لصتسا

 لوالا بابل !نمالطمندلا ال لاق رد هنسانعم كم ردکک بوداز وا ینید و یهدع وهدننز ولتق (لطلا) |

 بودا هکیبس هلغمتاز وا بوک و د یرومد و هدماذا لبا لطم لاق رد هنسانعم قمنا ز وا ب وردنوس یا و هف واذا |
 امار و هدننزو لاعتفا (لاطتمالا) ةضی هغاص و هعبط وهکبساذا ددا لطملا رد هنسانعم كمز ود هغلغ وت |
 ادا كمردکک بودازوا هلا لعلو تیل یتیدو یهدع و هدرانو هدننزو لاتف «لاطلا# و هدننزو هلعافم

 ردهنسانعم قعشم راص هن رب یرب ار ىك توا ۋا توالاطتما و هفوساذا هلطام و نیدلا و دع ولا لطتما لاق ق

 | بودازواییید دوخاب یدع وام اد هدننز و لاطب (لاظ الو هدننز وروبص «لوطلا) فتلا اذا تاسلا لطتما لاق |



 | كم ردنلت وق هدننزو لیعفت «لیصصتلا) ابعا یتح ادورطم یا الح دز راص لاق هلو شلاقلاحتیب و هدنامرد
Êهمدا نیفجاق هدننزو لخاد ملا هجم یاخ (لخاملا) ینّوق یا نالفای ینلح لوقت ردهنسانعم كمر و توفو  | 

 | کروند همدا ضال زسلچ و هربخ لوش هللرسک كم (لدملا) براهیا خامو لخاموه لا یک خام روند

 | صا "نا لج لا وه و الدم ضرما هّریصنالفلاش هنل وا صیضشآ بورولب هلج وکیسیتلارق ندننکل ضال كب

 شوقك یکدروغو و نسیسخ یالدموه لاقب روند ه هسک یند و سیسخ هليغف كيم (لدملا) منا ليلقلا

 نیسقس (نیلدم) ردیعما كن رب ندریج “هلق كولم هدننزو لبج (لدم) رثاخ یا لدم نیل لا روند هدوس

 | یراکدد یللدم دک د یا الاغ هکلب ردکد هدنسهکل واسلدنا هکر د حراش * ردیدآ نصحر هدسلدنا هدننز و

 ردعضومرب هدننزو هباصم (هلادم)لرد,دآ قلموقر هدنسیقرش نار هدننزو ءارعع (ءالدلا) ردقج هل وا هرب زج

 ردلدبم هلاد نون ارهاظ لدنع یتعع لیدنلاب لدمت لاق ردهنسانعم كليس هللا لیدنمهدنز و لعفت (لدقلا)

 لجرلا لذم لاق ردهنسانعم قل وا رارقب و برطضمو لدکتت هلسس هضراعرب هدنز و لع هلا هجم لاذ (لذم ا

 ردلطا و ةرفلا ىا لذلا هذخا لاقن روند هکلتسسو هفلقشوب وا لذمو یتلقو رج اذا عبارلا بابلانم الذم
 ار یا الذم راص لاق رون د همدآ رارقب و برطضعو لدکت هلسس هضرام رب ردفص و هدننزو فتک (لذلا)

 | مک و ظفح ییزار مدآ و هدنزو لاقم ( لاذلا و هدننزو لرع (لذلا) رک دنس اک ردهنسانعم لیذمو اقلقو

 ۱۱۱ ۱ الا اا رات ااو لتعود تیپ نالف لس لاق رد هتسانمم كلبا اقا بويعا
 ۱ بابلا نم تلذمو *یشلاب هسفن تلذم لا ردهنسان هم كلی تحاعم و لذ و وواو نی هد ربخانییاب هاشفا اذا
 | تردخ اذا عبارلا بابلا نم هلجر تلذم لاق E قعشو وا وضع رب و تعمس اذا سامناو عبارلا

 | ريما (ليذملا) مگ" یا دبلا لذمو سفللالذم لجر لا رونل واقالطا دمدآیض و لذاب كن رول وا فص و لذمو
 | لیذم o وه لاق روند همدا كشوکی ز خآ نالوا ردنااشفا بویم 4 القص یی رس ردفص ویک ل ذم هدننز و

 امر هدیسرافو راقت ال ناک اذا لیذم ضیرم لاق روند هب هتسخ نالوا رارقب لیذمو هرسب یثش ناک اذا

 | 4 رمنک كنهزمه (لاذمالا) ردزومد كکرا كيلج و دالو رونلوابعترومدیشید هکر وندهرومدیرکدیدن ھآ

 ۱  كي(لذلا) ردخ و ءَرُف یا لاذما هلا و تردخ اذا هلحر تلذما لاق ردهنسانعم قعشوب وا وضعرب یدو

 jz لذم و لتق (یذلا) روشد همد لایخو شالو هربخ تیاغب یا دلا هک لټ از هکر

۱ ETEنیا كلكن وزب منلها هد روم (لنما) نونتمطبال ِ لذم لا كا ا لایا  

 | قشو وا وضعرب یدوهدننزو رارجا«لالذمالا# هلهایبع دا وقیا لزم هن | تععس لاق روند هغاسمروق

 دوخاب شمال آ یتسوشوا هدننزو "لععشم ("لئذملا» تلذما یتعع هلجر تل ذما لاق ردهنسانعم قلوا

 صا لاش روند همدآ شلوا ضرام خافتاو روتفو تظلغ هنجازمو سفن ین, کھڑا و رو
 ۳ لاق روند هغلن امتلقو هفلقاسمروق هکر دهنسانعم ءاذم هدننزو باتک (لاذملا) سفنلا رثاخ یا الذم

 [ندارف هد نول وا ره دلو ,یساتشا تتسدع وز نکیا شارفم هلسدجوز دسک رو ءاذم یا لاذم

  لاذلاو نامالا نم ةريغلا  ثيدملا هنمو حراشلا لاق روند هفیتیچ هیدخرالآ قرهللاروب هاب هما
 | تح هنع لوو هتلیلح هيف عجاضی یذلاهشارف لجرا قلق نا وهو قانلانم ءاذلا رر قافلا

 | لج مو تدل هدنسهدام لجرینو فل ۇم + رد دآ شاه هجال سنجر هدننزو رفع نم «لجرملا) زا هریغ اهش رت رف

 | هلیهج و تفاتمو ماکحا یشیا رب هدننزو هجرحد (ةلدرملا) یدیشلیا نایب هلا شاق هجالآ شوقنم یراتروص
 | هدنزو هجرحد ( قلطرلا) همكح مل اذا لمعلا لدرم لاقت ردهنسانعم تلشیا هاب و كشوک بویلشیا |
 لمعلا لطرم لاق ردص وصخ کا ان وادت هلع قالوا داف لوقیلع ردهنتسانعم "ملا تموادم هلعرب

 هب هیطل اذا هربغ و نیطلاب اب الف لطرعلاش ردهنسانعم قمردشالب هنسفرب همدارب و داسفیالانوکت ال واهمادااذا

 لطم لاق ردهنسانعم قمتالصاو هيف عقو اذا هضرع لطم لاق ردهنسانعم قفقوط هنضم كمدآ رب و

 ۱ بالا لهزما لا ردهنسانعم قلچآ دولبندنزو اوه هدننزو لالمضا (لالهزمالا لب اذا انالف رطلا

 (لسلا) رد ولقم میام لهمزا وو باذ اذا مه لهما لاق ردهنسانعم كع را رات و عشقنا اذا

 لا لیسم روند هنسیدنفا وصو روند هضرا یدازوا نوزواو یرغوط یک طخ زرفم ندنفارطا هلنیتعف |

 = کرد حراش * ! روک لئاس و هلیعص كيم رولک نالسو هلنیتعص رولکلسم و رواک هلسمایعج هنسانعم



 e ۳۵۷ و

 ندفا رطا هکر ددآ عصوم 3 EE بابو روند هوم نالو وا عت هد د كنهردو كخاط (لحالا) ةلحام

 هدیکو هرکم یا هلګ هرضیال لاق ردهنسانعم دیکو رکم هدننزو لغ (لصلا)ل رول وا مق هدنآ وص ندا حشر

 لوح و رطلا عاشآو بدبو قش قا لع یاسا لر هاو 93۱۳2 رب

 | بابلانم ۾ داغ ضرالاتلح لاق هنسانعمقل وا قاروقر رولوا ردصمو رک دیس اکر وند هرب قاروف ی رک ها و

 | ثارب | ررضو دیک همدآر هلتاعسو رع هک احو لاوو ریما هدننز و تاتک لاح و لحو ةا تناک اذا لاتا

 : ر اس هداک اذا سمامنا و عبارلا و یناثلا تابلان هالا و الح ه لح و هب لح و نال لح لاق رد هثسانعم كليا

 | لاق هژمیشت هلع ضرا رونل وا قالطا یدک تلخ داج نایلوا یتعفنموربخ الصا قو ناطلتسل لا

 | مزعل او هدننزو هنسحم ( لاو هدنز و روبص# لوح ا )و هدنز و هر : (ةلص 4 عفتن ال یا لح لجر
 لحم ضرا لاش زود هر قاروق یک لحم هدننزو بارح (لاحممل الو ردلیلف ندلاحا وب که دنژ و نسح

 لاق ردهنساتعم قلوا قاروق 7/1 هد ز و 2 اقم (ةلاحا) هد لح یا لاح و لشو ةلسک و لوح و ةلح و

 | قلقاروقو قلسف لح ر هتک تورم (لاحمالا) ةبدج تناک ادا سمانا بابلا نم ةلاع ضرالا تلح

 لاق ردهنسانعم قتشاعص هفلتق هغلسش و سان و لبلق لع و لحام وهف بدجا اذا دابلا لحا لاق ردهنسانعم قمل وا

 سابق رغ نکلردندلاحا هکر ه روند یجدلحک روند هم و هرهش ق اروقو قلق (لحالا)اودجا اذا موقلا لحما

 كب هدننزو ليا (لحاغلا) روتد همدا شل وا ربختم یدوح و لحامو ردبلق لعک ردلیگتسم لحام هرز وا ۱

 مکئارونم "نا # هنع هللا یضر "یلع مالک هنمو روند همدآ وه هود اب زانو برطضم وناشد ر یمادنابول وانوز وا

 یدلیا دقت ها ونع ثبدح یشان ندنم* و یره وج ردب وصل رم مالک و و اهحرش لوطب اف یا X+ ةلحاقماروما

 لع ثیدحی وچد هد هان اعقاو ردررعم هدل وصا یالطاثی دح ه اعصا مالک هتشب ندنلاقحا قل واندنس هلج ۱ :

 راد لاق وود هواو هه وا قار الحاق و ردشطاافتک !هلبمالک ةلحاقم روما نامهیرهوح و ردتلنم هلا ونع

 نينا رضتمیا الحامو الح اقم دس ار لوقت روند جد لحام مر یی جنس هسکشل وا رغتمىدوجوو ةدعاشم یا ةلحاقم |

 هدنص وصخ ادا ییب ولطم و قحكمدارب و لاتحا ا ادا هلع ۶ لاق ردهنسانعم كملنا هلرح هدننز و لعفت (نتمتا)

 هل هفلکت اذا هقح هل لع لاق ردنرابع ندکغعا ادا هلحرو اذا هکردهنسانعم قعارغوا هتجز و تفلک ینآ

 ES یش لاقب روند ههنسنا شهناز وا هدننز و مظعم (لسمم ا ردن دنوب یراریبعت لس كنف وم |

 ریغتم مام یم ودهخ نیکان لوا | ظفح وعض وهم ول وط لوق ىلع هل واش اشار رکیشک | یمط هکروندهدوسلوش و |

 ی رب ل ن .رقح ام وا | هصوج مط دحخا یا لح“ نیل لاق هنل وا برش نرسقل وا

 یصم و ص وصخ 7 هلا هلبح و دنف و دیکلا یا لاما فیعض وه لاق رد هنسانعم رکمو دنک هدنزو ناتک ۱

 ا یوف لاق رد هم دسانعم ريد دن و لیلا مالا مور وه و لاحاب ا زاف لاق روند هکلیا رخ و تلط ۱ ۱

 توادع و تاتو تاذع و لا ادا یا لاا دن دش وه لا ردهنسانعم لادح و REET تردقو ريدتلا یا | ۱

 توفو روز و هاداع اذا الاح و ةلحام و هلحام لاش دنسانعم كما ین د رول وا ردصم ند هلعاف و رد هن اعم

 روند هکلیا + لاله و كالهلا و ةدشلا یا ۱ لاا ف عقو لاق ردهنسانعم لاله و تنو تدشو ردهنس اعم !

 هنسانعم قعشراب بودا هثحابم هدنص وصخ توق و ر وز ها هک از یک هلحام رول وا ردصم ندەلعافم و

 كا اما نی یح ه ها واق اذا الاعو .ةلحاع هلحام لاق هل وا ر هاظ فردا وا هدابز ندرخآ 11 وو و كناهدحا هک ات |

 لاق رد هیتدح و ءات رارکچ وص ندی وق ب وشوق هود اک | هکر وند هخرچ و ههرکب كوب هدننز و هبا" اا
 | ندنسانعم كمود هکدیشلیا تدث د هدنسهدام لوح یو فلوم + ةيظعلا ةركبلا یا ةلاا لع سا
 ا اع و رد ر"وصتمندن رلانعم تدش و تب وک دوخاب هلبحور # ۱ رهاظ ردغطا رابتعا هیلصا یی" هداروب و

 4. ص لی رواک لح ییا عجب و زساهر واک لاحتیراعج و هغر وکو ار , ندنرلهغر وکو ا هق را كنعس9ه ود

 لا رونلوا ریبعت ځد واچ هراق رارد الع بوروت وا هدنرز وا كنآ یجاوصو رایج راوند هکر ونده هلکسا و

 دخرچ و 4 هرکب كوس دو هدننز و باش( لاحمانونایطلا الع رقتسب یتلا بشن | یهو ةلاحلا لع نایطل ال

 ایلعو تءاج لاق رولوا هدنشیه یرلکیک هغروکوا هک رددآ نوکزود رب ندنرانوکز ود ناوسنو روند

 نالواندنسیرد قالغ وا هزات هدننزو هلحرم (ةلصملا) راقفلا ةئيه ىلع نوکی “ىلا نم برمض وه و لاحما
 لرهل روسیدازوانوز وا بولیغ وق ندنن هسک | هکر وند همدآ ل وش هدننز و فتک < لحم اال روند هنمولوط دوس

۱ 
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 نانلوا لثع ردعما هدننز و هکوحا (ةلوثمالا) "صتقا اذا هنم لث لاق ردهنسانعم قمل آ صاصفو ه لث

 ردهتسانعم صاصقو ءرادقم یا هلاثم یلع اذه لاق ردهنسانعم رادقم هدننزو باتک (لاثلا) روند هتم
 | هتفص یلع یا كاذ لاثم یلع اذه لاق روند هنتفصو هنکنروا كنهنسنر و هصاصق یا هلاثم هنم ذخا لاق

 هدننزو لعافت «لئاقلا ) هدننز و بتک رولک لثمو هلثما یججج شارفلا یا لاثلا یلع مان لا روند هکشودو

 <لثمالا ) ءربلا براق اذا لیلعلا لثامت لا ردندن سانعم مای و لوئمو و رد هنسانعم قعشلعب دتقافاو تڪ هتسخ

 لثما و هبشا هروک هنناس كبغار » هلضصفا یا هموق لثما اذه لاق ردلئاما یعج ردیفدامو هدنز و لنضفا |

 ۱ اتو طاقسا مدت هاب نارود تکه دبتولوا لضافالابلتمارب لضافالاب دبشا لی ال ف یراداک |
 یا هک ت ذقرط مهلتما لوش ذا یلاعت هلوق و فانا وا فیرصت هغیص ندرلناو رایدنلووا لامعتصا و هماقا هدنماقم
 لاق ردهنسانعم قملوا لضاف هدننزو همارک(ةلاثلا) لوقب ام هسفن دنع مهلعا وا قلا لهاب مههبشا و مهلدعا
 ناتا یک یوصق و یصقا ردش ؤم ثالثما هلبعص كم ( یلنلا ) لضف ۳ سماحلا بابلا نم ةلاثم لجرلالثم

 هکرد هنسانعم ریظن و لثم هدننزو ریما (لشل قلاب هبشالا ىه یتلا ةقبرطلا یا هک یلثلا مکتق بذر
 ی هنسر ردردصم ندلیعفت هلی ےک كلا (لانتلا) لضاف یا لشم سر لاق ردهنسانعم ۳ یدنل وا 2

 هت ر وص نالوا عونصم هل رسک ك نات «لاثقلا) هب ههبش اذا الاثتو الشم هب هلثم لاق رد هنسانعم تمزکب هرخنآ

 كنف یدنکلا سیقن ثعشا و ةروص یا هدب الاثت تیر لوقتنوسل و هنوک راس هلرکو  یشبا لق رک روند ۱
 ل والا بابلا نمال وثم لثم و ه د نیب لثم لاقى رد هنسانعم قمر وط بولیکیدهرز وا قایاهدننز ود وعق «لوثلا) ردیعسا

 ندنر وضرالابأطل اذا لج را لثم لاق رول وا دض هلغلوا هنسانعم قعشباب هرب بونیسو ابصتنم ماق اذا سمافنا و
 | الف لثم لاقت ردهنسانعم كمزکب هب هنسفرب ییهنسنر و هعضوم نع لاز اذا نالف لثم لاقب ردهنس انعم قلربا

 ۱ (ةلثلا )و هدننزو لس (لثلا )هلثم راص اذا انالف نالف لثم لاقت ردهنسانعم كمزکب و ه ههبش اذا نالف و انالف

 | عسک نساضعا ضمب رب راس و تغالوق و ین وزب دونم ان تا شفق یخ هوا تربع هربغ همدآرب هلیعص كيم

 هلین وکس و هلص كناث و یصف كيم ( 21.2 لکناذا ل والا بابلا نم ةلثمو الثنالف لثم لاق یکقع وا ینیزوکو |
 (لاثمالا) هلیعض كناثو یصف كم ر ولك الثمو هلی كي“ ر واک ت ال وثم یعج روند هت وقع قج هلآ تربع ردعما
 ۱ ۳ (لثالا دوش هلق اذا هلثما لاش ردهنسانعم كلثا لتق هلتهج صاصق یمدآ رب هل رسک هزمه

 ۱ ین د دش ره دهاح دهج یا لئاملثم لاش رونل وا دار انوا دیک ات سەك لثم نالوا هنسانعم تب وقع هدننزو ۱

 E مس شوا راسک ان بول وا دوبان هبلکلاب یتمالع ورا لئامو ررداهییشتاک | ۱

 ۱ o رول وا هدنزرط نادععش هکر دابغارج ( ةلنالا ردعضومر هد هندم (لو الا رثالاتهاذلایاالثام رادلا ۱

 | كوم (لثلا) ةجرمسلا ةرانع یا ةلئالاب تا لاقب رونلوا قالطا هدهنادععش هلتبسانم و رونلواریبعت نیکلیاو
 | بودادورو هفاسط رب ندنع هنفرط ناوم ن فال لادبع نده وما ردندنم لولم رد ےج نب لجم نبا هل رسک

 | هلریبعت مکنم لیملاام قرلوا بن افا لش نالوا رک ذ كالا دبع هدنبخاصم یانشاو لوثم هدنروضح |

 ناک ن ینم ۇل اریمااب هلبا هنایکح بولسا هلال وا انشآ بدا مهناذیف بودا مهف یلدا رم راموقرم ہدکدلیا راسفتما
 ی "یدنکلادز ءاثعشلاوا رد هلبقرب ه واعمن لثملاون و یدل وا راسممش تاللادبع هدن رلکدید لثلا لقب ان ام

 ٣ هرصب هلصف كە زمه (لاثمالا اربد د لثلا سر هکردعض وم رب هدا مان عف هلي كيم (لثلا) ردندرانآ

 | (للاۋو هلن وكس كیج و یصق كی (لحجا) رد راهباشتمهن رب یر هکر ونل وا قالطا هضرا ولغاط هنر بیرق
 الع والغ تلح و هدب تلح لاق ردهنسانعم قمرابق تونل روسان لا ندلع تک هدننز ود وعق (لوحلا)و هلن یتصف

 یتفلیق بول وکو ا هرکصن دقدقسشاط یفنئرط كراوطو تنرف لمحل نم تطفن اذا عبارلا و ل والا بابلانم الوو
 | ولتتوشخاب ندنتناصا شنا ۱۲ هکر دهنسانعم قل وا ثداح وص هدنندب كنا هبا یرد هدندب لح ضعبلادنع و و

 رد د رفم كنظفل لح هکه ل هدندنع راضعب و رونل واریبعت یاران ید کو هدیکرت رول وا ثداح ندنلامعتسا هنسن
 ۱ ردلاجیعج كن و رونل واریبعت ق ج رابقء دیک رالوطوص هدنجما بو راف ندکلشبا شپ کروند هکحم رد هقفوب لوش

 ملا و دلل ا نيب نوکینا لحما وا بلصف *یرف ةراخلا هتیکناذا رفا ا لحس لاق یکه رمت ورم رد لح و هل رسک كم

 | هوص رهود یتعی هل ءاور یا لجلال بالا تءاج لا هنمو لمعلا رثا نم ءام اهیف عك ةقيقر ةرمشق ةلحملا وا ءام
 | ندلع تژنک لا ید وب هلب سک كن زمه (لاحالا) رلیدلک ولطبط هلا وص یک لح یران راق بوناق یک یکرک

 اه ه زیص الا لا لا هد هنسانعمقرابق لا شیا وتاج نعم هدب تلحم الا رد هنسانعم قم رابق ب ونل رصن
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 دیدشیالیلم و لئالو لیلالبللاقس رونل وا دارا نوجما دیک أت هدرلنوب هدننز و مظعم (لیللا و هدننز و بحاص |
 موقلا ل الا لاقم رد هنسانعمكم یک ه ب هک هلبابیل د هبناث ءزمه (لایلالا) و هدننز وام هلبا زمه (ل لالا ) ةلظلا
 هکر دیس هشکك نهدابهایس ( لیل مال ردشفلو الا دبا ه هزم ءاي هلیتبسانمیلوا هزم هدیکل وا لیللا فا ولخ داذ ااو لیلا و

 یتذخا لوقت ردینبمهن رّوصت راځ رونل وا قالطا هنس هئشن و فیک یادتا كن هداب یلیل و ردب راکد د یسهراق ساباب

 نا رد هپتقلشاطهرق رب هد داب ( یلیلة رح )) ر وکی ایل عج ردیعما نوتاخرب و اهرکس ءد واهن وشن یااهالیل رج ا

 (یعازلا یلیل و و( یرافغلا یلیل و ا )و( ینزاما یلیل و ا )و( یدعلجا یلیل وبا )و( یرعشالا لیل وا )و( ینزملا یل
 هلکلهدنوک هم وایمو هلقلیآ هرهاشم هکهتن رد هنسانعم قمت وط هلکلصک یریجا هدننزو هلعافم ( ةل الم ا) رد راه اصص |

 ملا لصف ]9 م ویلا نم ةم وایم هموایک ةلبالم هلماع لاق و ةلبلل هنرجأتسا اذا هتلیال لوقت ردن رابع ند هلماعم
 هلام ین ۇمرون ده یشک و لهد وکی رموب و زوم هدننز و فتک (لئم الو هلینوکس كن هزم و ىح كيم (لأملا)
 لج را لام لاق ردهنسانعم قلوادنمونت وزوعهسکر  هدنن زو همارک الا ل و هدننزوهموع (ةلوولا) ردهلمو
 هشیا رب هلیصف كرايم (هالارو (لانار امض انیمیا الأم ناك اذا عبارلاو ثلاثلا بابلا نم ةلأمو ةلوؤم لئمو ر
 تلاثلا و سمانا بابلا نم لام لامامو هل لامام ما ءاج لاق ردهنسانعم قلوا هدامآ بونبای عوقولا لبق

 یر روند هنمرکدو هنسانعمهض ور روند هرازجو ه هاب هدننزو هرم لا ) هبرعشپ مو هلدعتسب مل یا
 "یشلا لتملاق رد هنسانعم قملاغرا بوص رص ی هنسنرب هدننزولتق (لتلا ) هلب رسک كم رد لاثم یعجج هنسانعم |
لن وکس كن هثلثم یا و یرمیک كم (لثلاإ هکرحو هع یزاذا لوالابابلانمالتم ۱

 (لشا)و لنت (لثلازوو ه

 ههبش یا هلشمو هلثمو هلثم اذه لاق ردلاثما یرلعج ردهتسانعم دننامو هبش یشاتکیو یرزکب كئیش رب هدننزو ریما ۱

 بولطم یدننام و لثم هلغلوا بایک هنسن نالف عی هیلع حشو بلطي هلثم یا هلثل ارسم نالف برعلا لوقو
 دننام و هبش هلنیتعف (لثلا) ردكم درداتم62 راکداب قج هنل وا تنض و لخ هدنقح بویطا ادف یسدنکو بول وا |

 ناتسادو ثیدحو هصق و هج یا الثم هل ماقا لاق ردلمعتسمهنسانع«تح و لیلد و یدنل وا رک ذ ه6یردهن سا ۱

 ىلا ةنا لثمل# یلاعت هلوق هنمو رونلوا قالطا هنتفص كن هنسسنر و امدح یا الثم هل طسب لاقب رد هنسانعم |
 هبش رد رهتشم هلا لوادن و عسنم هللوبق هک مالک نانل وا ریبعت لثم هکر د حراش + ةنلا ةغص یا هک نوقتلادع و |
 (لشقلا» ردنا دارا لرهدناربظن و لثم هنرضم یندروم هسک نال وا یرمضاح هک ایوک ردذوخأم ندنسانعم |

 هئدح و هدافا و هني اذا ثیدطاب یا لثلاب لثم لاق رد هنسانعم كلا ناي یدرقال ر و هصق رب هدننزو لیعفت |

 تباتکو شقن ینتروص هنب كن هنسنر و ه ههبش اذا هب هلثم لاق ردهنسانعم كعتزکب هب هنس رب ینو |

 لاقب هیلیا ږ وصت هنیعب یک ردا رظن هنت لر وص *یش کل وش ردهنسانعم كلیا را کک وقم
 لاق ردهنسانعم قلق منشا هلت وقع نانلوا ریبعت هلثم همدآ رو هبلا رظن هلاک یتح هلز وص اذا هل" یفلالثم ۱
 لثلا لثتما لا ردهنسانعم كما نایب هصقو لثم یجد و هدننزو لاعتفا (لاثتمالا) ه لکن اذا نالفل لثم |

 لثتما لاق ردهنسانعم كلی داشنا هئالث تايا هبسانلاب هلسنهج لثم هسك ر و هلثم یتعع ثیدطا یا

 هنتروص كنهنسنرپ و رک ذیس اک ردهبانعمون ید لت هکهتن رخآ م رخآ م اتبب دشنا اذا انسح الثم مهدنع |

 هانتماف هل هلثم لاقبف ردبع واطم تالش هروک هناي كحراش * هر "وصت یا هلثتما لاقت رد هنسانعم ثكمريک |

 دایقناو ادنقا ر هی ازواجت و لودع ندن آالصا بول وا عبات هننکلسمو هقرط كمدآرب و هر ّوصتف هل هرّوص یا

 هنم لثتما لاقب ردهنسانعم كلا صاصق ىلتاقو اهدعب يف اهعبت اذا هتقب رط لثتما لاق ردهنسانعم ۹

 ثیدطابو تیدطا لثمت لاق ردهنسانعم كلتا ناب هصقو لثم ید و هدننزو لعفت ( لثقلا » "صتقا اذا |

 لثمتو + الاثمالا لثغو هتسا كح + یرقلل منحت ادا "یبلغتلاو » رب رج لوق هنمو حراسشلا لاق + لثتم نعم |
 دشنا اذا انسح الثم مهدنع لثمت لاق ردهنسانعم كلا داشنا هثالث تایا هلدصق لثم هلتبسانمر ییکلاثتما

 قالطا لثقو لاثتما هگدفل وا داشنا هثالث تابا ندنریسفت تر وص كقلۇم هکر د حراش» رخآ م رخآ مات

 ةشيام لوق هنمو ردلمعتسم ید هددحا و عارصم هرزوا قوطنم كنهرباس تاهما نکل رولوا مهفنم یغج هیغل وا

 هموظنم ددعتم اقلطم ىدا رم كفل ومسپ + دورت ۸ نم رابخالاب كيتأيو + عاشلا لولثع مالسلا داور
 اندنع هلع لثمتببلا اذه ساسالایف لاق اک رول وا یّدعتم هلبفرح ءاب و هستن لئعت و لاثتما هدانعمو و رول وا كد

 یدلیا لاما یاد ور و هدهنسانعم كمريک هننروص كئبش رب و كفلتروص لت فلومو » هب لثتغو هلثتن و هلو
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 ۱1 2 ا ا ولی یراتعن نایجوا فص رخآ هروک هنای ریا نا هکرد 2 ۳ * یوم :

e ۳۵6 زی 

 ۱ | هسیدلپ وس هن ره هسکر همدآ ر هدنن ز وهلعافم (قلباکلا ) رولوا بترماکا صاصقل لاح رم نول وا لضفا :ارکونود
 | هنسبدنک د وخاب رداهعتسم انعم كلشلا جدل وا ییکیدلشبا هدنقح یدنکكنا دوخاب كوس ین آ کا ا

 | شابرب هکلب كچلوا هنکچل وا ندنو هدیکرت ماوع نابسل ردلمعتسم هنسانعم كلعا مش دیزا ندنعش كند ا مش

 | ,دنز وقویع (لویکلا) هیلع ی راق هاش وا هلعفکل عف وا هلاقملثم هللاقاذا هل کاش رونل وا ریبعت كمر و ددایز

 الدب قفروقو برملا یف فوفصاا رخآ یف یا لویکلایف ماق لاش روند هرواط نالوا هد وریک لا هدکنچ

  دمملتایس ا هم هاو یکی روتر اکو و نابج یا لویک لجر لاق روند هتک

 ا هلئثسانمو ۱ وا ا اکو هد ورک هکودندرخنا یاش یمانعم نا شا زدکعد

 تقوت ءدلح هغرالآرب هدنسوریک لرکسع هسک راشخا وریب وللاقص قار هدنماکنه رار یدنلوا مث هفیطلوب
 | بويعا وا ندکلافصقآنسرارو هداكانج هد ورایارل هسک هدنس هاثم دال وا بورا و هناي یر كتارفن شعاردا

 كلام هلاقص قآ و هلقمروط هد وریک هب و اماد ن لغوا یا هدکدتا شازرسود ردیماور قمروط هدوریک هلو

 ةصخل ا ةصقلا نمو ردشملا باوجود مدازملوا تالام ج د هلاقصهراق یدب میلی ماقا هب ورلیا هسخ وب مدل وا

 لیکلا و لویکلا دنزلا نم جرخ لاقب ورک دن شصت ار هنآ نا ره ندقامچ ی دود هدننز ونه «لیکلاز

 رد هنسانعم قمروط هدر واط یود وریکدلا هدکنح ردن ولقم نفت لکت هلئژ و لک (ی کلا احلا ی 1

 لج رلا لیک لاق ردهنسانعم قلواققروف هسکرب هدننزو لیعفت (لسکتلا) لویکلایف ماق اذا لجرلا یلکت لا

 (لمل) ردیدآ مضومر هی وکس كن هبقوف یانو یضقمال ( هلق ) ملا لصف لقب انابج الویکناکاذآ
 دوخاب یلومأمو وج رم ینعب ردقافشاو عم طولك هل وکس كن هعفحممال (لعل ژ و هلا هح وتفم "هددشم مالو هلنیتصق

 هللا لعل الثم ردا تلالد هقافشاو هشیدنا ندهورکمو یر یوبح یصاح هکر دنوجا دیماو عقون * یهورکمو فوغ

 | لب 0 هک رقروق ارد توعاد زلعلو هب 1.ا ترفغم یمهانکل اعم یادخ هکر دل وم الو رددنما راربدینذرفغب

 کلم (۲) لعل 0 ) رد را وتغل زکس یم ر هدن و رونل وا ریبعت هل را هلک دیاش و رکم » هدیسراف ندرلانعمو ردکعد

 ۱ نال(۷)هلا هددشمنونو هزمش نا (ج) ها هم نیغ نغ ر ) ها هددشمنوننع )> )٤ مالرغب "لع (۳) یدنلوار کد

 | نل( ( هلا هدنشممال و نع و ءار "لعر (4 ( هلا هددشم نونو واوو مال نول (۸ ) هلا هددشمنونو هزمه ومال

 | هلا هددشم نونو هجغنبغو ءار "نغر (۱۲) هلاهددشم نولو هم نیغو مال" نعل (۱ ۱ )لا هدعتم نون ىع مال

 ۱۱۰) هلیس هدایز هناقو نون روند لعفا یتلع و (۱4) هلا ملکتم یایو هددشم مالو نیع روند لعفا یلعو (۱۳)

  نبغ نغل (۱۹) هل باتو نون روند یتنعل (۱۸) هلبا هددشم نون روند عل (۱۷) روند ینلعل (۱ ") روند یلمل

 | | ها هددشمنونوهزمه یتال(۲۳) هل 4 اقونون یتنول (۲۳)هلماهددشمنون “یول (۲۱)هلبا هباقونون یننغل )۲۰ )ا هم

 ۱ یتنع ر(۲۸۸) هلا همجم نیغ غر (۳۷) هلا هاق ون ون یتنا (۲) هلا هحوتفم هزم ینا (۲۰) هلا هاق ونون ینن ال (۲۵)

 هلغل وا سیافن قلعتم هنس هلک "لعل ویسا هدنح رش صا وغلا رد كماهشو هد اصب كملم هکر ر د جزم * هللا هناقو ن نوت

 لالو لال هنیعب لاش روند 4 همرس هدننزو بارغو هدننزو باع" (لاللا) ردا تعجارع رلنلوا بلاط

 ههب للت لاقت ور قند دشت هلا لد یماعط هيم نالوا هدنچتا دلا هدننزو لعفت لا قوا

 |لال) تضلا و ةدشلاىا ءال وللا یف عقو لاق شات تنح و تدشو رض هدنن ز و ءارصع (ءالوللا ل ظلت اذا

 سرخا روندهزسلد هلغل وا یسراف لالو ردیعنا یذدح كن ردب لدجا نب “لع نب دجا نداهقف هدننزو لاح

 ردق هنع ولط كقداص رغ ندسعت بورغ هکر وند هب ههکه راه و فلا (2 لیلا و هدننزو لس (لیللا) هنسانعم
 رد ولقم هکر واکلئایل و هلیسهدایز ءیهرز وا سابق یغ رولکل ایل عج ردت رابع ندندم ردق هنع ولط كس لوف لعا

 ۱ [«ازا لیلهکیدبد قوزحویکر مت و هرم ردد رفع تایل هيلو ردهیلسل یرغصما رب ز ردیلصا كن ەلىلةالبل هکریدحراش

 رون ارواب لوق ىلع یکی وابح روند هنشوق یوط لیل و« یهتنارونلوا لامعتسا هدم و ءازا هلیل و هدرامن

 ا نیش ةكنهیکمانیدنکلاةمالسیذفرع و رون.دهدهنسیرواب رد راکدشدیوطناغرغاح هک ك نش وق نا ورک و ۱

 بل ۱99256 هنتسوا كن یرب یتارج کنن نیا دنع بکر یاب ل ال سبلا برعلا لوقت و

  نالو ارت ا رول وادار نوجا دیک أت هدننعط هدافا یتتدش و لوط كن همه کھاد ران ز ویرکسوءارج

 | رد هی جن زکس یکی باعد و یمن زوقلط یرکی ءامهد هکدتن رولوا فصو هنسهضک یجنزوتوا دوخاب هب دیک

 E e a ار نيئالث هل الت رهشلا یلابلدشا یه وا ةدیدش قلب وطیا لیلو ءالی ةلبل لاقب
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 لهاکو ذ لغ لاق و بضفلادیدشلا یا لهاکوذ لج ر لاق ردیلح كوب كنه ود یتح ردینبم هنغیدل وا توق
 بناطا عنم یا لهاكلا دیدشل هلا لاش رونلوا قالطا لهاكلا دیدش همدآ بنام لا عبنم یحاص تکوشو]

 | لاش روند دمدآ نادنش ن کل وک هدننز و روبنز (لولهکلا) ردندناعصا لجلا عن سی ( لھ و 1

 بحاص ( (لهاک )و هدنزو لېس (لھک) مرک یا لولهک لجر لاق روند همدآ عرکو لا یا لولهگ |
 مس هدننز وهنهح (هلیهک )) ردندسان یماساهدننز و نارک < (نالهک) وهدنزوریبز (لیهک )و هدننزو

 :هکشروا هدننز و روبص (لویکلا) هدننز ولورج (لوهکلا) ردیعا یلهاح لهاکرب هدننزو بارغ (لاهک
 هلا لیهنک و و ردیعما ره یریا سنجر و روند هرودوب هدننزو رفعج (لبهکلا) هنسانعم توبکتع و |.

 "دض هلکش د ه یراق هج وقو رو د هل وتاخ هزاز وم ولط هنا هدنن ز ورفعج (لدهکلا) ردفدا رم ید هدانعم یکیا

 زجارر و لجرو و رونق شب یکی رونی هکرواو زوج اکو ةنی ایا دیک ج وز لا رولوا

 (لممکتا) من و لیقت یا لک اج لاق : روند ەدىك مضهان و ءزم یبو لبق زو لدهک ( لهکلا) ردیلع

 هدنساضق سراف هدننزو رفز (لوک )ل هعهیاپ یا الم رمالا ذخا لاقبردهنسنعم عیج و هلج هدننزو جرحدم
 یف كفاک((نالوکلاا) ردلکد یمسا هلحم هدزاریش یکی کیدلیا نظ كموح رم ینافص رار دراوک ماع ردهبرقرب

 | لرد دآهدلبرب هدرهنلا ءاروام و رد راکد دیت و ایصحو قلهغوق روند مات یدر هلیعح و ۱

  ۱قلوا رودو هدننزو لالعمشا (لالئوک الا روندهرودو هدننزو لجرفس یا ردیسا + نصحر هدنع |
  ۱یشان ندنم و هدنسهدام ل "5یرهوج ینب راهدام لالث وک او للو وہشا مصق اذا لح را لأوکا لا رد هنسانعم

 دزو لعنت (لرکنلا) رول وا ندنلسق اطقاست اضراعت هلکلب | تهدار وا دفا یادی

 هلاوحبب ودنا وتوشوا هل رض و منش ییردی و لصتم هن رزوا هسکر و اوم اذا او ا وکت لاق رد هنسانعم ت |
 هلا ل و کت هدننز و لاعفنا (لایکنالا) ا وعلقت لف برضلاومتشلاب هیلعا ولبقا اذا هيلع اول وکت لاق زود

 | ردهنسانعم قفل هصق یلعج هدننزو لعافت.(لواکتلا) اول ّوکت یتعع هیلع اولاکنا لاق ردفدارم هدربخا یانعم

 روند هضرا نالوا یلکسموت اجاح هدنلکش راغاط هدننزو لوطا ( لوک الا ) مصاقت اذا لجرلا لواکت لا
 لیکیماعطل | لاک لاق ودر ار وا هدننز ولیسم (لیکلا )و هدننز و لاقم (لاکلا و وهدننز و لیس (لیکلاو

 هل والوعفهاضعب و ب ودنا ه دعت هنیل وعفم ینعد ینعع اماعط هل لاکو اماعط هلاک لا و ةلیکلاب هنزواذاالیکم و الاکم والبک

 وا ا هل رد زا دوا هلا كچلوااک ا یلوق اماعط هلاک سر رولوالخادمال

 راببعالیک هتطعا اذا ماعطلا هتک بغار یتح  aاماعط هل لاکو ردشلیا مت ؛ یتغیدل وا ندناپ نيمضت هلکلیا مر

 "دع ندلاصیا و فذحهدنل وانیففطم هر وس كم وح ممی واب سد +ردکع دیدچلوا یادغب نوح ا كمرب وات لو

 هد هکچل وا ی کلایکم لیکو رظنیلف ردشطا 2رصتینید ور وا درحندمال هدتغل ی دماصع هک زلاق تحاحت هللا

 بویمیچ شنآ ندقابتچ و اهنزو اذا مها ردلا لاک لا ردلمعتسم هنسانعم كما نزو یا و رونلوا تا
 یرلدکاکح هدرخ هن رب شتآ ردیغامتچ نالوا ندجاغا كبارعا دارم ندقامتچ ردلمعتسم هنسانعم قمل وا زمسشت
 رل دسم هنسانعم كلا سابق ههنسنرب یهنسر و ایکاذا دنزلا لاک لا یدنل وا لامعتسا هل س هر الم قمشچ

 هدرخ نایارجص نکرولبقاچ قامتچ لیکو ه هساق اذا "یشلاب “یشلا لاک لاق رداقیفوت هنکچل واكنآ هکایوک
 ردنمطتم نبعد هکرا ر دادا رم ینسانعم هلیک ی یفکیالرار د ینلیکیال ماعط اذه راب عو رونلوا قالطا هن راهراب ا

 هکرونلوا عضو یرب وعفریرب ثاکچل وا هدفدغ وط یزدلب لیهسیتعی رار د + لیک عضو و+لیک عفر» لیهسملطاذاو)
  | 0ود تسانهم تام وا یخ دوب هد زواق (الاشک الا)راردادا رم ییسلوا شم رام بولوا لئ از اوهترارح

 نویس یدنک م دا نالآ هنس هلا كچ وا لاستک | ارز ردشلنارصق فل ومهدارو × هلاک عع ماعطل لاتک | لا

 هيلع وهنمتلتکا حابصل! فو الیک نم تذخا اذا هيلع تلتک| بغا رلا لاق رولک هد هنسانعمقلآ بوچل وا و كم وا
 روس هدنص وصخ قفل هلص هلیفرح لع و ذخ الا لات ها لاک لا و كسفن لیکلا تیلوتو تذغا اذا
 هبوچل وا ردعما هل رسک كفاك( ةليكلا ) مجاریلف ردرا و یسیفن مالک كنب راترضح دوعسلاوبا هدنل وا نیففطم
 | لاق روند هکګ وا یکل یکه دننزو هسنکم (قلیکلا) و هدنز وابا ,ع ( لاكمال و هدننز وربنم € (لیکلا) روند

 كاا لماعمەرز یو هنر یر هدننز ولعافت (لیاکلا ) هب لیک ام وهو ةلكلاولايكملاو ليكملاوليكلاب هذخا
 مدلاب لیاکتال مهلوقو رتولا وا متشلاب ناضراعت یا نالیاکت ام لاق رد هنسانعم
 ندلوتقم لرک لتاق ردکدربتم تا واسم هبتهج تیزمو لصف هدف رط ردلکد اج لنق یب یریغ ندا ین
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 |11 ا روت هه هفا وص یماضهاو بیکر ت یوفودنوق یتوروف هدنزو هردم (ةلتکلا)
 | ندیک وب هدنزو هجرحد (ةلهمکلا) روند هرودوب هدننز و لس هلا هثلثم یا (لتسکلا) ةعقح ةلخادتم یا

 | قح كمدآ رب و رفسال اهمزح و هناي عج اذا لجرلا لهک لاقب ردهنسانعم قلغاب هنلب بورشوبد ینیرلکتا مدآ
 ندهسک رب یزوس راب یربخرو انقح انعنم یا انیلع لهک لاق ردهنسانعم كما عانتما بوطا ادا یتبولطمو

 لالا لهک لا ردن انعم كما لام عج و هاو ءافخا اذا ثيدخا لهک لاق ردهنسانعم كلزک بویلقص

 لجرلا لهک لاق ردهنسانعم قمروت وا بوط روط بولیزو یک ییرک هدننز و لالا( لالهک الا هعجاذا

 قجا اذا *یشلا لهمگت لاق ردهنسانعم قلوا عقجم هدنزو هجرحدت  لهمکتلا) عینرقاو دعقو ضبقنا اذا
 طبالع ( لبانکلاال و هدننز وذغق (لنکلا )ر ونل وا ریبعت تیک هکر ون دهغوع ول هناد هدننزورفع نم «لهمکا)
 روند هژودوب هدننز و لح درج هلا هبق وف یات (لاتنکلا لر ددا عضو مر لبانکو روند همدآ د دش و بلص هدننزو

 | هلکمد هروشتابنو و رول و امن ووشن هللا رګ ءام هکردنابن عون ر همدغو هلنارصق و یضقتلاد و كفاک 6 لدنکلا)
 | (لیلفنکلا )رد وقم یعاجب یفص رونل وا تغاید هلکنآ ورد و راد یراکد دن وخ الامد ینعب عدنایرشق وردف ورعم

 | ةليلفنك ةي لاق روند هلاقص ابق و اهمضض یا ةيعلا لیلفنکل جر لاق روند همدآ وللاقص ابق هدننزو لنز
 | جاغا یربا عولرب هدننزو رفعج (لبهکلا) و ردهدونابز هد هلی بناب و هدنز و لجر فس (لبهنکلا هم یا
 ۱ ردیعا عضومر هدنرلنزو جرز و رفعج (لهنک ل روند هنباص ه راول هلبنس یربا و ردندنراجاخا هشيم هکر دیعما

 ۱ مصاعن فوع یب لهنک هدننز وج ر ز ورد هل رامتعا هعق یتیلک رول وا فرصنمریغ هل بس ثدنات و تبع هکر ول وا اکو

 رون ده هنسند دش و بلص و رون د هثیشنوغ وب ویرباهدننز ولج رفس (لدهنکلا ) ردیدآ وص رب ص وصخ هنتعاج
 یسهراما تخ وش نیکم و لاک هدنعاض وا و د وج و بوپ س ريق هنلاقص هکر وند ه هسک ل وش هدننزو لها (لهکلا)

 | لوهک و ر واک ن ولهک ی عج روند لهکه جرا و هنشایر یللاندنشابتردزوت واد وخایز وت وال وق یلع هل وا شاار وهظ
 | یعج ردەلهكىشنۇم هدننز وعکر رواکل هکو هلی كف اکر واک ن الھکو ہل رسک فاکر واک ل اھکو ہلیعط كف اکر واک
 1 هنظفل هلهشالا ردلکد راح یرببعت هلهک ضعبلادنع و ردریاح هلناصف و هلی وکس كناه و یصف كفاک رد تالهک

 ۱ نیئالثلاز واج نموه وا ةلاح هلتیأر و بیشلا هطخ واذا ةلهکی ھو لهکو ه لاقت رونلوادا ربا هلک اشلاب هلجا ود زا

 لهك و ةلهك ةلهش ةأ ما لاقيف ةلهشب اجود نمالا ةلهك ةٌأرما لاق الوا نیسج و یدحا ىلا نیئالثو اعبرا وا

 : 4 یا لهک راط هلراط برعلا لوقت و هانتم یا لهک تبن لا رونل وا قالطا هتابن شوب ینلاکو ردق بونازوا

 . ندنروف وو لاک كللابقا و تحو و هسل وا یبحاص رفاو بیصن و تح هدنتهج اند ینعی ایدلا یف ظحو دج

 تفل لها و الهک راصاذا لجرلا لهتکا لاش ردهنسانعم قلوا لهک مدآ ر هدننز ولاعتفا (لاهتک الا رد هانک

 | قره وا ذوخ ام ندینالن هدننآ ثیدح هحرک ردلکد E كعد لج را لهک هلکمالیا لامعتسا ندیئالث یب هدام ۳

 | لاتف هعم داهطا مالسلا هيلع ینلا لأس لج رانا هصنام ردءهرزوا فالتخا یجدل وا ردشلوا دراو ىس هلک لهاک

 | راغص ةيبصا لا مام هل لاقالف ج وز نم ىا ءاهلا ویلا ج لهاکنمیورب وءاهلا رسکب هک لهاک نم تالها یف له

 | ردکعد هسک فصتم هلتل وهک لهاک هروک هل وا سپ چ مهعیضنال و مف دهاحو فلخت  مالسلا هيلع لاقف هباحا

 | هدقل وا ذوخامندریعپ لهاک هروک هل وا هکر د ح راش « ردلهعتسم هنسانعم جور هکرول وآ ند هلهاکم هروک یناثو

  لها هکر اردنا هدا را ییسانعم تاللا ف مهدنسو تالاف ممدهع راربد نالف قت لهاک نالف اض ارز ردالغح

 | هنسانعم قجآ ابارس یراکچب كنەجتاب لاهنک او *یبتنارولوا كعد مدآ دهعتمو لفکتم هن روما كنلابع و

 | هن رادقمو ردق و شل وب یتیوب مات هلیسهین لعاف مسا «لهتکلا)ل اهرون "مع اذا ةضورلا تلهتک | لاق ردلیعتسم

 | لاق هلوا رقص یثاب هکر وند هنوبق یشید لوش هلمتکمو هانتم یا لېتکم تبن لاق رول وا فصو هاب شمراو

 e 1 ۱ هکر وند همدا فصتم هلال وهک فالتخ الا لع هدننز و بحاص (لهاکلا) ضاببلاب سرا حو یا ةلمتکم حین

 ٠٠ هتکوک نوب كن هفرا لوق یلع ردیاب تسوا كکر وکی کیا هدنسيرقوب كن هقرا هکر دهنسانعم ل راح و یدنل وا رکذ

 | كکروک یکیا دوخان ردلقتشم نیرلککهغروک | ددع یتلار دیس العا ثلثكنهقرا هکر وند هنمهدقكنسیرق و یرغوط

 | برضلاق روند هر یغیدش واق ه هقرا كنویب دوخاب ر ون د لاب هدیسرافرونل واریبعت نرغب هدیکرت هکر وند هنفلا را
 ۱ | كر د ج راش« نيفتكلا نیبام وا رف تسهیف و یلعالا ثلثلا وه و قنعلا یلیام رهظلا ىلعا مّدقموا را وه و هلهاک

 3 رلثآو ردهعزخ ن دسا نب لهاک هکردیا یردب كن هلمبقرپ نددسا ون لهاکو ردلهاوک یعج ردعما لهاک
 تر هات قالطا لهاکو د هه ود شمرسا و همدا بضغلا دیدش راب عو رد رالتاق كن ردب كاسوقلا ءمما

  OEها بر ۰

۱ 



 f ۳۱ زوم

 ۱ یغارب ردرخآ تابنرب (لبا لیلک ال ردقج هلوا تاب یراکدد یزونو جا هدر وو راردبا ر وصت ځد

 | یرمنو بولوا هدننیام لوک هلضای یکچپو یتف یرالادو لئام ههایسو شعثقص هنر یر و نوزواو هنا
 | رولوا شوخ یسهګار وبول وا تفارح و ترا م هدنغا ربو رول وا رثانتمیرلمخن هد رخ ندلد رخ هدقد روق ویتق

 .(للکتلا) ردنابنیراکدید هرب هدیکرت تابو ردعفان هاتستساو لاعسو ناقفخو چ یرلهدس و لاحت و ردم

 :هلاقر روندولب بالا للکتو طاحا اذاهب للکتلاش رد هنسانعم كلا هطاحا هر وچ بچ ی هنسفر هدننز و لعفت

 هدننزو همظعم (ةللکل) مسناذا باصلا لاکت لاق ردنرابع ندنسملچم- بولیچآ یهایس ندنض ی بوت هلمش
 ۳ یا ةللکم هض ور لا رولوا فصو هراّزنجو هغاب نالوا طاح هلباراکچ نوکان وک یسهروچ بچ

 | كفلروک ملقو كح اذا لجرلا "لکنالاه رد هنسانعم كلوک هجهتسهآ هدننزو لاعفنا ( لالکنالا ) رونلاب

 و هلا قروترپ هکر دهنسانعم كلا مست باص ٣و هدح بهذ اذا فیسلا لکنا لاق رد هنسانعم
 ا مل اذاق رلا "لکنالاق هردهنسانعم قالی هج هتسهآ كشعشو متيتاذا باصسا لکنا لاقت ردن 7 رابعندقلجا

 | دفدف( لكلكلا "لکنا نعم تاصسلا لتکا لاق ردهنسانعم باش لالکنا دوب هدننز و لاعتفا (لالتک ال
 روند هننیام هر نوي لوق ىلع دنانعم ردص روند هسکو ک هدننز و لاسلس ( لاکلکلا ) و هدننزو

 و ورا نطابوا نیت وقتا نیان وخ وا ءردص یا هلاکلکو هلکلک ب رض لاقت روند هن زو مرا كن :س هتک سکو کد وخاب

 قالطا هنغلارا كنرب نانقوط هنیمز ردقجهلوا یروکو شو هک ندنرب كجهدنا دن نالوق هدقدناب یم تآو

 روند هرودو یلهدوک نیلاق لوق یلعر وند همدا لالاچو تسج تیاغب هدنزو ده ده (لکلکلا) رونلوا ۱
 قنؤم ردهنسانعم لکلک هدننزو طبالع لک الکلا) ردهلکلک ین وم ظیلغ ریصق وا برمض یا لکلک وه لاق ۱

 یا ءوس للکب تاب لاق رد هنسانعم لاح هلنیتصف (للکلا) ردیدآ كغاط ر هدننزو داذش (نالک ز ردهاک الک |

 ردکعد تعاچ که هجر ز ردهلکلک یدرفم ردهنسانعم تاماج هدننزو لزالز (یالکلا) ءوس لاح |

 یراترمضح , مارلیسلا هيلع مانا رخف اکدرد هتک لوڅ لالک دبع "1 لیلا دبع نا ردندیماسا هدنز و باغ ا9ا

 | كنسیلاها فئاط موسم یدللا تباحا هن راف رش دا ره ند ضع یرانو امه سفن نوچ ا ناما |

 رظن عطف ندتاحا هدقدروب مالسا صرع بوراو مان الا دیس ترضح سفثلاب هرڪا لبق یدآ یزد

 روند ا ر ولر كنسازحا عیج كئیشرپ ردعما هدننز و لاج (لاکناو یدیشلیا اذا و روح ۱

 لا رد هنساعمقل وایناکو مات هدنرب ولر یسازجا عیج كئیشرب رارول وا ردصم لوک و لاکو مامت یا لاک هب لاقت 0
 باوا هدنزوزیما (لی کلا )و (لماکلا) ماذا مبارا و سامناو ل والا بابلا نم الاکوالوکلکو لکو *یشلا لک

 ردض ورعروح لماکو مان یالیک ولماک یثلاق روند هثیش نالوا فاکو "مان یسازجا رد رالعاقےسا ندروک ذم
 | ماقله و یضلا رذنلا نداق رو یرلا یسوم ن نوي” نو ام تن و یا رګو |

 ىاطلا ليسا د زو ۍدنهلانابیشو یضلا سراوفلا دزو هثراح یبا ن نانسو كىرش نب نارفوحو یبلکلا |

 رد هنسانعم كف قلوب یل اک هسنرب هدنز و لعفت (لیکتا )و هدننز و لعافت (لماکتلا رد رلعما كن راس ۱
 هدننزو لی ( لیمکتلا و (لامکتسالا) و هلی رسک كن زمه لاک الا الماک ناک اذا لمکت و *یثلا لماکت لا
 هلنیتعف (لمکلا) ةلجب هلعج یا هلجو همت اذا هلکو هلمکتسا و هلکا لاق ردهنسانعم قلق لماکو "مات یهنسفرب |

 نانق ن دز و ردیعما یسرف ك رک یدعم ن ورع (ةلماکلا# راماک یا الك لالا هاطعا لاق ردهتسانعم یرتوک |

 هکر دموس رم هدلګ و للم هکر د جم + رد هشاط ر نالوا ییبخاو "رشا كضفاو ر < فیلم کل ردیع"|یسرف كن هسک مان ۱

 تعب كن راتمضح یلع ماما یمارک ۂباحص عیج روفسم ردیاصصا كنهن ہک مان لماکوا ی .دشاط هیلماک |

 سان تولادن ءو یدلیا رافک او دیدلیا رب ییمح بلط یتیرلت مضح ىلع او اکو در یترصت وا ۱

 لماک ی ا لمکم لجر لاق روند ه هسک یفا وو لماکه دنرلتهج رش و ريخ هدننزو رم (ل کما ردلئاق هحا ورا ۱
 هدننزو مظعم (لمکم) و هلبقف كفاک لک ) ردیعسا نصحرب هدنع هدننزو رهوج (لموکلا) مثلا و رخ

 ]نوا یوم هلنایرب اتقدننز وروبنز (لولمکلاردندسا ؛یماساهدنزوهنیهج (هلبک )و هدننزو ریز (لبک )و

 یادتا رار د راج یلکولسو یرایخ رادنمرا هدیکرت رارد تسغر هدیسراف رار د ید قلا ةرج” کروند هناب |
 جم ووا ا روشن قوچ هدهببط یضارا ندآتابنا مجموع وغو وش مدقم ند زا رس یاد او ۱

 قفاومهدوربم و هرورححا رم و خاص ه اونو لیزمیرنآ هدهلیلق مایا و ۳ والک | هنراهض رام |
 روند هب هنس یتاق كیهدننزو طبالع (لتامکلا)و هدننزو رفعج هلبهیقوف یات (لتمکلاا) ردیبتشم هماعطیملک و |



 تک ۳۵۰ راس
 ۱ را لا رو هادلوتل یا الكر اصاذآ لعرلا لك لاقي هتسانعم
 لاق اذكو عطق مل اذا هريغو فبدلا و یصبلآ لک لا رد هنسانعم قلوا دنکز یسک یس هلوقم قایم و لق تاذک
 لوا هدیکرت روند هلا زمکو هزوکه رخ هدننزوریما ( لیلکلا ) روظنلا ققح ملو ابناذاءیصب و هناسل لک
 ندنیشدوخاب نمروک هرزوالاحعقاو یهنسفره رولوا زسرف و فیعض یرصب ر وذل واریبعتقوط و یکن وچ هزوک
 | لیعف (لیلکلا» عطش ال وذفن الی لیلکفیس و رصب لاق ردرا ویعاوناجدو هروکه ن وکر ندقارباو هن وکرپ
 هکر و عطش ملاذا فیسلاو رصبلا للكل اقب رد هنسانعم قلوا دنکز یک تلآ و هرخ رصب ډو هدننزو
 بهذاذا لج را لک لا رد هنسانعم كقک بول آ نشاب هرخآ راید بوقارب هراجم؛ و ناما نب و فلت ینلایعو لها
 "دام رب و دج ادا مالاف لاک لاق رد هنسانعم كلا دهج و دج بویلابج هدصوصخر و ةعیضع هلها رو
 حراش ےگ لو لج اذا عیسلا لاک لاقب هنسانعم كلا موجمهو هلج هناریلد هلمادقا بویملتق الصا ند هلوهم
 اب ز رها ارجا یی راکبوراو هتبلا بوبطا تعجر الصا رکصندکدلیا هلج ءّکر نالپق وردا تعجر وریک هنن بویمرا و نکلهلج را هکرول واهاک نالسرایتمی رار د للهبال و للکی رغلاو للکی وللم دسالا راب یعهکرید
 ۳ ول ورک بوللتق هلکطا فوخ ند دنسنر لیلکقو *یهتا ردرادع و كلافب و یفوخ عیطلاب نالب
 دسلا اذان الف للک لاق رد هنسانعم كمردیکجات همدآ رب و نبج و مس اذا ممالانع للک لاق رولوا تضلوا

 ءاکبلاهرصب لک | لاقب رد هنسانعم كلتا هربخ زسرف یتیزوکكمدآرب هنسنر هلبسسک كنهزمه (لالک الا لیلک الا
 بورو یهودو هریعب "لک اذا لجرلا لکا لاق ردهنسانعم قلوا هدنام ورف یسهود كمداتر و الیلک هلعجاذا
 هلالکو یدنل وا رک ذ هکردردصم هدننزو هبام (قلالکلا هایعا اذا ریعبلا "لک | لا ردهنسانعم قلق اعود |

 ناوهالثم روند هب رف نایلوا دوب و قشالوا یسنو ردردصلاب ےس هکروند ه یشکنایلوا یدل و ویدلاو
 اط هم نا هدنلباقم كنو دولا یدل و یربشع ندنفرطیردب بويل وا یس هداز هجوعزوا رار د هلالکلا مع

 رول وا هلالک ځد هبصع نالوا دیعب هروک هکوت سد زولوا یسهداز زوا هک دن سام تسنلا قضال راربد

 ۱ دلا ود وخاب رد رهدا زع نالوا دیعل دوخان فرز از مالل ةوخا ردراشادنرف مال هلالک لوق یلعو یک یس هلوقم ۱

 اس رهلوا ثراو ربشادنرق مال هج هلی هلکنا هکردهسک لوشندهبصع دوخاب ردراب رقانال وا یریغ نددل وو |

 بسنلا نمنکی ملام ودل وال وهلدلا وال یذلا لج رلاوه وةلالک هثر و لا ردشفل واریسفت ه وک یدهرزواروک ذمهج و ۱

E ۱یه وا دل ولاو دلا ولا الخام وا دعای الا ملاون وا مالل ةوخالا یه وا ههبشو یا ناک كبس ةن لکت نموا  

 0 (لکلا )هلاکیا هک ر فش لاقى روند هغاحم روک زعسک هلرصتق كفاك( ةلكلا ل مالل ةوخ الا هعم ثر و نم ةبصعلانم ۱

 هل سمک كفاک (ةلکلا  یدنل وا رک ذ دکرول وا ثنوم ندا "لکو هنسانعم ربح ات ووډ هکل ورکه لع كفك ۱

 | ةهكلا ءارودعقلاق رول وا ریبعت رازهکر وند هد ر ها وءوسةلاك یا ءوس فای نالف تاب لاق ردهنسانعم ل

 | تابلاق روند ځد هیس ومان رولب روق نوچ ا كنيس یرویس هکر وند ههد رپ نانل واریبعتكلنبج وقیق رلارتسلا یا
 | كلنبج هلکعد ترول لر و رانا هلند مسک نهج و ضوعبلانم ام قوت ةقيقر ةءاشغ یه و ةلکلاب

 | راراصا نوجا تش ز هکروند هنسهچ اب لو یمرفیرافدصا هن رلشابهفحم و حدوههلکو رول وا 7 یریبعت

 ! لیلک | هسأرپ لاق ردندنسانعم هطاحا رد رات وسکش اب كفلس نیطالس هکروند هجا لب رسک كنهزمش (لیلک الا
 | 2 رشا هکردص وصخ هناوسنوب رول وا نزم هلبا رهاوج عاونا هکرونید هنغاب شاب هدنزرط هاصع و جات یا

 | هن رل هپت هکرول وا هدنزراط زاط وخ یراکدیک هنب رلشاب كنب رلناوسف كتم“ و الاح ہرزوا ینا كحراش * راریک

 | لیلک اورد لیل کا یعج كلیاکاو ردیفرح ساطقزاط وخ ورونل واقالطا هدهزاط وخ لوا هلتهجو راردنا عضو
 ۱ هلا ندا هطاحا یتسهروج كغنرطو ردنرابع ندریظننم سبک اوکددع ترد کردیا لارتمر ندرق لزانم

  یراص یک و هیبش هنس هار ربجنا یس هحارو هنغاربب یو ینعب هبلح یغاربب كن رب هکرونید هنابن هنوک یکیا
 ۱ هد رخ هیبش هنمخم یو هدنجماو بول وا یفالغ ینعب یلبلک | هدنلکشتاف لاله یتعب هرب اد فصن هدنجواكنلادرهو ۱

 | بول وا یرللاد قوج طسبنم هرز وا نیمزو هیبشهنغاریب دوګ عارب كنر و رول وایرام یراصو رّودمو

 | جت و لاح هدیسیکیا رول وا یرلفالغ ینعی لیلاکا رّودم و هدرخ هدنلاد ره و ضای یضمب و یراص یکچچ و
 | نعول جاقرب ردموسمهرزوا قلوا تابن ر تاب یکیا و هادندرفم ردنیلم ی هبلص ما روا نالوا هداشحا و لصافمو |

 [ هدازع ردندا هطاحا یکبسن یسن یتعی رد هنسانعم هطاحا ردد وام ندنل وق بسللا لکت هژ لک ضعبلا دنع و"

 | ردكم د ات ءا داب 6 تاللا لیلکا ) هلوا نرم هدنزرط شیچ راز هن رزوا هکروند هباص لوشو روند



e ۳۳۹ قم 

 رم د رب (لفکلاوذ) راردنا ,e هن رزوا كنآ بول وا طب هرزوا یک رو! كنه ود هکر دهشود ا

 ای ر لمد عشوب ضعبلا دنع و سایلا ت رضح هدءایدلا "هروس یواضب هکر د جزم * رد رات رضح ناشیلام |
 ۳ ردشلنا ریسفت فالتخالا ىلع هلیناونع بوبا نی مشب د وخاب عسب ع نا هدداص روسو هلی رابع |

 | دوب هدشنزو ریما (لیفکلا) رداهیف فلتح یتّوبن نکل بول وا نیم هللا بوبا ن رشب هدنژ کا كنربتعم
 ندهتسک ندا هدهع رد ید هل رخنآ هکرد هنسانعم نماض و هلم یا هلشکو ه لاق ردهنسانعم لیدع و لشم

 هکهتن یکیدرفم رول وا عج لیفک و هدننزو ءامرک رولک ءالفک یعج روند نادناب هدیسراف ردتراسبع

 e هود نالوا رک د یراکدبد لفک هنس هقرا هود هدنزو لاعتفا ( لافتک الا) رده و ید قیدص

 | لفتک !لاقب ردهنسانعم قلا هنفرط هسکا یی هتسسنر و الکلی اذا زیعیلا لفتکا لا رددت اب ۲
 روند همدآ ندا هدهعرد نیس یمدآرب ود وا کام (لفاکلا# ءءار و هلعح یا هک الو اذا اذکب

 .الصا هدمایص تلاح دوخای نانوط لاصوموص لوف ىلج نالوا لتا لک ا ماعط و هلنام یا هلفاک ی لعح لوقت
 تضایر لها هروک هل "وا لوق سد هدننزو مکر رولک لفک یعجج روند همدآ ندا مالا توس یر

 ۱ تل هک و همایصق ماکت ال نا هسفن ىلع لعح یذلا وا مایصلالصب وا لک ایت اک !دا لفاک لجر لاق رول وا |

 | لفن (لفکلاو ۳ یا لفاکو  هلام و هست لیفک وه لاق هدننزو مکر رواک ل فک یعج ردهتسانعم نماض |

 لەك هلالفاک ناک اذا لوالا باسبلا نم النک هلفک لا رد هنسانعم كطا هدهع رد یتنوم كمدآر هدننژو |

 | لفکو لفک و لخرااب لفک لاق رد هنسانعم قلوا لیفک همدآر هدننزو همارک هلافکو هدننزو لوعش لوفکو
 | برغلایفو حراشلا لاق + هلالیفک ناكاذا عبارلا و سماناو لوالا و یناشلا بابلانم ةلافكو الوفک و الفك |
 دو هدننزو لیعفت ( لیفکتلا) ةلافكلا یمالاو هع رفل لالاب هنع تفكو سفلاب و لالاب تافکج ابسلاو
 | لاش رد هات ماتم ا لیفک یمدارب و هلالفاک ناک اذا هلفک لاق ردهنسانعم كلتا مالا ینتنوم كمدارب | ۱

 | (لافک الا ه لفکی نعم لجرااب لفکنلاش ردهنسانعم قلوالیفکهدننزز و لعفت (لفکتلا) هنصاذا با هلفک | ۱

 ۱ ی ناف سا لعاف مسا (لفاکلا) دناذا هانا هلفک | لاق ردهنسانعم ق لیفک دوب هل سک كنهزمش ۱
 ۱ |دقع هوز وا داحا تاذک رونل وا یالطا هت ۰ و ره كرل هسک ندا طرشو فلح نوجا كعا دادما و دادو تیاچ ۱

 | (لکلا لدهاعم و دقاعماذکو هل فلاح و رو یا هلفاکم وهلاق رونل وا قالطا هنن رب ره راندا نا و دهع |

 |ەدشۇمو رک ذم ردیعا هرزوا قارفتتسا و لوی كنازحا عیچچ هکر د درفم ظفلرپ هد دشت كمال و یه كفا |

 | نهلکو ردولباه ەدثنۇم هکروند آرا لک و لجر "لک هدندنع راضمب وارا "لکو لا "لک لا رد راسما

 چ وواو ا E هوا قاصا ناه داو هرز وا غفل مدل وا کروند هتلر
 ید ضعب کت رد زا هرزوا حصا لوق هروک ناب كحراش » رول وا نددادضا هلغغل وا لامعتسا هتسانعم |
 | یک سو "لکو ردط وسبم رشح و هد هع و مان یکنوج هددهکر ,د جزم + رول وا لمعتسمءدن راماقم لکو کا | ۱

 : ضعب و قلطنم لک الثم ردرلن عصتم یفاضا یانعم ارز راب دل وادرا وقرهلوا ماللاب فرم هدب مالک داف رعم

 | رولوا ضوع ندنفاضا فی رعت فرح هکرد اج یرللوا ماللاب فّرعمو رارد هدنکبس میضعب و و هک قل ۱
 نالفیعی ماعلا لک ماعلاوهلاهرونل وارکذ نوچما تلالد هنلاک هدنفص یغبدلوا فصتم كفوصوم یسهلک "لکو |

eرد هنترص كعلق و كغاچ هلبصت كفاك( لكلا ) ردکعد ردلماکو "مات مع غلاب هب هج رد تیاهن هدنتفص  
 لاق نوچغیدل وا لمحت یتثلقث رونل وا قالطا هنلیکو كمدآ رب و هافق یا فیسلا "لک هب رض لا ردیف رط زعسک |

 ۱ دمت کهن م مض هد هڏ ضعب هنسانعم عص یشان ندنزحم رونل وا قالطا هت و لیکو یا هل -لکوها

 وا "لکه اص لا رون ده هثداح تبیصم "لک و اناا یدو هل رب وصت یسانعم تلق هلغملا موس رم |

 رون د هصخص ناجنارکو لیقث تعفنمو ریخ یبنایمارب هج وکه شیا الصا و مت یا لکه لاق رونلوا قالطا هع و | ۱
 ۳۹ لاشرون دهفل غآو روند هلایعو لیعیا "لکوهلاش روند همدآ دنملابعو هبف ربخال لیقثیالک لجر لاقت | ۱

 | لر لا رونید همدآنایل وا یدلا وو یدل وو رک ذیساک رون د هغلتغروب ور ولکل وکی جج لقت اذکو  لایع یا"
 رک دیسک وندها هعاحم ۱ دنکز مک یک ل یلکو رک ذیساک رول وا ردصم هدانعم ییا و و دلاو الو هلدل وال یا لک |

 ءايعالا یا ةلالكلاو لالكلاو لكلا هذخا لاق یک لک ونید هفلنغ روب هلی ك رافاک( ةلالکلا و (لالكلا) | ۱

 هدنامورف و قلروبهلبعض كرافاک( لواکلا) و (ةلولکلا) و هدننزو همارک کةلالکلا) و هل . رك ك فاك (تلکلا) |
 | یل وازسدلاوو دلو مدار و ايعا اذا ىناثلا بابلانمال اکو ةل لک لک لکو الکل ج را لک لا ردا قالا
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 - ۳۳۸ روح
 | ردهګدم هدنقح هلغلوا فصو ه ه وب نینرات و رور زان نالوا زلئا تکرح الصا ناف لب ولوو

 | كنز (لاسک الا اهسلحم نعحرت داکتال ةمنمیا لاسکم و لوسک ةيراح لاق رد هبان نک ندننیکعو راقو ارز
 | ندرونف هدنماکنه عاجو هزبف اذا مالا هلسک | لاق دشت اتاق روتقرت لک و علتسم ها هلل رمسک |

 مامبایف لسسکا لاقن رد هن انعم كفگچ هرشط هدلازنا ماکه وید نوسلوا دل و لوق ىلع قلاق ندلازنا یشان ۱
 | شمشچ ندناب جالح هدننزوربنم (لسکلا)و هل رسک كفاک (لکلا) ادل و درب ملول زعو لزب والا اذا
 ا هوس نالوا لبلق یدادجا و ءایآ ناش ی رش و تدایسو حالش لسکمو روتد هشیریک |
 کلا وەلی كفاك( ةلاس وكلا حالصلا و ددوسلا یفابالا لیلقناک اذا لسکمسن |

 ia رد دنه ظفل هکردی رعم یلیهک هدننزو یلخ یلیسکلاژ هنسانعم هفشح روند هنشاپ

 كازوعم و هنلسیآ هدیکرت هراپوچ و ردنم روند هراپ وچ لئام هنرجو هیبش هکوک یرلکدید یوک هو لرقو
 هلفمال وا ینالوط ڭى هکروند هب هرد لر ةو نسح (لسکلا) رد رالاد ریش رب هکر دن رکدید یتوا |

 هدننز و هنیفس (هلیسک  بیرقنم لیسلا های ناکاذا لسکم داو لا هلوا رولک لدرارب نیشاکا یرلوص لیس
 | لطسف هنسانعم رابغ روند هزوت هدننزو لاطسق (لاطسکلا)) و هدننزو رفعج (لطس یکلا) ردیعما ثلح رر
 ۱ د رددن انعم كع : رو قرامآ قبص قیص یراعدآ هدننز و هحرحد ( هلع” (OI ردتغل هدلاطسف و |

 * وکلاو  هدننزو هلخ ود هللا هددشم مالو همت نیش (ةلشوکلا) یطلنا براقت یف یشم یا لجراا
 | هلضک لاقب ردهنسانعم كلا عفد هلو کس كن هرم داض و یصف كفاک (لضکلا) روند هنشاب رکذ یربا هلیعض
 | لوقت رونید هنس هدنآ یکیدلیا عضو كناویح ره هدننزو لعن 6 لعكلا إل هعفد اذا یاثلا بابلا نم الضک
 | روند هغادلقح نانلاص بوشباب هنرلهاخ كرلنوبق حوقو هع نح "یش لک عیجر وهو لعکلا سنک

 | قشپاب هنر یرب و روند هناب وچ سکانو ےئلو هدننزو درص روند ید لعک رونید هب یثک هراق رودویو
 | هیس شر هنر هننز و لعفت (لمکتلا) لیخ "یتغیا لعکو هلاه روند هنیکنز نالوا تسمولیخ و روتیدهیامرخا

 | ندبضغ و مثخ را تد (لعکلا) هدو رنا دتشا اذا هب لعکت لا ردهنسان

 هبهسکنال وا رروب قر هیتلاچ ین وابضغ خفن یا لمکم لجر لاقب ر روند همدآ ش شمربف بوشیش یک مولوطا
 | هج اب لوق ىلع كلب هلتدش هدننز و هجرحد (ةلطعكلا) ىشملا دنع هتسا رع ناک اذا لمکم وه لاق روند
 | ندروتف و ندقلنوغروب و اًیطب وا اددش اودع ادع اذا لجرلا لطعک لاقت رول وا غ هل وا هنسانعم كعد ا
 | هدننز و رفعج 6 لطعکلالددع و یط اذا هدب لطعکل اش ردهنسانعكعرک بوردنوس ینیرالا نوچا تحارسا
 | ةلطعکو ذ یا لطکمو لطول لاق روند هلال سرا یحاص هلطعک هل س هی لعاف ےس ¢1 لطعکلالو

EEنالوا باوص ردطلغ یراق دسا هدارو کرد را هده انجم کیا نانلوا  ! 
 | یدلیا ریسفت هلا طب و داهشتسا هلیعارصم + لطعک دشب تولا لرد ال + وبشا ورع وب همت ردقلوا ذشا
 هکر د هنسانعمز هلیحتف كناف و كفاک (لغکل )ردیف دا رم هدیناعم عیج و هدننز و هلطمکهلبا هجو یاظ ( ةلظمكلا)
 بون كمدآ ناشلدرآ هرزوا هت اد هکردهنسانعم فدر لوق یلع رونلوا رببعت درآ ردیف رط بید كمدآو كتا

 هکردشنام نالوا هدنفرط هقرا كنکیک هجوا یکیا هکردهنسانعم نطق دوخاب ردنرابع ندعقوم یغیدروتوا
 ۱ زحلاوه و لفکلا مظع لاق ردلافک | یعج روند نب رس هدیسراف رونل وا رببعت م ے هدناسنا و یرغص هدنا ويح

 افعض یا الفک هب هازاج لاق ردکعد تاق ATES هلرسک كفاك (لفکلا) ن نطقلا وا هفدروا
 ۱ یمبردن وب كن زوکو ا تفچ و بیصن و طخ یا هنم لفک هللاش ر د هنسانعم تیصذ و هرهب و نیفعص یا نیلفکو

۱ 

 نا

 13 !تآو روند هو نتب هن رب كنیوت شم وق كنهودو روند ههر واچ نانلوا عضو نوجعا یمالقص نوب هنتلآ |

 73 7 یشا ندقلنابح هدا راح ماکنه و ليما لع تش یا لفک وه لاق رزوښد همدآ نایمهر و وا دنا

 كل قبلبال لاق روند ههسک ناروط هدنناج هسکا ككر Es هلبدصق قل وا بایهر هرارف تعم بویلنق

 هم لاق رد هتسانعم ربظف و لشمو رارفلا و رخأتلا هتمه ترطارخ وم ق نوکی یذلا لحراوه و الفک نوکت نا

 قاز حرط هنشاب كقلخ یتسیدنک هللا لی هرزوا لیا ییتنومو تلقث اعاد و لشم یا لفک

 هنس هسکا یتجوا رکیدو هنک و ا نالا كنءود ینج وارب بویلک ود یتیراج وا یکیا هکر دیس هلوقم مجاح دوخاب |

 شفا وا داتا ندنسهاوقم عجاج و زب لوق یلع راردا دوعقو بوکر هنرزوا ه رکصندقداب هنتسوا بورک

 (یرکد )



f PY B~ 

 0 یدو هل يس هيل رغصم (ءالیع کنار ردپعما شوق ر ءالک و ردءاس اخ وب او یر لدرخ و شوق دمو رولا نایب
 0 هلن وسفا نوچ ا ڏي خاتو رحمت بنا وس هکر دیا نو هل وکر هدنلز و هرم :(ةلکلا روند هنا روشلاناسل
 ۱ | هلک ور ردقڪګ و ینام هجال آ یرلکدید ینو زوک هکزردا باعصتسا نوا رظن عفد لوق ىلع راردا لامعتسا

 i رنو هل رک ارفاک (لسکلا) و( لاکا یدنل وا رک >هکهتن ردءاعس ےسا قر ەل وا فرصنم ربغ
 لح ترداو ذاش یعجج ردیعما تابن لوك اب هو و سه دیو و دف »] روند هغ وب نانل وا رکذ
 اهنیعب لصکلا تلعح اذا ةأرملا تلعتک | لاق اس کس همر هزوک هدننزو لاعتفا ( لا الا ا
 تتفخا ادا باسشلاپ ضرالا ت تلحکا لاق ر ردلهعتسم دنسانعم قا وا لشد م هلا رات واو رنج هزات نیمز یورو

 (لیسکتا) ءدش ىف عق واذا لجرلا لعتک | لاقب رددندانعم قعشاتص هتنح و ثدشهسكر و تاشلا ةرضح لوا

 لرب هدرلنوب هدننزو راریجا (لالیکالا) و هدننزو لامها (لاعالا) و هدننزو لعفت (لسکتلا) ردن زو لم
 تلک | مع تل "ااو تلک او تللسکت و ضرالا تلت لاق رد ەنسانعم قم والشي هلا انجو رباچەزاتىزوي |
 | لسكملا ۲ ۷0 | لا روند هلیم كحدکح همرس هزوک هدننز و برع (لاکا) وهدننز و ربنع کنار

 ۱ کیا قصالم هن ازوب چلا كن رالوق كنم تآ هلیسهین هشت (نالاعکلا) ه لصتکی لوللاب یا لاحكملاو
 نوت هنغا تف هدنزو بز ن کا ردن رابع ندن کت هدنف رطقحاب لود ىلع روند هرلکیک كىد

 و دره (هلبعا) ردیدآ عضوم رب هدهریزج و رونلغاب هود هلکنا کروند هنارطق لوق ىلع هنسانعم طفت |
 ردو كراتلا مما نالک هوم مط و و رار وق همرس هنجما هکر ون د هنا دم رس هلیعض كناحو كيم ( لکم روعض ومو

 e ۹ 3 زا و ترا نوعا یوا یوق هلص ا (لسکملسکم) یک طعسو تا :

 ا رب یشید هلیعض راک < هلیک لک ) ردکعد ردهلےکم ولع هلا درس هاست ۴
 | ردعضومرپ هدننزو لفق (لعر» ردکعد سوراق بید نعت رار دادا نس یکم د هدب وس دوس کردندنناک را ا

 | رادندتشتسلا وم مسو هيلع هللا یبص ملا رخت (لوکم) رد رد هلسق ر هکرد حرش نا هدننزو نام (ناع)ا
 منجامت (هلع) ردیسا تن شرف ا سلم ک نیک و زدماش هيض "وشمدلا باتا 1

 ۱  لیکم لاه رد هنسا ها ادررد تند و بلا )دیا وص رند یا

 مظعیا ۱ةلتسکلا ء ذهاملومت روند هنکلکو ی نرف هدننزو هج رحد هلا هثلثم یان ( هل کنار کز اذا ل جرا |

 ۱ یضف كلادو كفاکیلدنکلا) رذکم یا 1 بلقو ءام لاق ردهنسانعم ردكم هدننزو مع (لذكلا) نطل

 هدننزو قّرفص هلا هددشم عمو تاعص ثالث (لعدکل رولو امنو وشن هلب وص زکد هکردناب عونر هللا صق و |
aرفعج ( لب رکلار رددآ كغاطر هدنطسو كناب رد هدنجام هبرق مان مص و عقا و هدنم رګ لحاس  a 

 | روند هکلکوپلسو هکلتسس نال واهد راقایا هلیصف كناب و كفاک تل رکلا) رول وا یرلکعب قار و خرس هکر دی
 | نیطلا ف یثم اذا لجرلا لب رک لاق ردهنسانعم كع رو هدقلروماجو هیمدق یف ةواخر یا ل رک هب لاش 1

 ۱ 4 *یشلا لب رک لاق رد هاتف قند بف ضاخ اذا ءالا یف لب رک لاش راد هر او قلاط هبوص و

 0 کلا هات اهیده اذا هطنحا لبرک لاق رد هتشاتعم كا تویلتر 1 ییادعب و ه هطلخ اذا ۳

 ¢ ءالب رک رددآ اضف ر هدنسهکل وا | سرا هلرعص كفاك لاب رک ) روند روق و جالح هدننز و ساطرق |

 ۱ ا دف ام كم . راترضح هنع هللایصر نیسح ماما هکردیدآ یو هدقا رع هلیصف كنا و كفاک |

 | لجن لاقفر تاب وب 5 لزعاریحات "هدیصق ر هلغلوا ییسح ریتحو ردمولعم یسهعجاف ءالب و ترک |

 ا یاری ناو تا كعسج و + دولآ هل وا ۱ غ نوخ مدوحو هکزلوا أ مد × ردن دنلاحش بج |

 موقرم تببو ردلوقنم یروهظ قالزق هدننول مداحشاح هدنارت ءالبرک روک ذم هدننآ مارطا م رحم هنتس ره[

 , لحاسو رددآ وص ر هدن رغاط یلسو جا صوصح هنس هلسف " یط هدننزو جر ز (لمر ۲۱ را

 ed ر هلصف كنسو كفاك (لسکلا») ردیدآ هن رقر هدنساضق نطسلف و ردیدآ راصح ر هدماش رګ |

 | لفات اذا عبارلا تابلا نم السک هنع لسک لاق رونل وا ریبعت كغس وا هکر د هنسانعم ك هلقل غآ و كت 1

 |ادلاو در لو لزع اذا عاما یف لسک لا ردهتسانعم كمکچ ہا هدنماکنه لاژ | هدعاج و فو هنع |

 لاسکهدنعچ كت ظفل نالسک و روند همدا لبنت و نکنشوا هدننز و ناشطع (نالسکلا» و هدننزو لجن (لسکلا لا 0

 (دنالسکنا) هدنن زو یلتف رون لمک و هریک المال روت لا کو هل رصق كفلاو الث ت رح كفاکر وند |

 | رونلواريەتىلوكياكشا رده یر ل رک شوا ەدننزاو راكم( لاس کلا) وهدنزوروبص (لوسکلا) و

 (4۳) تك

۱ 



 | لتکت نالف لاق ردهنسانعم كعرو یک یشیورو كمدآ رودوب هدننزو لعفت (لتکللا) جزاتو قلت ِ

 تن و هیلب و دیدش یا ل اتک | یش لا روند هب هنسن تاق هدننزو رجا (لتک الا ريصقلا ةيشم یشع یا

 كما سبح هدننزو لتق (لتکلا ) ردئدحم خاعتلا نب لتک او رددآ لزسرخ فورعم ر و رونلوا قالطا ۱
 | هنجاغا امرخ نالوا زعشرا لا هدننزو هنیفس (ةلتکلا) هسبح اذا لوالا بابلانم التک هلتک لا ردهنسانعم

 كن تک ليم كفاك «لوتکلاو ردیسا لجرر هدننزوریبز لک ر) ديلا ت سا ةلتک دلضن لاق روند

 ح ۱ لوقت رونل واقالطا هرار كنم كسب وند زرط نمرخاصاج ضرالا لوتک هکر دندنعمون رون د هب هم وکه کر دیعچ

 | هدننز و لپاوت (لتارکلار ردعضوم رب هلیصف كنهزمه (لاتک ۱) اهنم فرشا ام یهو ضرالا لوتک انلزتا
 لج را لتکتا لاق رد هنسانعم كتک بوش واص هدننز و لاعفنا (لاتکنالاال ردیعما كن رب قان وقرب هدهق ر قیرط |
 | یا (لثوکلا)) هلتاق اذا هللا هلاک لاقت ردهنسانعم كما لتق ینیرب هدننزو هلعافم ( لاک )) یضم اذا رهدلاو
 | لوکی دعقا لوقت رولوا ددشم یمال اضعب و روند هننمود لوق ىلع روند هنگ كنیک هدننزو رهوج هلا هثلثم
 رونلوا تبسناک | یعاش مان عابس هکر دعا كن هسکرب لثوکو ةنيفسلا ناکس وهوا اهبنذ نعي اهر خۇم ىا ةنيفسلا

 | اذا لوالا بابلانم الثک هلثک لا ردهنسانعم كمر دکیرب هدننزو لبن (لثکلا) زرد ردی رد تعابس شو

 | ردیعما عضوم رب هلیصف كنهزمه (لانک ۱) ةربص یا ماعطلا نم لثک هدنع لاق روند هبادغب مچ لشکو هعج

 | نف( لکلا) ردلکد ینحګم لتا وکه لبا هیقوف یات و و ردیعما تضرا رب هده.داب هلیصف كفاک لئا وکلا)
 [داوس ا ندینآ یانعم و وریتک لام یار لک نالفل لاج روند هلام قوچ هان وکی كن هلمم یاح و یعص

 1 هان وت و ااا ااو دنیا لک اهنیعق لا روند ه همرس كج هکچ هزوکو هلب راستعا

 ا لکو ردوراد یراکد د یشاط زوکو نزهعشج و كمشج هکر د هعشب نادوسلا لیکو روند هنسهلوقم توا زوکو
 وزاد یرلکدد یدنه نالوخ کردضضح نال وخ لعو ردوراد یراکذد تورزنا سراغ

 ۱ | لىق كف( لكلا ) دغنایا لاکو لک هنیعب لاقت روند هب همروس جدو هدننزو بانک (لاحکلا )رول وا |

 | لکو هنبع یف لسکلا لعج اذا لوالا و ثلاثلا بابل نم الک نیلا لک لاقب ردهنسانعم كمکچ همرس هزوک
P|هلفرعت و ثنا ردءاعت مسا ید هل قرهلوا هفرعم و هنسانعم ل وکر دما كام” قرهل وا درج و هلش  | 

 ۱3 1 لاقب رد ةنسانعم قلوا قلق لب , لو هتلی لیک و لکلا ول مهیلع تکسا لاقب ردفرضنمریغو |
 3 لع وهتاصا اذا موقلا نونسلا تلک لاق ردهنسانعم كعش رب | قلتق هسانو تدتشا اذا ثلاثلآ بابلانمالک ةنسلا

 ۰ | قلتقكی لو ةدیدشلا ةنسلایا لک مهتباصاو لک مهباصا لاقب روند هلی قلتققرهلوا فرصنمریغو فرصنم
 a ] (سکنا» و تیکنا)ر(ںیکنا )ر رکلا) ) لمل ا ةدشیا الك ةنسلا هذه تحّرص لاقب روتد هقلوا

 لا )رولکل ئاکو هدننز و یرکس رواک یک ی عج كنس هلک لیکو روند ءزوکش هکچ چاي هدننزو لجن

 ] كزوک هلنيتعف «لعکلاو اهل یتعع نیعلا لک لاقت ردهنسانعم كمکچ هرس هزوک ید وب هدننز و: لیفت

 | کروند هفلهایس قلخ نالوا هد رار كج هلیکچ همرنس لوق ىلع روند هفلهايس نالوا قلخب هدږلر یکیدن یراکپ ر ۲

 | الک هنیع تاک لاو لک هنیعیف لا رولوا ردصم هدانعموب و یک یزوک و هآ رونلوا ریبعت ولهمرس ندنردف :
 ادرک هدو لک الار لكلا م عضاوم دوسي ناوا ةقلخ داوس رافش الا تبانمولعینا وهوعبا لا بابلانم

 هدلوقلوقیلع رددآ رمطرب E ای فک وب و کو هرس ندتردق

 | قرع هدنوب و زاوا نک اسیناقالصا هسنل وا عطق ردرا و یراهبعش هداضعا عیجب هکر درمط یراکدمد ةايخا قرع |

 | دیلاف قرع وهو لک الا عطق لاش ردا اضتقا قلوا فاضم هنسفن یدنک “یش ارب ز ردلکد رتاح كعد لک الا

 ۱ نکل یدلیا صیصت فل قم ود ردلکد راج هج رک كد ءاسنلا قرع و لک الا قرعهکرید حراش + دایطا رعوا

 91 یر ندب هکرد لکا یرب ردراو رمط چ وا هدنلوق كناسناو ردزناج قلوا ندنلسقف كارالا رجشو دحالامو
 1 ا ا دو رب شب رد یی ردرش نالوا مین تفت روال زمط چ وا لوا ارد ةايلا قو

 ۱ ) | )یدنلوا حرش هدنسهدام لاغيق هک هت رد رمط نالوا یغاشا ندهلج هکرد قیلساب یصچوا ردرمط یکل وا

  ةددشلایا ءالک ةأ را لاق روند هل وتاخ نالوا هدنلکشول هم رسی رازوک د وخان نالوا هایسك یرازوک هدننزوءارچ

 ءالک ةصن لا روید هن ویف یشید ءایسس یرازوک قآ یرب وتو لسکت ناو ةل وکم ام اک تلا وا نیعلا دا وس

 هدرارب لهس هکردناب رپ لوقیلع ردنا بیترت لاب ندنآ و یعر یسیرآ لاب هکرددآ تابن رب و ننیعلا دا وس ءاضب یا

 هکر دنیم ها تاب : تردءالک هدنادرف روند هتان یرلکذید روئلا ناسلو رول وا یک رظنعشوخ بول وا ثبات



 ا د ری

 7 هدم و ردلهعتسم هنسانعم كل وفع ۶ ییاطخو مرج و هتف اذا عسلا هتلقا لوقت ردهنسانعم قمزو ر یرازانو ۱
 ادا هلاقتسا لاق ردهنسانعم كأ بلط عي ةلاقا Er الا) كنع مشصیا اھکلاقاو كتژع هّلالاقا لاق
 هکر د هنسانعم قعشزوب یرازاب نالوا دوقعم هدنرانیب یرشم هللا عیاب هدننز و لعافت (لیاقتلا ) هلبق نا هیلا بلط

 |كجرزخو سوا هليخ# كفاق ( هلبقإ) اضسافت اذا"ناعبلا لياقت لاقب زول وا اع هب یزشم نو هکلام مس
 هننلع هد هلبقو رددآ هقئالپ رب هدنسه كغاط مان تک عقاو هدنارت ءاعنص رهش هدنع و ردیعما یرهدلا و |
 رولوا عون جاقرب ارز ردندنعاونا قتف هضراموبو ةردا یا ةلیق هب لاقت ردفا هل رسک كفاق هدنو روند |

 هکر ون ده هقان لوش هدننزو هروبص (قلویقلا رددآ كعاطر هدهداب هدننزو باتک (لابق) یک هردا هلیقورق

 (لامتقالاهیلیا فیقوت هدهناخ بويل لاسرا هاعرم نوجما كما بوغاص هدنتقو هلناق ینید وس یحاص |
 زد هنتمانغم هض واعم هدننز و هلعافم )ا( هب هلدېتسا ادا ه هلاتفا لاق ردهنسانعم لعثکد هدننزو لاعتفا

 دلاه (ةل اکلا)لو هل وکس كنهزبه و يصتق كفاك (ل اکلا) تب ناکلا لصف = هض وام اذا هللاق لاه |
 قلادوخا قعاص لد هشد نالوا هدنتمد رشب ور یشد نالوا هدنتمذو رع دز هدننزو دموع (ةۇكلا)و

 تلاثلا بابلا نمال ووکو وال کند نالف نالف ل کلاه ردا لّوح هنتمذرشب یی ولطم دعبنم هکردهتسانعم |
 ءدننز و لەش "لئوکلا) و هدننزو لج ر فس( للعوکلالرخآ یلع هل ن دن لجر ىلع هلان د یزشیوا عیب نا وهو ۱
 0 "لئ وکم و للء ؟لجر لاق روند هرودو نالواقشیآ دوخاب هرودوب ولهدوک نبات لوقیلع روند همدآ رودو |

 -لئوک | لاش ا "لئوکم هسکرب هدننزو لالسضا (لالبوک الا) جف عموا ظلغ عموا ریصقیا ۱ ۱

 a قو و روند هنککرا كنکجو ناغروصوا هدننزو لج رفس (لتریکلا) الئوکم ناک اذا لجرلا ۱
 ا ولاخناو و روند درک قاوا هدنز و لعوعس هلا هنلثمیان ( لث وبکلارون د هنسیدنکد وخاب هاو

 e ه وغاقو كوب لوق یلعرون د ه وغاقو هلیئوکس كناب و یرسکویحۀ كفاك( لبکلا )ر دیتناور
 لوق یلع روند «یردنالیروبق بولیک و هدنرانک كن هغوق لبکو همظعا وا دیقیالبک هقاسف لا هلی كفا ]|

 رولوا ردصم لبکو فوصلارشک ورفیا لبک هیلع و ءاج لا رون د هکر وک قوج ییوت و روند هن رانک كن هغوق ۱
 هربغوا نحس یف هسبح اذا یناثلا بابلانم البک هلبک لا ردهنسانعم كلا سبح هدر یربغاب هدنادنز دار ۱

 یدار یدو هدننزو لیعفت (لنسکتلاو هنع هرخا اذا هم غ نع ندلا ی رد هنسانعم كلنا ریغأتو 1

 زا ادا ینید نالوا هدنتمذ مات هدننزو هلعافم ( تب اکلا) هلک یتعع هلبک لاق رد هنسانعم كف سبح

 یهحص هنسازشا كن هناخ نالیناص هدنراوج هسکر و هرخا اذا هم غ دز لباک لاق ردهنسانعم كارخا |

 رده و رکموب و ود هنسانعم كلا ذخا هلسامدا هعفش ه رکصخدقدلتاص بودا ربخأت نو نکیا راکبلط ندنریعض |

 اهبجوتسی تح كلذرخ ۇتفاه دب رت تناوراد بنج ىلا ارادلا عابتنا یهو هک دودخا تدحاذاةلب اکمال ثیدطا هنغوا
 | (لواکلا) ردینبم هبهذم ندایأر نتو راح 2 ةهعفش روک ذم یامدا هکر بد Ra اهذخ اا م ىزشملا 1

 ند راد رسناتسراخط هدننز و لما هل كناب (لباک رددآ هن رق رب هدننب ke ا د

 هکر وکه صف هلنیتخف(لبکلاو ربصقیا "لباک ل جر لاق روند هر ود و هل رسک ك ناب راو ر ۳ ۱

 هلبعص كفاك (ةلتکلا) روند هنشآ جالو هلع كناو یصف كفاک عالوبکلا)ل ربصقیا لنکورف لاق روند

 هلا یا وط رب و هنمعجام یهو رقلانم ةلتك هاطعا لاق روند 4 هنس راسوروماچ وامرخ نفی ربو هموکر ۱
 ردیدآ عضومر هلتک و ردف" NG یریبعت دنلکر هدیکرت | رهاظ ة ردفیا ملا ن م ةلتک هعطا لاق روند 3
 همدآ رودو و عجب رّودمیا لتکم *یشلا یکشاب رون د هئیش نالوا بوط قلراوب هدنزو متع (لتکمل اا ا
 شبنوا هدننزوربنم (لتکملا) مسجلا طظیلغلا یا لتکم لجر لا روند همدآ جاب وط ولهدوک نوغوبو روند ۱
 باحصم(لاتکلا )ر دیم" الج رر و اماص مثع ةسجخ عسي لیبنز وهو لتکلاب هاطع الا , روند هلیبنزرولآ عاص ۱
 ردن رابعندشیا ولکر ک هکر وند ه هم و تجاح و سفللایا لاتکلا عرکو ه لاه رد هنسانعم تاذو r زو
 یسهلوقم توسکو ماعط كناسناو هتن ؤم یا نالف ىلع هلاتک لاق رد هنسانعم تنؤمو هتجاحیا هلاتک یضف لا 1 ۱
 شوخانو ةوسکوا ماعطن م ملصاام "لو هو هلاتک تی وس ۹ ردندهمزال جالصاو تبّور ید رزولصم ۱

 ما ظلغیا لاتک ه لاق روند هنغلنوغو و هنفلسلاق كنهدوکو  شیع ءوسیا لاتک لاق روند هکلرید ۱

 لتک هعسجیف لا روند ديلا لاق كنەد وک ىج دو هلنیتصف (لتکلا) ملایا لاتکلاانلکا لوقت رونید هلا و

 | عبا رلا تایلانم التکه ىلا لتک لاق اف قالا برو و دن تاشلد رول وا ردو

 چ فاکلالصن زوم



 | تل ھا اب دمآ ەد هدنژ و هج زد بو تله ون یف هللا ابح لاق هنسانعم هجو روند هزوب

 ا روللوا رببعت هلا قلشفا ءدزعاسل ندنو ردهنمانعم كليا تیحت هلا هنسح تګ دوخاب كلبا امد هلیسادا

 [ دوعق (نوهقلا) و هدنن زو لهس « لهقلا» ا نسحاب هایحوا تالبهق هللا ابح هل لاق ادا االف لبهق لا

 ` [ اله لهف و هدلح لهف لاش ردهنسانعم قلاق یروشوف تولنکح توارط و تات ندنسبرد كند هدنسز و |

 | نالف لهق لا ردهنسانعم كا نارفک بوبا رکش هناسحا لهقو سد اذا مبارلا و ثلاثلا بابلانم الوهقو

 | لا رد هنسانعم كلا حدق و مذ بودا دای هلبا رکد ءوس یھدآ رب و ناسحالارفک اذا ثلاثلا بابلانم الق

 | ولسا ولربک اعاد بویطا تالابمو دّیقت هند فیظت مدآرب هلنیتعف ( لهقلا) احق ءانث هلبلع ین اذا الالف لهقا
 هنسسیدنک كنهسکریو هفظنب مو ءالاب هج دهمت ملا عبا را بابلانمالهق لج الهق لاقب ردهنسانعم تمل وا ۱
 یخدو هدننزو لعفت « لهقتلا  ةیطعلا لقتسا اذا لهج را لهف لا رد هنسانعم قوسلزآ یی هیطع یکیدر وا

 بول وا فیحت ندبیشان ندندهاحم ترفووتدابعتزک ون لوف لع ردهنسانعم قللق یروقوق یسی رد كنهدوک
 هندب فیظت مدآ رب و ةدابعلا ةنکنم سپیلاب صاخ وهوا سب اذا هدلج لقت لاق ردص وصخ هفلاق یروقیوق
 هفظنب ملو ءاسلاب دمج دهعت مل اذا لجرلا لهقت لاق ردهتسانعم قلوا هلان وو نكر ج بويا تالاسیم
 | قلوا فیعض و دعنا سس و افیعض ابشم یشم اذا لجرلا لهقت لاق رد هنسانعم كع رو هاب هاب و

 [ هنسهرهجو هن زو كناسنا هلبعتف رفاق (ةلهبقلال و (لمقلا) نالو فعض اذا هئوص لّهقت لاق ردهنسانعم
 | (لاهقنالا) یهجولا كملقم یا × یلهیقیلا كيترودنح لعجا و × هبناکل ههجو هللام رک "یلعلوق هنمو روند
 | لجرا لهقنا لاق ردهننانعم قل والاخ ییو هدنکفا و فیعض یشان ندنلعر اب ندکلریپ مدآرب هدننزو لاعفنا

 1: *هقف ام ط هحرضت  وبنشا يللا داشنا هدنفص و انا و راج ]طاش مان نایمهاما و فعض و طقسادا |
 ۱ | کر دحراش +× یدلیا لیقتنوحما ترورض بول وا | هل لصا رد هلن دن دشت كمال هکیب نەک "لهش هدنعارصم

 | 6لبق) زالوا ندلاعفنا "لهقن هروک کا هلکلیا تبا ور جد یتسهدام لالهقنا هدموقرم یانعم ټی نا

 | 2اقلا دنع هشت لوقت روند هنتقو ران فصن هدننز و هلان (لاقلال ردیعما لجر رب هدننزو ردیح

 | هلیسهقالع تیلاح رونل وا قالطا ه وص نالیچگا هدنتفو رامن فصنو رک ذیساک رول وا ردصمو راهنلا فصن یا
 | هدننزو لیس(لشقلا)ردلقش جد قلوا فرظ یظفل 2 اقهدارو ةا املا تف وین ءام ی ال اق لب الا تبرش لا

 | قموروا هدنتقو راسن فصن هلبصق كراي (لیتلا) و (لاقلا) و هدننزو هلولبح (ةلولیقلا) و (ةّئاا) و
 | برش هدننزو ليس لیقو ةلاقلایف مان اذا الیقمو الاقمو ةلولبق و ةلناق و لبق لیق لجرلا لاق لاق رد هنسانعم
 هدوس نالیجما هد ران فصلهدنزو روبص لویقو لبقوروند هرلهسکندبا هلولیق رولوا عجب مسا یک یسهلک

 | دوس هدراهن فصن لبق هدندنع راضعبو ةل افلا ف برشي یذلا نیللاوه و لوبقلا و لیقلا تبرش لوقت روند
 | نالیغاص هدراهن فصن لیقو ةلافلایف نمالابرمش اذا البق لحرلا لاق لاقت ردردصم هنسانعم كمحا

 ۱ | لاقت روند همدآ ندبا هلولیق و 2 اقلادنع بلح تناک اذا ةلبقو لبق ةقان لا روند ید هلبق روند ه هقان

 ۱ فاقلا سسکب عیبلا هتلق لوقت رولک هنمانعم قمزوب یرازاب یتعی كطنا مح* یدوقعم عب لیقو لئاق یا ليقود
 | هکرد هنسانعم كمهګا دوس هد زان فصن هکردندنسهدام لیق انعم و هروکه ناب كح راش» هتف اذا البق هلرقا

 | "هللقا و سپ یدنلوا لاصتسا هدنسانعم عیب دقع عفد هللا. رّوصت ینتهج ترارح عفد ردمزلتسم یترارح عفد

 | لج 4 هلازا یتسزمه كنهلاقا بودبا راکنا هکایوک یتدوروندیئالث رایدید رد هب وا و راضعب و رد های یسهدام عب
 | هلغل وا رطمساسحا هدنرارایدیتعی ردشلنا دوف و هب هکم هکرد هسکرب ندنموق دام لیقو رده ريغ نکل رادیداپا
 .  رهظم هلیسهمدص باذع باح هل رارابتخا و بالطو راطقسا بولک ه هکم هلبا راهسک رادقمرپ نوجا اقستسا
 ۷ 6لیقتلاو هدنزو نامر رواک لایق و هدننزو مکر رواک لبق یعج ردلعاف منا ندهلوبق 6لئاقلا و رایدل وا راس |

 ٠ رة لع كمك ا هنسنهدنتقو راهن فصن و 2 الا ی مان اذالجرلا لقت لاق ردهنسانعم كلنا هل ولف هدن زو لعفت

 عاضواهسکر و امف ةقانلا بلح وا ةت اقلایف برش اذا لجر لا ليقتلاقب ید هنسانهم یاب یا هدنق ول وا

 ها لیقت لاش ود هنسانعم كمکیرب وص هدر رب وههشا اداهابا لیقتلاه ردهنسانهم تانکچ هن رد یا وطا وقالخا و

 هایا هتیقساذا نیللا هتلیق لوقت رد هنسانعم كمر وجا هنسن هدنتقو هلناق همدآرب هدننز و لیعفت :(لیقنا) منجا اذا |
 | ةلن اقلا ىف ءاملا اهتدروا اذا لبالا تليق لوقت ردهنسانعم كمروتک هب وص هدننفو هلن اق یهودو ةلن اقلا دنع

 تلف یتعع لبالا تلقا لوقت ردهنسانعم قمراوص هدنتقو هاف یهود جد وب هلک كنهزمه ( ةلاقالا )



B-هیچ ۳۳۳  

 هنسانعم فی رعت و تفت لوقعم لها سدایس دو داص ةیانعب هدصه یا اذکب لوقت نالف لاق ۱

 رثا ناو مهلا یا هب لبق لاقت ردلہعتشم تا ماهلا عباس ا رهولا لوق "نا نولو راردنا لامعنسا

 ۱ نا ۳ كمالک بودا ترابع ندلاعفا EE هرزوا زاح و عاسنا ییسهدام لوق بص هکیدرد هد هام

 | ارد هنع تلاق و هنسانعم یشم رربد هلجر لاق و رول وا نیت رع زاح سد هنسانعم ذخا رارید هد لاق الثم زوو |

A)راضعب و زا لع هدندعیام هسرولوا هنسانعم مالک لوق لعف و هنسانعم هعفر راربد هوش لاق و هنسانعم  

 یفیدل وا نراقم هماهفتسا هسرونلوا لامعتسا هنسانعم "نظ لوقو راربد اماق ادنز تلق الثمو بودا لاععا

 | هب بلغ یا ه لاق لاق ردلصتسم هنسانعمهبلغو رهق لوقو *یهتنا راریدابهاذ ادیز لوقتیمالش ردا لعهدلاح |
 | لتقو هرم هيلع تكلمو زب نع لک ه بلغ وّرعلاءادرب ید رت یا ¥ هب لاق و رعلاب فطعت نمنامحس 9۶ ءام دلا ثیدح هنمو

 2 تامو بلغ و برضو ماکت یسهلک لاق هکیدند یرابنا ناو هولتق اذا نالف موقلا لاق لاق ردلبعتسم هنسانعم
 ۱ نیتننرع زاحم هدنسهلج هکر دیئبم هعاسّا هدرناسو قیقح هدل وا یانعم رونلوا ا دن اعم لبقا و حاتساو |
 لاو لک اف لاق لاقب رونل وا ریبعت هلتلالد هدادعتسا و ءویهت هلاعفا یک یراهلک ذخا و قفط هکرول وا هاکو رولوا |

 | هلدم وا وو ىع كفاق ردتغل هدنآ ځد لوقو روندلبق هدنلووهحم كنس هلک لاق و هوڪو ماکتف لاق و برمضف |

 | یک "نظتییعیراردبا | رجا هنسا رحم نظنهدلع هسرولوا نراقمهماهفتسا ینسەلک لوقتو ردنیبم دن ا

 ۱ لام ر هنسانعم ملکتم یجب وسردلعاق مسا( لئاقلا )رار دابه اذاد ز لوقت یتمالثم رار دا بوصنم یتیل وعفم هلا لوقت

 هدننزو عکرولکل یق ول وق ن ا ز«#لابر وبصكل ووق وفذملا و بلقلا ىلع لاق و لئاق وه
 هدننزو دادش (لا ولا )ل هلا واو و هلا هزمه هلنیتعط رواکل وؤقو یکه داق و هداس ر واکه لاق ور دن دنظفل لیقهک ای وک |

 هدننزوبارح(لاوقلا )هدننز ورېن .(لوقلا)و برك لات( والت )وسزوسالم لاو
 همدا لوقلا رثک ولتحاصف ولتفالط لوق ىلع روند همدآ ن جم ها رای و ی مکتوب هدنزو هزمه (ةلوقلا) وا

 هدنش مو نسل هریثک والولانسحیالوقو لاوقمو لوقمو ةلاوقت و ةلوقت و لا وق ولا "وقلجر لا روند
 .لوشو رولوا ڭعد زوس قوچ دوخاب زوس لزوک هکر دلاقو ليغ ی 5 ما ندانجم وی زوالا لاوقم و لوقم |

 ۱ تخع هکر دا وج دا م ندلیق و مالک یادتبا دارم ندلاق قڊدراز مش خو لیقنع ین هن و هکلیقولاق | 1

 ردینبم هنرالوا مسا دوخاب ردصم انعم و ردراشلنا ین ندباوجو لاوس هدوهنب نايل وا مولعم یتتیقحو | ۱
 | یدید ل ناف بودا لر یم ما یتعب ردتبثم تیاور هدهرزوا قلوا لعف هدهاجن هکر د مرا

 |( لا وق ناز و(لا وقا نا )ی متا ردشل وادرا و یعرش یهنندکلنا سافنا رهوج عییضتهد وهب ویدیدلند هلیوو
 لاّوف ناو لارا نره لنز لا یو مپ شوخبولتخالب رلتتالط هتل و راز
 | ردهنسانعمكلتا امدا ود دد یزوسیکیدمد هدنقح هسک ر هل سسک كنهزمش (لاوقالا) مالکلادبج ج یا

 ردهنسانعم لا وقا هدرانوب هدنز و هلاما (ةلاقالا )لو دذ رولا (لیوقتلاز) هيلع هامدا اذا لَه مام هلاوقا لاق |

 | روندهزوس شغلی وس ردرال وعفم مسا هرز وا یلصا (لوقمل ال و(لوقمل ال هيلع هاعدا اذالق ملام هلاقا و هلو لا

 لاق رههنسانعم كل ادب زوس نالی ندننس هحصرف مدآ رب هدننزو لعفت (ل ول لووقم و لوقم لوق لا
 ةلّوقم لک لاق روند هزوس شفلیوس یرخادعب ةه هدنز و همظعم ( ةل وقم اإل ابذک هعدتا اذا الوق لوقت

 هللاش رونل وا قالطا هناسل و یدنلوا رک ذهکروندهمدآ لوقلا ریثک هدننزورینم (لوقلا) رم دعب ةر تلیق یا |
 لوق یمالک یکیدلیا دارم ردص وصخ هربج لولم لوق ىلع رونا وا قالطا ههاشداب و ناسل یا عصف لوقم |

 هکلم نالوا نود ندهاشنهاش یتعی ندالعا تلم هکیدید راضعبو یدنلوا قالطا نوهکیدلیا ذافناو]
 دن رلکلم كنس هلبق ريج یخدوب هلبکق كفاق (لبقلا) هلبعتف كرايم رولک هلواقم و لواقم جن رونل وا قالطا ]

uییبم هنلصا ردلاوقا یعج ردشقل وا قالطا نوجغیدل وا ذفان هدننزو لعیف یدا لیق یبصا روتلوآ  

 مکتحا اذا مهملع لاتقا لاقن ردهنمانعمقلوا مک ال روت لاعتفا (لامتقالا) نیک جای را ینبم هئظفل رولک لابقا ۲
 "هلفسیمهلوقمشابوا و لذارا هدننزو هیلو (ةیلوقلا) هراتخا اذا "یشلالاتقا لاق ردهنتسانعم كلنا راتخا و |
 هکردهنسانعم هلف و یدنلوا رک ذ هکردهنسانعم لوق «لاقلا) ءاغ وغلا یا ةيلوقلامه لاقت رونل وا قالطا هسان |
 | یعج روند هکنکد قج هاچ یکیلج لوق ىلع روند هجاغا یرادقم شراق رب نیرو با ریمت تی ۹

 (ةلبهقلا ) رديه یریشقلا مساقلا وا هکر دببقل دیشرخ نا هلیعض كفاق ( هلوق ) هل رسک كفاق

 هدننزو رفعج (لبهقلا) روندهشیوروب ولردر و روند هنکشا ناب یشید نوغوب یسهدوک هلیعق كن كنابو كف |



«f ۲۳۲ زمس 
 یمتوار رکید ردپسیوار دارك نا هکردبیقا یزاقلا نچسرلا دبع ن دج و ردیدآ رصشو و. حورا فیفخ |
 | نانلوا ج ةدنجما ینعی هیلبا عج یه ورک رب ندسان هکر وند ههر لوش هلیعض كفاق ( ینالسنقلا) رد یر

 نالوا باوص هروک هننایب كحراش٭ سانلانم ةلنفلا عمك تناک اذا یتالمتق ردق لاقب هلوا یفاک هه ورکر ماعط

 | خد شقار وا هکی رلکدید سپ هدننزو هدفنق (قلستعلا ر دک یزیک هاب راتعا یظفل ن کل رد را هیت رلبتق

 | تتعاج نکیا هنشاب زکلات مدآ رب و ج017 روزت لخا زود قاما زا بوت نآ ندشوق ورو

 لاق ردهنسانعم قغاب لشق رگ و ةدحولادعب ةلىنقاذ راص اذا نالف لسف لاق ردهنسانعم قلوا یحاص

 لژام هن یزعرق هکر دیعما من هنوکرب رونل و هدرلموق هدننزو لیمنز «لیپنقل ) لستلا رجش دقوا اذا لجرلا لبتق

 لئام هترج و هیبش هموق ورادوب هدنادرفم ردعفات تیاغب ه هفعسو برج و جرح یرلناسلعوص و صباق رول وا
 یراکدد ین وا لیبنف كقلحردموس رم هرزوا قلوا یسهلوقم نم رول وا لزا نداع" ضعبلا دنعو رد هنن یراص
 نا قاربط هلقاباهدننز و هجرحد هلا هثلثم یا( ةلنقلا و ردندنعا ونا یز وا تیا هکر دک اکل وا ردلکدو

 ۱۳ ف بازار نا اذا لج وا للقب لاق رد هايم و قند هلتقن همش رد هتمانعم كاروي
 رب رش زمارب لوق یلع ردیف دارعو هدننزز و لحق هلا هلمهم یاح( لصتلا میام لود هک هنزو ذغق
 هدنن زو طب الع ( لدانقلا و هدنن زو لدنج ( لدنقلا ودسعلا نشوه وا دبع یا لصتت هل لاق روند تم

 هدننز و هحرحد (ةادنلا )ر ون د هثیشن وز واكب و روند هب هباد اسو هود و یشابهدننز و لبتز ( لي ودنقلا و

 یلاص و كشوک و هسأر مظع اذا لمبا و لجرلا لدنق لاق ردهنسانعم قلوا كوي یشاب كناويحو ناسنا

 سنجر هدننزو یزفعج ( "یلدنقلال لاسزساو ءاختساف یشم اذا هتبشم یف لدنق لا ردهنسانعم كم روب
 | یتلاصا كننون هکریدحراش + ردفراعتم هلیححف كفاق هدزمناسل ی هل رسک كفاق (لیدنقلا) ردیدآ ريشا

 فی رش ندنکح هکر دیبا رصش ر صوصحت هن راد ماش هدنزو روبنز (لودنقلا) ردهف فلتحم یسدایزو

 | يمت انا لیدنق و بانا كشع و یکنرف د وع هدیکرت هک ردناعشیش راد رصشوب راردنا جارما نهدربتعم و

 | یسراف ل هدنک هدننزو لد ز (لیفدنقلال روند همدآ زفمکبس و قجنا هدننزو لحدرج (لعدنتلال رونل وا
 | ه هقان ولشاب یربا ضعبلا دنعو یدنل واقالطا هب هنسذ نامزپ ,د و یرا اقلطم هدعب ردکعد ليف یربا هکر دم

 | (لدعا) روند هر ودو هدننزو ذفنف (لصتلا ردیف دارم و هدننزو لعدنق (لعذنقلاو رونلوا یا

۱ 

 | لفتق لاق ردهنسانعم كعرو غآ رغآ هدننزو هجرحد هلاف (ةلفنقلا)ل روند همدآ قجحا هدننزو لجرفس

 هدنن زو رفعج هفت (لققلا روند هبیکی یشید یرباوردیعما لجرر هدننزو ذقنق (لفتقلا البق یشع یا لحرلا

 روند همدا ناصب غآ غآ هرب یتغایا نکرروو ملا لایکلا یا لقتقلاب هاطعا لاقب روند هکچلوا كوي

 | هلن وکس هلواوو یصق كفا (لوقلا)ردیما یصوصخ جات كچ یارسک لقنق وءطولا لیقثلا یا لقتق لجر لا

 ردنرابع ندزوس یکیدلیا لکت ینعب یکیدلیااشفا و رمشن و لذم كناس  اقلطم لوق یلع هنسانعم مالکر وند هزوس

 هب لذم ظفل لکوه وا همالک یا هلوق تعع لوقت رد لی واقا ىع ا عج و لاوقا یعج نوسل وا صقا لرکو ماك رک

 ۲ ا یه ا اوا ج اروا ر ؤلوا قرف ءدتچ ناس ننپامقا وا امان ناسللا

 | رد راکدید هلج كنون وڪ ردزوس نالوا یتغ نفت و مات ئارا کردی مالک دا رخ ندل وایت تلذکر دنا

 ۱ | رووا قالطا لوق هماق و هد زو ه هلج هر وکه ب ینا وزغید هنظفلدىز زکلای روند لوق هنمالک اق دز هر وکاک | سپ

 رش هل و لاق و لبق و هزوس نال واربخ لوق هکیدد راضعب و رول وا هج و نم صوصخ و موج هدنرانب هدنروص وب

 كفاق لقو لوق کیم سر رود را علف و رد رمعم داك دزف"یأر لطو روضو بخ هنالوا

 | ردلمسم هدرشو ريخ ردهنسانعم كلوس ردراردصم هلرصف كراي* هلاقمو لاقمو هلي كفاق هلوق و هل رسک

 ر درعا هکلاقولبف هروک هنناي هد راصبكفلۇم × ملکت اذا ةلاقمو الاقموةلوق و ليقو الوق لوق لج رلا لاق لاقت

 0ة نع یب مالسلا هیلع هلا هنم و رونل واریبعتواص ز وس هدیکر تو وکتفکه دیس راف رارونل وا لامتسا هدنالک لوضف

 | تیا ضعبلادنع و ردح وتفم یرارخآ هرزوا یک ءان هلة وا یضام لعف لصالا ىف ضعبلادنع رانو و ةه لاقو

 ندف ورح نانا وا زار | هج راځ هلیس هطسا و قطن یرهظا رونل وا قالطا ه هدندع هوجو لوقو رد رور هلیببس

  زاربالا لبق هدناسنا سفن یناث روند زوس هدیکرتو نض هدیسراف نوسل وا هلجب كرکو درفم رک ر دظفل بکر م

 | لوه لوقت نالف لاقب ردلمتسم هنسانعم داقتعا ثلاث لوق یسفن ف لاقن رونل وا قالطا هنالوا رّوصتم

 | قداص نم و دصق ه/هنسفرب سماخ یتطق لابق | ضو ا ءالتما لاق زدهنسانعم تلالد هب هنتر عبار ةفضصبا

۱ 

۱ 



 یک ۳۳۱ ریس

 او بمب بس روثل واسر ر الصتم هرالعف هيلع ءان ردحر ال والوفنکل رول وا کو م دم لق

 (لمقا) ةعسق هلیا للقم فیس لاق روند هحل یلهنا وزارب هدنزو مظعم (للقلا) رولوا موسرع الصفتم
 ییبر یاج سیا علب بدنا عضو دکلد لوا ین ر شاب بولد وب هل روند شپس هدیسراف روند هت هدننز و لغ

 | هر ونص تح( شد رف لو روند ه هلهک سد وب هدننز و بام ( لابقلا لرد هلق یدرفم ردب رج نوجا عفد

 ردهنسانعم كفلتب د وج وو قاوا ی لی ( لبقا ) ردکجوب رب ( رسالت ردیفتف ماج کروم وا قالطا

 هدنلکش هلهک بورارق هج رادقم رب یربلاد كحاغا یرلکدد منو هلق زكا ذا عب ارلا بابلانم الق هسأر لق لاقي
 | ردلیعتسم هنسانعم قمل اغ وج سان و لمل اکهبف ر اص و اثیش "د وسا اذا مث رعلا لق لاقت رذ هنسانعم قلوا ادیب رل هنسف |

 | كمدارپ و لازهلادعب ن رع“ اذا لج زلا لع لاق ردلمعتسم هنسانعم كمروعم لازهلادعب وا ونک اذا موقلا لق لاق

 e هدننزو فتك( لما )یف اذا هنطب لق لاش ر ردلیعتسم هتسانعم كموب بورابق یرق |

 ۱ عب ¥ وهالااهج رڪ ال 7 2 ءاشد نم قنع ف یلاعت هللا هفذَع لق لغ ءاسلانم ۶ ثیدط این ییعب لغ لع هنمو روند |

 هد و رروگ هند رک كل وق یکیدلید یلاعت زابیئآ رال یونیت عد لع لغلوا هکرد راو فنص رب ندنآ وف ۱

 | ولیوت یرزوا هنو e رلب رع هکردوب لس ۳۷ ردا سیلخو تا یسیدنک هنن نه ۱

 0 هذ ومو یوخدب ندا اا لصتم هلتبس انم ویزم هلوب هراچ هنعفد كرا هلهکوا هلهج و ر و ردا اذا لوا |
 | هلهک بوزاب چکی یعاریپ كتاب یراکدد ثمر هل رسک تكنهزمه (لاغ الا ) یدلوا e هن وعلمو |

 | هيلبج ( ةيلمقلا ۱ اراغص هقرو اددقو تابنلاب رطفت اذا ثمرلا لقا لاق ردهنسانعم قفلقج رونط هدنزرط |

 یا ةلع و هل و دل ة اما لاق روند هروع هج وج هدننز وهر کس a) ا) و هدنزو هحرف (ةلقلا) و هدننزو

 لقب روند ه یود شمل وا یدلب نددرکصو روند هرودوب ناشلا ربقح هدننزو "یرع ( یا ادج هریصق |
 مرتوک هکروند هب هکر کچ زسدانقو روند ه هحرقهدرخ هدننزو رکس(لما ) ابدا وسراص "یود یا لق وه
 ها ر در هییش هب هنک هدرخ و رولوا یرادانقلزق هکر دکجو كچ وک سنجر و لوق ىلع رونل وا ریبعت هکر کچ |

 | رج بروروص نیزوا نکیاهزانزوته اد ی ا یا یک رک کم رک وا یلوتسم هرایک | هکر وند هد هکچ و |
 رددودرم لوقو نکل رد هلهکد ارم ضعبلادنع و رد هلق ید رفم ردکج و رب هدنمادنا هنک لو هکیدید راضعب ردا

 مضومرب هدنزو یزجج (لق) ردا چھ هنس هم رکت یا لما ودارطا و 2 رلا مهیلع انلسرافو وبشا فوم

 طیسول | ح رش ین طیحم ارحل ردهدلب رب هدرصم دیعص نا یتا( نال ردیدآ

 (لمقتلا )روند همدآ ش هل وا نکنز ن کیا رقف هدنزوربنم 6 لمعلا )ر دند اروا لوما دمع نب دجا ینتصم یلازغل |

 كفاق اب )وعلا هیف نعسلا ىدا اد اذا لجرلا لمت لاش رد هنسانعم قلاب هکمر وع” هج رادقمرب هدننزو لعفت

 ینو هدن ادرفم ردعفات هرات قاخشال الط ین ول لب هکر س و هلا وص رد را دعفصق آر و قآ هیبش هماخ و هلی |

 یلالحنا هد وص و یسلترف و یلتج و زا رد ناب هلب ووماچ ی راک اریبعت یک ه فک هدیکر تو تس هلی اونچا |
 یلشب ورو دبهدننز و عديم" هلباهثلثمیان(لثیم ۱ ردینان و رو زم ظفلو ردا روهظندنمراوندسل دنادالب رولوا "یطب
 ه هساک كوي هدنزو روبنز (لوعا) و هدننز و ذفنق (لعم۱) ةیشلا جا یا لتي لجر لاقب روند هيدا |

 لمق و ريغصلا بعقلا وا طلا حدقلا یا لوعملا و لعیلاب یتاقس لاق روند هکل رک كۈك لو ق

 رون د هنکخدكنجرفتروع ورول واهصیق كيینرو وین وپ هکر دیدآ شوق كچ وکر ,وروند هنافزق هج راطیزاغو |
 بول وکود یکم وکر ود هکر وند هب هدقع اج اج نال واهدندب هلی كفاق (ةل وعملا )رد هد زتابز هد هلی كنیع هدنوب

 | هل سسک كفاق ((لاعم ۱ روند ما ناو كنکح - جاغا و رحم یا لبعاق هسآر ف لاقت رد لیعاف یعج رولاموط

 هجرحد (ةلعم ال روند هنغوبشا هرنابوچو مه دیس یاموقلا لاعقوه لاق روند هنناشیذ و دیس كموقرب |
 رد هنسانعم یفلعجرومط راصشا و تان و الاعف ناک اذا لحرلا لع لاق رد هنسانعم قلوا لاعق هسکرب هدننزو

 هزم رو هلن دعا روند غا رک یر هلب رسک كفاق ( قلا ) هلیعاق تجرخ اذا تبنلا لعق لاق
 (لىنقلاۋ روند هت روعرودو و رولوا هصق هدنس هج رد قو هکر وند هننوپ كناويح یراکدید ليف هدننزو چرب هل

 یورهمرب هدنن ز و طب الع (لبانقلا ) ردلبانق عج روند هنکولب ناف هنه ورک ن اسنا هلرصف ك رفاق (قلبنلا )و

 ین روند همدآ یلهدوک نیلاق یدو هدننزو لبنس (لسلا و روند همدآ یلهدوک نیلاقو ردم لراج |

 | سآرا "داح یا لبنق مالغ لاق ردنا نالوج یکه لاوج ءهلمش کروند هنالغ وا یجاص مام توو |

۱ 



 لطم

 مگ ۳۳۰ رس
 بوک وی ادا و رونلواالطا هنس بت كنهنسنرهلوف ىلع رونل وا قالطا هنر كغاس و
 | لالقنمةلق هدنعلاس روندهننال وا ندیسفاس دوخای روند هیتسد اقلطم اب روند ه یتسد وب لوق ىلع روند |

 رولک للق یعج رولوا دض هلکخ دهغادرب كچ وکو راضفلا نموا ةماعو|ةيظحلا ةّرحا وا مظعلا "بطایه و رج

CORRE۱6020011 روند دن یزازپ ت هتسهعبق كلف فیسلا قو هدننزو لابج  
 | رز اطلا ن هاج ناک ر ردت رو هاجباذا + یا "لقتسا لاق ردهنسانعم كهاکو ب ب ورب دلاق ئي هنسن رب
 ا روز یا اذا تاشلا لتخا لاشاردەنسان قغلیوب بوبازوا تابن و عفترا اذا هاریطقا

  الیلقهدع اذا هلقتسا لاق ردهنسانعم قیسلزآ ی هنسنرب و اولحتراو اوبهذ اذا موقلا "لقتسا لاق رد هتسانعم |

 ۱ لاق رد هن سانعم قعوط هعرد یمدآر و بضع اذا لحرلا "لقتسا لاش ر ردهنسانعم كل هکیوارو قلراط وا

 لاش ردهنسانعم قعسازآ یهنسنر جدو هدننزو لعافت هلمال دن دشت (تلاقلا) تدعرا اذا ةدعزلا هتلقتسا |

 | سعتلا تلاقت لاقت ردلهعتسم هنسانعم قلو عافترا بوبرو ندنسهجرد شنوک و الیلق هدع اذا لاقت

 | مىك ك فاق ( "لقلا ) تعفترا وماعسلا ی تلقتسا یاد سأل ا تلاقت تح تیدح ا هنم وح راشلا لاق × تلح ادا ۱

 نخ لوق ىلع روند هکمهرتد و هل وا تبان فیعض و هجزکلای بوی وا ب وط هکر وند هکدرکج یهدقاربط لوش

 هلق کهن روند هکمهرتد نال وا ضراع ندعم و صرح طرف نالوا هب هنسفرب دوخاب هکمهرتد نالوا دام

 | اعط وا ابضغ تناک اذا وا ةدعرلا یا ةلقلاو لقلا هذخا لاق هدننزو بنع رولکل لق یعچ ردهلانعمو جد |

 | هکرهكچوک و رون د هغایط نالیر وا هن راد ورک ها هدننزو باتک(لالقلا) روند هراوید قچلآ و هصق لقو

 عیجو په هلا هروسکم "هزمه (یلیلقالا) و هلب رادرسک ك را هددشم مالو كرافاق ("یلبلقلا) و (ةليلقلا) روند
 تعاج و عیج هلرسک كنهددشم مال و كفاق 6 ةيلعلا و هتلمک یا هالبلقا و هرلیلق و هلیلش ذخا لاقت رد هتسانعم

 هماظعب یا هتل بضلا لكا لاش و اثیش مارو اوعدب  مهتع ام یا میتیلش اول زا لاَه ردهتتناتغم |

 | هن وکهعموص كنسهشاط یراصن هیلق و یدروک هروخ نوت سو هلیسیرد و هلیکیک یرلکی ارعا ی هی هدلج و
 قلوا ی ّرعم هذ هدن رب و عمر هدنسهدام یلق هدهب اهن یوریثا نا هکرد د جرم + روند هنر هناضتدابع

 هدننزو لاسلس ( لاقلقلا) ردشلنا نایب هلراصوصخ ةناضتدابع هدننزرط هعموص ناسنلوا ریبعت هالق هرزوا

 . فیفخ هدننزو ده ده (لقلقلا) رافسم یا لاقلق لجر لاقت روند همدآ موادم هرفس اياد تولا مارآ الصا

 | یعس هوا یر هشيم بوشوق هنراروما كراقفر هدلو دز و طیال لقالفو لقلقو روند دمدآ لاو

 عیرس ناوعم یا لقالقو لقلق لجر لاش روند همدآ ولتربغ حورکبسو تسج نالوا ردا تناعاو

 مع اص وصخ رح یعاج اقلطم رولوا یرهناد وبشوخ و هايس هکر دنابنرپ هدننزو جر ز (لقللا لا

 لوق ىلع هلبص كرافاق رار د جد لقالقو نالقلق اکا و ردریظنیب هدنابلوا یوم هلا لسع بونلوا قد هلا

 لثلاهنمو ردیکو کیر نامرژک الادنع ثافمو ردکو ک یرلکدید ثاغم یکوک كلقلق ردرلتان هجهقشب یتنکیاا

 را هنادنانل وا رکذ ردقل وا هل فاق نال وا باوص ردطلغ راردا ملکت هلاف وب هماعو +لقلقلا حامل قدم

 ۱ هنسفربهب هسک لیخ و می تیاغب ردشل وا لثم هدب الص طرف هلغل وا نیتمو بلص هدنسهچ رد زرق تراک ود

 یدنل وا رک ذیخد هدنسهدامزح رو نه لثموروند هل واه زاصم رونلوابرضهدنعقوم قفل و احاطاومارب 1 هلسیلط

 لاق , ردهنسانعم كفلسس هدننزو هلزز (ةلقلقلا)) رددآ شوقرب هش هنشوق كبکو ا هلىعص ءل رافاق (ینالقلقلا )

 * | لقلق لاق رد هنسانعم كمت د بو الغرا یهتسئرب هدننزو لارنز لاقلقو هلقلف و تّوص اذا *یشلا لقلق |

 | تحایسوریسو ردعما با حق وردصم هلی رمسکل وق ىلع رد راح هد هلی كفاقهدلاقل هدندنع راضعب و هکر ح اذا

 . | وجو فرص لها (هلقلقلا فورح) ام بهذ اذا ضرالایف لجرا لقلق لا ردهنسانعم كمزک بود | ۱

 نوج راک د لبا توص ثادحا فقولادنع ردلقشم ییکرت + دج بطق + ااا ندفرح شب هدندنع
 5 قالطا

 (لقا) درع ادا "ثلا لقلقت لاق رد هنسانعم قنالغ راو كرد هوا یرب هدننز و لزازت (لقلقلا) یدنل وا

 الق نالوا مولعم ردیضام لوهح هک هلیصف كنهددشم مالو یک كفاق 618 ) روند رق رودوب هدنزو قر

 ردیضام لعف ندنلف کی یکرت کوبا هکهلامولع کرد زنم » كنشجق ین كنج الق لوقت ردنغل هدنس هلک

O ldءاجالقالثم ردن وچ ا تابا لیلق * یش یر و ردهنسانعم ضح فن یر رونلوا  

 هدب راەلکاملاط والقوي و رونل وا ء EET هروک هوا یبک

 رد ردصم لاؤ رکا راسم هدندنع و رد شب عنمندنلط یوحت لا یرامت رددفاک ینام ع 1

 ( لر



 لیلق یش لاقب روند ه هنسف هجزآ ردفصو هدننزوریما(لیلقلالردبزاحم یخدانعیکیا سپ ردل و هنرّوصت

 ۳۲ زی

 اهدننزو هجرحد (ةلطفقلا ) روند هالسزا هدننزو ذغنق هلا هلم داص (لصفتلا) هنس انها فف رو
 هدننزو لالععما (لالعفقالا) هفطتخا اذا "ید نیب نم “ىلا لطفف لاق ردهنسانعم ۳۹ بواق یهنسنرپ

 ( لق وقلا)و تضبقت و تست اذا هد تلعفقا لا ردهنسانعم قلت رو بولیزوب ندهضراعرباب ندقوغ وص لا
 هموف رم ردسقل كن راردب تعاجر ندراصنا و روند هنن راککر ا كنشوق قلت رغب و كنشوف كلکک هلق ك رفاق

 هدارو یدل وا بقلم هلکنآ هلکعد تنما دقو لبا اذهیف لقوق هسلیا اهل قرهلواءا وخ داد هکر هه ژی دوخاب |
 | (ةلقاوقلا)) قتراءاذا لب ایف لقوق لا ردهنسانعم قمقیچ یراقو هکر درضاح را ندهلقوق یمەلک لقوق

 | 4 وراد یراکدید هاواق هاش ERE هل د دشت كمالو ی كفاق ( ةلفاقلا) رار دا قالطا هنتعاج موق رص نطب ۱

 ان هدراب لالعا و عفان هناشغ و هو یوقم یرکح و ینهدعم ردن دنس ه : وافا ورطع رد رم یدنهتابنر , کروند

 هببش هنافوح هلا هددشم یاب 6 "یلقاقلا) رولوا لقا ندنا یتفارح و د زا ندن ریغص يضم كنو ردعنام

 هاسو ردلهسم ییوص یراص و رّدم یتبل و یلوب راردنا یر هلغل وا یبوغ رم كنعسق هود ردنابسرب , ولتیحولم |

 هلی رسک كفاق ( ةلقلا) و هلبد د دشت كمال ویعض كفاق( لقلالرونل وا ریبعتیتواه ود هدیکر زرار د خدو رفلا لجر ۱
 قلوا زآ رارولوا ردصمو ةژکو رک "دض ةلقو لق هلامف لا ردیلباقم رنک و ترک روند هغلوا زا و هغلزآ
 هلدملا لا » روتلوا قالطا 4 هنسنزآ لفو ثك ضیقن یناشلا بابلانم ةلقو الف "یشلا لق لاق هنسانعم

 ملقا یا لاجراا لق لاش رونلوا قالطا هنلقا كن هنس لوا "یشلا "او رشکلا و لی یا ژثکلا و لقلا ىلع |

 فرعیالناک اذا لقنب "لقوه لاقب هنمو ردلمعتسم هنسانعم دوج وی و لوهحمو هلقا یا هژکك رتو هّفذخا لاقو |
 یم هلک لقا رونل وا لامعتسا هدنعق وم صحیفنلقو رونل وا لامعتسا هدعقومو ید لض ن لض هکهت هوا الووه ۱
 هلوق لج رامامهانعمد ز الا الذ لوق لج ر لقا و لج رلقلاش هنم و +رول وا لمصتسمهدنماقم لک ک | هکهتت یک |

 ادعاقالالاقیف قنلانم یتشتسیام دح یلعهنم یتثتسپ نا حصي اذهل و اذك لعفی الق لاق  دنمو حراشالاق»# وه لا |
 ی هنسنرب لقو هلدحا الدرف یا لق لجر لاش رونلوا قالطا همدآ اتکی و درف نایلوا یمهسکرب لق و اياق وا |

 كمروتکةدعرلا یا ةلقلا هذخ | لا رونید هکمرتد هلقو هعفر وهلج اذا "یشلا لق لا ردهنسانعم كمروتک

 قلوا لیلف یتّوق هکایوک هدنسانعم كمهرتد و قلوا ردتقم هلمګ هلکلیا لالقتسا ی هنسف لوا هکاب وک هدنسانعم

 ردهلیقشنؤم كنوب فی ریصق یا لیلفلجر لاش رونلوا قالطا هرودو نو زو فبحن یسهنج و ریثک دض
 هد هنسننالوا زآ یددعلیلق و هلنیتع رولکنوالق و هلنیتمط ر واکللقو هدننز و ءاحا رولءالقا و نولیلق یرامچ

 هدننزو تاصم (لالقلا )وهدنزو باغ (لالقلا) رونلوا لامعتسا هدناویح و هدناسنا نالوا هدرخ یسهثح و

 لاق ردهنسانعم قل زاف قازا یهنسنر هل رسک كهز (لالقالا) روند ه هنسنزا رد راتفص یک لھ

 یهنسنر و اليلق هفداص اذا "یثلا لقا لاق ردهنیساتعم قلو دا یهنسار و رلبلق هلعج اذا "یثلا لقا

 ستم یادم ر دهنسانف» قوپ مرند ید ر و لیل قب یاد ا فلز لوا لاک دم یا دم ندیم
 یا هتد لق اذلجرلا لقا لاق ردهنسانعمقلوا ریقف نکیا نیکنز مدآرب و دع را اذا ةدعرنا هتلقا لاق رونلوا |
 یتدو هدننزو لیعفت (لیلقتا) هعفرو هلج اذا * یشلا لقا لاق دراج تفت ب وریدلاق نهنسنرب و هلام |
 هک هل رسک كفاق و یم كيم (لتلا) الیلق هلعج اذا هللق لا اتام قلت ۳۹ ءادتا و ققلازآ ییهنسنرب ۱

 دنلام هدعب بول وا نیکنز امدقم هکر ونل وا قالطا «ربقف لوش هدنزو  لجا ( لقالا) و ردلعاف ندلالقا |
 هدنعقومضحم ین لقاو ةبش هب وریتفیا لقاولتم لجر لاق هلوا شلاق یسهیه تو ۳ کل بولک ت لف |

 مزجو"دع هجزآ همدآر یهنسنر هدنزو هلعافم (ةلاغملا) یدلیا ر ورم هدهدام لئاوا یلاثم هکهت ردلمتس

 ويد نوا بلطقوج هلکطنا هشیدنا ندقلزس وص هدا و الثم ردهنسانعم ۳ ود نوسلیا

 یتعب لءام لقتسب نا تدراف شطعلا تفخ اذا ءالا هلتللاق لوقت یک كمروت وك هج زا ی وص نالوا یععتسم

 تالق هدب رعلا ناسلو هءاطع تالق ادا هل تالاق لوقت ردهنسانعم كمرب و هیطع هحزآ همدا روا یک كنم بلطیالف

 رغد وخ اب ند همت لئابق و یدنل وارک ذ هکردیعج كنيس هلک لیلق هلنیتعص (للقلا)ردموس رم هلا ونع هتیطعاام |

 هدننزو درصرون دللقهدنروصلوارلهسل وا عت 2 بولکه رر یو رکا وروندهرلمدآ لولب ك ولب نالوا ندهفلتح

 تسضحا لاق ردش وا دیق ر کمو رون د هکج وکه تم" رخآ ی شان ند هقاف ورتفد وخاب ندنلع ر هلرصف كفاف( قلا )

eكبروا ثلذک ءالعا یا سأرلا ةلق لا روند هنسهبن كشابهلرعص كفاق ( ةلقلالرقف وا ةلع نمةضبن یا ةلف  

 )>( * ثل *



 تو ۳۲۸ قم

 جاتها اذا ییاثلا تابلانم ال وفق لصفلا لتق لا ردهنشانعم قمار دفعه : یشید ا رففآ دوخلاب هود روغو ۱

 | لاقت ردهنسانعم قم روق یردو هرکتحا اذا ماعطلا لق لاقت روات كلعا یلزاب رظماوت ارضا
 رسا دقت یهنسن رب هدنزو لفن (لق) و (لوقتلو سی اذا عبارلا و ل والا بابلانم ال وفق لفق و دلطنا لمق |
 لاقردهنسانعم كمردکی رب لالغو هزرح اذا الوققو الفق "یشلالمق لا ردهنسانعم كلموچل وا و قلناروا
 1 لاق ردهنسانعم قعروف ۷ دفاع لوفقو هوعج اذا یتاثلا بابلا نم ال وفق و الفق ماعطلا مولا لفق |

 | ردهنسانعم مجاز ردلعاف مسا ندلوفق (لفاتلا) سس اذا عبارلاو لوالا بابلانم الوفق لفقو رجلا لفق

 | یسیرد كنندوج وو سباب یا لفاق دلج لاق ردندل وا بابوب روند ه یرد یروق و هدننز و نامر رد لافق یججج ۱
 | ربع لجررب و رددآ عضومرپو دیلاوا دلجا سباب یا الفاق راص لا روند هددآ شعروق یرللا دنا
  لفق و رفسلانع نیلفاقلایا لفقلا تیر لاقب روند هرامدآ ندا تدوع ندرفس ردعجب ما هلتیتصف (لفتلا)
 تعاجشینأت روند هرلشادلوپ ندا تدوع ند رفس (فقلفاقلا )ل سد یا لفق ه دلج لاقت روند هنغلب روق كنرد |

 هلفاق هراناب راک ن دیک هتم ر الاح رونل وا قالطا هتعاج ندا زا هتک نع هرفس الات هن راعوجرو ردلیابتعا

 [ دنر (لاقالا) عوج اب الآفترفسلا ىف ةثدتبم تلذک و  لافق دف ر یا ةلفاق مه لاقب ردینبم هب هسبالموب یقالطا

 ۱ رد هنسانعكادیلک ییوبق و مهنعج رااذا مهتعبمنم مهتلفقا لوقتردهنسانعم كمردن ود وریک ندرفس یعدآرب هریک

 | ندندراهکر دهنسانعمقمروط بوقاب هندرآ كمدآ ندیک هسک رب و الفق هيلع لعجاذا بابلا ىلع و بابلالمقا لا

 | ملا لعمهلفقا لاقب ردهمانعم كمردکیرب یسانو + هرصب مبادا م ملققا لاقت رونلوا ریبعت كمکید زوک
 [ دلچ لاق ردنعضنم ی هغلابمو ندعبار باب و و روند 4 یرد یروق یک لفاق هدننزو ریما (لیفقلا) مه ءچ اذاب
 أ قلتاص ندلحر روند همدا شکبلج و روند ه یچماق و روند جا شوت سویا لا نیل 5|

 ۱ لقا يۈك وند هلو قیصق نالوا هدنغلازا غاط یکیا و بالجیا لیفقوه لاق ردرلنروتک بوروس هود
 | بعشلا وه و الفق انذخا لوقت رونل واریبعتدن رذ هدزج-الطصا هبل و انکم كمك ب وشوق هدن آ هلغل وا یکه زاورد |
 | دوب هدننزو لیعفت (لیفقتلا) ردن رلعما كنابنرب و كعضومر و ودعلا هيف نکعال لفقم برد ها قلا

 | لا روند هجاغآ شع روق یک لیفق هدننزو لفن «لفقلا۶ سس اذا دلا لقق لا رد هنساتعم قع روق یرد

 | هزاچ هلیعص كفاق (لفتلالردبدآ شقو برص ر هدننرق لح مان لزاتلانرق لفقو سباب یا لیفقو لفق رصم
 | لوفقو هدننزو سلفا رولک ل فقا و لافقا یعجروند هدیاک رومدو ردیلع كلجررب و ردیعهارصنرب صوصخ
 | لاعفنا (لافقن الا)ل ردا نصحرب هدنع لفقو بابلا 4 قلغب یذلا ددخا وهو لفق بابلاب لاق رواک

 لفقن اف بابلا لفقا لاق ردهنسائعم كغلدیلک وبق ردیع واطم كلاعقا هدننزو لاعتفا (لافتقالا])ل و هدننزو
 لاف عا ندلافتاو لفقت (لغتقلا لو (لفتنلا ردهنسانعم لافقنا هدننزو لعفت (لمقتلا) قلغنا یا لفتقاو
 | راضعب و رونلوا قالطا نیدیلا لفتتمو نيدبلا لفقتم دسک ان و مثل با هقالعوب روند هبوبق ولدیلک هل راهغیص

 | اههلفتقم و نیدیلا لفقتم لجر لا رونلوا قالطا هصضشنایلطآ رودص هنسحو تعفتم وریخ ندنلازکر ه هدندنع

 ۱ كنهنسنرب و هافقیا هتلفف ترڪ لاقت رد هنسانعم افق هدننزو هرم ( ةلفقلا) ربخ هدن ن نم ج رحم داکیالوا مث یا

 | مات یئزو و ةّرع یا ةلفقافلا هّتطعا لخت ترا زلاق هتسنرب هدنسهسکا هکر وئلوا قالطا هکمز و ندرب عو

 هد هلناصف هدنوب روند هه رش یروقو ردهبندح و ءا هدارو نزاو یا ةلفق مهرد لاق روند هب هگنا نالوا

 | کا وک لوا زا ر زاوا ظفح ینکیدنشبا ھ هکر وند هنبحاص هظفاح ترق لار داده رویایمه دنا راج

 | رمط ر هدلوق لترك ك فاق (لافیقلا) ععسبام “لكل دنفاح یا ةلفق لجر لاقت رول وا ردنا لافقا یتسهظفاح بابا

 | هدب ر وىو ا الراو ا هل رط چ وا نالوا هدلوق رهط و ۋۇ و روت وا دصف نذنآ هکر هندآ

 ردعقاو هدنس هنر وا لرمطچ وا لوا هکردرمع یراکدید لکا یر و ردرعم ندینایمسو و رارداریبعت زه شاب
 |اطرواهدينانوب رو و زد ربط ب قآ هکر وند شش هلرتکو هدیسراف ر ردرم ۳ نالوا یغاشالا کرد قیلساب یربوا

 ردهثسانعم قلوا كسعو لبخ مدآرب (لاغتتسا) رداعسم هلعماررب هد وضع ره رد رل هبعش ندنرمط انآ نانل واربعت |

 ردیدآ 4 ر رگرب هدنناضق سلبا هلبعص كفاق (لفوف# ردندآ عض ومرب (ءالفاق) لح اذا لحرلا لققتسا لاق

 هحرحد هلا هل ىاث (ةلثفتلا) یدنل وا نایب هدنسهدام دادا لاف و ر دتل هدن راوتر لفوف (لنوقلا) ٠

 (لخرفق  ةعرمسب هفرح اذا * ئىشلا لشفق لا زاد هنسانعم قلآ تور عو كنهنسنرب هلتعرس هدننزو |

 ه هک قجرانوق آرم "رعم یس راف رلدفک هل دعم نیش (لیلشفتلا) ردیل كاج رب هدننزو لحرفس |



 ۱۳۳۳ ۶ و

 لعوف لا هنمانعم یمروتوا ءدنرزوا كەي كغاط نانلوا رک رولوا ردضتو روند هاب وه كچوک | :

 هد ۳۲۷ زی

 ۱ (لطقلا )ر ول وادرفم هن انعم عوطقم 4 ردعجندنسهلک ل امطق هانت (لطقلا) هعرص وا هنج ىلع هافلااذا

 نکنه هلصان م عطش اذا عدلا لطت لا ردهنسانعم نسک ندسد یلاد كنامرخب هدننزو لعف

 ردربقل "یدهلابیوذوا ندارعش هدننز و ریما (لیسف) روند هلآ رومد كجهدا عطق E ا هدننز و

 اروا نی ومج كن هنسن قالصا دلتا ی کوب هکر زن دهی هلو بو و ابع لوش هدنزز هتیفس (ةليطقلا

 ۳ ,طم یا لطقم یش لاق روش د هب هنسن شعب هدننز و مظعم (لطقملا )ردع وم زب هدنرزوا هلجد (لوطاقلا ر

 كمالو یعص كن هففحم دوخاب تكنبددم ؟هدح وم ءاب و دموعحم ء ءارو وک كناط و ی كفا ( لب رطق و

 روئلو واتبسن هاروا طلا هل رج ردعقا و هدهلحد" یغ هکر دهدن رابد قاصیر ردب سا كعض وم یکیا هل دی دشت

 كتاب یسهلوقم مزوا هدننز و باغ (لاعقلا» رده رقرب هدنلباقم دمآ دلی یا عض وم هروک هننای كحراش

 .مزوا هل رسک كنهزمه (لاعقالا روند هوت نالبک و د ندهودو روند هنکعب  نالنکود لوق ىلع روند هنک

 | لاعقا هدننز و لالععشا (لالیعقالا# هتلاعف هنع تعشنا اذا رونلالعقا لاق نوسان قجآ یک كنس هل وقم هنقو | |

 لاق ردهنسانع» قمروط كد عد ی 7 لب هرزوا بوک کز تا یتعع رونلا لّأعقا لاق رد هتسانعم |

  ردهنسانعم كمردیک بوکلس ندنس هعصا یک كمزوا هدننزو لاعتفا (لامتقالا) بصتنا اذا |
 هلي كل رلفاق (لعوقلا) و (ةلعیتلال روند هغاط نوزوا (ةلعاقلا) هضفنتسا و هان اذا لاعقلا لعتقا لاق

 ةلعوق وةلعیق باقعلاش هلواردا رارق بوتوطهوب هدنراهبت غاط یکیدید هلعاق هکر وند هنشوق لصٌسوط لوش |
 هتروع قلصت زسقشقاب ول هثجیربا هلعیقو اهولعتو ةلعاقلایلا ىوأت تناک اذا اف ةفاضالاو ةفصلا ىلع ق

 .دوخابهغاط كچ وکو رددآ عضومر هلعوفو روند هنشوق لجشوط ندیا نکمتو اوا هدلابج سرو روند ِ

 ماذا ۰ زوم اش ورد هو وا شمالن و هصشوخ هلیسهین لوعفم عما (لعتقملا) ةلع وقلا ىلع دعق اذا لجرلا

 | هنکر ه كاكتو هعصا هدننز و لعت (لعقلار یدنل وا رکذ هکر نه هدننزو هلبعف (ةلوعلا) ادیج ابرب ربی

 |تاکرا ,دنزورپما (لبعتلا) روند هرودوب نالزا زسروغوا ولی وارزدما قاع هارد هوا ۲

 بولکددرزوا بويل وا کوک هدرب هکر وند ه ابقلوش هلند دشت كمال و یعض كيف( اعتلال رون د هناش و ط
 | زو حرز (لبعقلا )و ء هدنزو رفعج (لبعقلا ل ضرالا اهل نا ورق او اعم ةر لاق هل وا رروط ۱ 1

 هکر دهنسانعم بعق و رددآ تاب ضایر هقشب و ردرلکدد راتنم هج ولد هدیکرت ردندنعاونا راتنم هکر دیسا رطف

 دوی ههسدازمارحزسیوص ردیذآل جد ورووا ین ت1 وكر ووا تجار ىج افا

 | ےسا (لبعقلا ردفدا رم هدل وا یانعم یکیا هللا لبعق هدننزو روبنز (لوبعقلا) فلج علقتمیا لبعق لجر لاق

 ۱ لجر لاق هلوا یرکا كب هلغلوا رود یرغوط هنر یرب یراقایا هکروند همدآ لوش هلیسهین لوعفم
 راه ىا( تلثعقلا) شر هکردیفدارمو هدننزو هلعبق (ةلبعقلا) لبقلا دیدش ناک اذا ا ل

 ندقچلاب ولزوا هدننزو جرحدت (لئعقتلاوردهنسانعم قلوا لئام هنرب یرب رلقایا هکر دیفدا صو

Êلحونم علقت ه اکیا لثعقت نالف "ره لاق ردهنسانعم كمروب كرەكچ یراقو یراقو یرلقابا یکرکچ  | 
 | شمام نوب هجواو مسر ینسەلک لعثقم هدارو یرهوج ییعب ىلوق مامسلا نم لعئقلا هدارو كن رهوجو

 | یکیدلیادار ,ا نوح ا دامشتساو یدنلوار کد کە ردىسەدام لعنت نعض وم كنآ ارز ردمه و ناار هل. ق وا

 یس هلک لعتفم عقا و هدنتیب * لعتفلبالو لضملاب سیل + اًاص اقشر موقلا تیمرف + دیبا یتعی ردفڪص ید تهب |
 ندلاعتقا هکر دشل وا دراو هلا هیق وف یات و هلفاق هذاش تیاورو ردهلبا دبقوف یات و هلا هه تیا ور ردفک |

 سلم لعق یرک ذ عضوم هدهروک هکوب سپ ردهنسانعم ققارب مو مک بوی وب هجوا یتوا لاعتفاو رولوآ
 ردمدقم ندهثلثم یاثنیع هکر دم وسم هدنناونع لثعقلا هدن ر هس حاعص زمغیدل وا باب رفظ هکر دجرم + رول وا |

 هعرص اذا هلطعف لا ردهنسانعم قملاچ هر هدننزو هحرحد (ةلطعقلا) زل وا دراو یدارا كفلۇم هدنروص و

 ققافوچ یزوسو یضاقتلاف قیض اذا هعرغیلع لطعق لاق ردهنسانعم كلا اضاقتو قبيضت هنو دمو |

 ردسبقل كننردب كلرعاش مان سا وج هدننزو رفعج (لطعقلا) هنم ژکاااذا مالکلایف لطعق لاقي ردهنسانعم
 یتح لطعفو » ابلاخ "ینامالا یتینع لظف * وبشا صاشرب ندهمامتنب دیزوشب هدنفح كروب زم ردنا یعسا لصا

 ردهنسانعم كم ود ورکهدننز و د وعق (لوفقلا) یدل وا بقلم هللا لطعق هاکلیا داشنا یت * اياكم تمئسدق

 لوفقو ردضضخم هکمنود ندرفس هدناهما عیب عجر اذا قتل و لّوالا بابلا نم الوفق لجرلا لفق لا



 e ۳۲۹ ی

 ردهتسانعم كعك یخدوب هدنزو لاعقا (لاصتتالا) روند هنکح كنجاخآ لسو رک ذیماک ردهنسانعم
 [مدنز و لاعفنا (لاصقنالا) لصتقاف هلصق لاق رول وا مزالو عواطم هنسانعم كلسک و هعطق اذا هلصتقا لاق
 | ندنتو داصح هدننزو ریما (لیصتلا) عطقنا یا لصقناف هلصق لا ردعواطم هنسانعم للسک یخدو

 لصتقا ام وه والیصق ةبادلل رجا لاقب روند دوخ هدیسراف رارردهراوط هکر وند هنیک | هزات هل وکش ل مدقم

 (لاصتل )و هدننز وربنم (لصقملا ) و(لصاقلا و یکم يطق ردلمعتسم هنسانعم هورک و تعاج و رضخاعرزلانم
 لصتمو عاطق یا لاصقو لصقمو لصاق فیس لا رولوا فصو رولف نیکسک كي هدننزو دادش

 یکلصق هدننزو همام (ةلاصقلا) و هژنیتعف (لصتلا) ضام یا لصقم ناسل لا رول وا فص و هدیدح ناسا

 بوک و د ندیکیینا اضعب و رونلواحرط و هبقتتندنجما كيادغبهکروند هب هنسننانل واریبعت موغوب و كمك هدیکرت
 هلاصق هل رسک كفاق (لصتملا) هب عرف قن اذا هنم لزعام وهو هتلاصقو ربا لصق اذه لا راردا ناعص

 ] هشلارب وروند رروعس سکانو فیعض نایمارب هرشو رخ الصا لصفو ردتغل هد هلك كفاق که ردهنسانعم

 و ا روند ه ادانو قنا نایلوا تام هنسفن یفات ندننفاج طرفدوخاب هنادان و قجما نالوارمار
 روند هن روع نادان و نو هل رسک كاق (ةلصقلا]) اقج كلاغالنموا هیف ربخ ال قجا اذک و فبعض لسف یا

 ندنسهلسق هنیهج هدننزو رفز (لصف# رونلوا قالطا هګ راو هقرق ندراهم نوا لوق ىلع هنسیروس هودو
 ثكفاق (ةلصتلا» یدلبا زو ینتنفدام لصف ai ردروک ذم یسهصق هدنانک تولادعب شاعنم ددر

 زانفط ولهدوک جایوط و یوسد نیا یک همدا رودو ولهدوک یصب هلرعف تالفدیفم مال و كنه یاب و یک

 هکیدید راضعب و ةوخر یا ةلصف رحم لاق يود هحاا كشوک هدنزو هرغ (قلصقلا) روند همدا لوس ورق

 نوقو ردتغل هد هلل رسک كفاق هدنوب روند هنس روس هود و روند هنیک | كولبرب شقلو ندنیکا قوح هلصف

 هدننزو نانیمطا (لالبصقالا]) روند هنالسرا هدننزو دادش (لاصقلا)) هنسدروس یشاوم یسهلوقم یک و

 `  ردهنسانعم قلوا ےقم هدر رپ و هیلع ضبق اذا ھه "لّأصفا لاق رد هنسانعم قمتوط بوبهرواق هلاهحمب ییهنسنر
 1 ردهنسانعم كم بوریص عو ڭكماعط نالوا هدیاق هدنزو هج رحد (ةلصقلا) ماقا اذا ناکلاب "لأصفا لاش

 | دوخاب ردتغل ځد هدننزو حرز روند هنسیرواب لوق ىلع ه رقعو روند هنگ اب و هام ورف و ےئل هدنزو دفن |

 طیلعت ییرهوج ود ردعل وا هل اف نال وا باوص ی هچ-رلا هلع ییاغص روند هن رفع نالوا هدرخ

 | هنكنادروق لغصقو ردرل هیصف تغل هدنروک ذم نینعم هد هللا فاقو هلباف ارز ردشملا طلغ یسیدنک هلکلیا

 تلعصقا لاق ردهنسانعم كلك هنسهجرد رابنلا فصن شنوک هدننزو لالعحضا (لالعصقالا) روند
 لفصق لاق یدنلوا رکذ هکردهنسانعم هلبصق هدننزو هجرحد ها (ةلفصقلا) ءاعسلا تدیکت اذا سعّا

 لصق لاق ردهن انعم كع روب وا: یخ یم قدا هدننزو هج رحد (ةلصا» هلبصق ییعع ماعطلا

هنسانعم قمتعتهرب یمدآر و هیشمیف عد اطاتراقاذا لحرلا
ا و هع رص اذا االف لصق لاش رد

 1 ردهنسانعمكعس

 داکآ اذا ماعطلا لصق لاق ردهنسانعم كع هګ وت اعط نال وا هدهرفس و هدیاق و هعطق اذا راوهخ لاش

 ۱ صعد ناک اذا لمصعب نالف لاق ردهنسانعم كلا لکا توهرواق هلیشید كن یکج هب یک كشاو عجا

 | وص ورد روچبو وا یراشید هکرون دهزغ روق ندا نّوکت هدراشید رول وایسا هلعصق و لک ایف ادیدشماعطلا
 | ددهنسانعم قمارغ وا هتلع یرلکدید لعصف یکشوکمود هلعصف و ر ولیکو د هکر وند هنس هیقنالق هدباق كنسهلوقم
 یلعصقا همتا لاق روندهغق و هلتدش یه هدننزو یلزوخ (یلصملا) لصصقلا هباصااذا لیصفلا لمصق لاق

 | ( لا )رول وا لالهندن او ب ولوا ضراع هن راکش وکه ود هکر دض رم ر هدننز وذفنف( لمصغلا إلا د دشاماقتلا ىا

 ۱ یدو هدنزو حرز (لصما) روند هلابوج نالوا ددشو مک یکنکدو نوعد هن راس را هژیس هی لعافیسا

 دیدش وزواب هدران وب هدننزو رفعج (لعصف )و هدننز و طباع («لعصف روند همدآ دیدش زوایو روند هنالسرا
 ]| هعطق اذا یناثلا بابلانم الطق هلطق لاقت ردهنسانعم كعس هل وک كناطو یصق كفاق (لطقلا) روند همدآ
 | (لیطقلال رد هنسانعم عوطقم (لوطتلا) ام رض اذا هقنع لطق لا ردهنسانعم قمروا هنو كمدآر و

 أ ليطق ةلخ لاقت رولوا فصو هنحاغاامرخ واک :ندنک یک: اتو ردهنسانعم لوطقم هدشنز و ربا

 | كمك هدننزو لیعفت (لیطقتا) عوطقم یا نیتعغب لطقو لیطق عذج ,لاق و اهلصا نم تعطق اذا
 | هلطق لاق ردهنسانعم قلاجهرب دوخاب قمی بورود هرزوأ یاب یبدآر و هعطق ادا هلط لاقت ردهنسانعم

 ) الا اذا)
3 
7 



۳ f ۳۷۲۵ زوم 

 هکر دیشعك رش ین ر هل فا( لو لر رد برق یرفصمیدوهدایز فرح جوا یه لبعرقا

 ردیساکدا و بیطا كنهراح هن وافا رول وا تبان هدلحاوسنال وار واحتهنیچدالب هدن رافرط یعاشا كنسهکل وا

 نواز اک ذاندنککر ایکح و رول وایرمكنسیشدد و زل وا یرمرول و |یکخ قآكنککر ارولوا یمیشیدویککرا

 هواشغورصب فعضو ناقفخ و یوقمو ینصم یغامدو بلقو روم ه همنطاب یاضعا و فیطل ید یعون یکیاو |
 | ردهبعایشا وا وهدل وفن رفهرو هناي كحراش ۷# ردعض اهیماعط و لیززم هبمرک هار نال و و کر عفان هت رلتلع |

 | روند هماعط بیطم هلبا لفن ر رد رال وعفم سا فرصتم ن ندنس هلک لفن رق هدن ران زو ب رح دم ( فن رقم ال و( لف را |

 | فنرقم و لفرقم ماعط لا رد راح لب و جد هدن رار غصت كنیساخ هکدتن ردشغل وا فذحمال هدینات و نوهدل وا

 مسکزب صوصحت هنناوسا بع ردهدزنابز هل دشت كمالو هدننز و رفعج هلفاق (لقرقلا) لفترقلاب تیطم یا

 اتنا لکن سلجر هدننز و رفعج (لمرعلا) ردلفارف عج روند هسابل نایلوا یرلکی دوخاب ردکلموک |

 لی شا دنم و رد هلمرف یدارفم رولیخاط بول اب نامه ددک دنانکحباولیصا القا ویا رم و
 | لمرق ورونل واسضهدک دلیا تعجا رم و EE E نامرد هند رد یدنکم دارب * ةلمرقبذاع أ ۳

 | هم ود یل وا یکیا لوق یلعروندهنسب رواب كنه ود؛لرسب هدننز وحر ز (لمرقلا ردیعمایسرف درو نية ورع |

 | روند ځد هیلمرفروند هرلهودهدرخ قوچ یرلیوت و رونل واریبعت بکزت هکر وند هن راغابچاص كناوسنو روند |
 ۱ دشت وا هاش نوک ندکلم مان ندج یذن دره ردندریج كولم هکر دما نا هدنرانز و رفعجو ذفنق (لمرق) |

 (لرزقلا) ر سس ندنشع رش 2 ناطط مدار وین و( ل وهز قلا 3 ريغ ۇر داناو رک المرق

 ۱ | یک بوچ ۵ کتک ندقلنوز یرلتا كلراردلاب لوق ىلع روند هغللا وط نیکرچ كب هلی كند یاز و كفاق |
 : لجرا لزق لا رولوا ردصم هدانعمو و روند هغللاب وط نالوا مقجم هلی فص و دوخاب روند هنسلاق هجا |

 كندا نشلسک یغنایا لزق و اعیج مه وا اه باهذل قاسلاةقدوا جرعلا ءوسا یا لزق هیفو بارلا بابلانمالرق |
 | كعرو ییلاص یلاص و لجرلا تی هشم یشع ناکاذا نالف لزش لاش ردهنسانعم كعرو یبک یم زول |

 ۱ | هالي عور ورود 4 4 یشکنال وا وا لزق طبق رم د و (لرقالا) رضا اذا لجرلا لزف لاق رد هنسانعم |

 .لزتلاقب رد هنسانعم قمار هدننز ولزع (لزقلا و هلناصف (نالزتلا) رونل واقالطا هدروفندعایسو روند |
  ناحرعلاهیشمیثماذا لجر لا لزف لا رد هنسانعم كم روب یکلابوط وبث واذا یناثلا بابلانم الزق وان الزف لجر لا"

 :ردلزاقایعج رونل وا قالطا ه هفیج یکی نال وا هدنس هت ر وا كنغیرب وق كنش وق لو ط هلس هين هشت (نالزقالا

 ۱ نیعتم هلبا رادان فرشهدننز و لععشم ( لع تل هنسانع»سوق ر وند هاب هلرصق كن هل یا و كشفاق (ةلح زتلا) ۱
 ..شمطمرغ فرش یلعیا لعزتموه لاش یک یراکب هرد و نابعا همد ر وندر روند همدا نالوا شضخعسو |

 هرودو ول هثج نیک ر چ ك هدننز و رفعج (لمزتلا) عدرسیا لعزقم یش لاقب روند هئیش ور ریت و عیرس اقلطمو |
 ۱ هلیصفءل رفاق( نالطةلا )و (لاطسقل )و هدننز ورفعج (لطسقلا )روش دهرک د هل رک ك فاق (ةلیمزقلا رز روند |

 | ردیس هنک كن هیهاد و تفآ هدننز و زفعج (لطسق ما)هنسانعم رابغ روند هزوت هدننزو روبنز (لوطسفلا) و |
 .ندهبواععالع رونل واریبعت هغاص مکلا کروند ب هيا وه "راد یراکدید حرق سوق هیځ ك فاق 6 الطسلا)
 ۳ هلطسف ندسلدنا دالب دوخاب هجان مان نالطسف هکردیسا بوث ولردر و روند هنرج قفس و ردطلغ |

 ۱ هلس رعت یچ د كن هبصق مان لتسک هدنرق هسورپ هکر د میز« SS بسفزقت نو و فلا رونل وا تبسن هرهش

 دلو زو هحرحد (ةلطسلا # ردر يشرب هقشپ هدسلدنا هژمفیفح كنان و یضق كفاق ی هیلیطسف ) ردناللطسق یتبسن |

 ربنا لطسق لاق ردهنسانعم قلغاچ وص نافآو رده اذا لمبا لطسق لاق ردهنسانعم كمەرکو ک بورما هوډ |
 (ةیبطسا) توصم یا لاطسق رهن لاق روند هغمربا نایلغاج هدنزو شاطرف (لاطسا) ثوص و" رت

 دو زوم هتتسروا نالسرا هدنزو ین (نیشار ردتغل هدنظفل هنیبطسق روند هرک ذ هلم كفاق

 | ليصل رفاق (لیماسقلا و < ةلماسقل ال ردع | كن ردن نطبرمدننزو لیمزا (لیمف )ر دیعما نطبرب ندنس هل

 كو رع نی ذا یردارب كیرعربمامان شرالا ةع ذج هلیصف كفاق (هلعس) رونل وا قالطا هراهب وا هجعنرب ندارعا |
 نالوا هتسانعم لاج و نسح رولوا دناز یال سي یدنل وا بیقلت نوغیدل وا لاج و نسح بحاص ردسقل

 | هعطق اذا یناثلا بابلانم الصق هلصق لاقب ردهنسانعم كعك هدننز و لصف (لصقلا) رول وا ندهماسق و مسق |
 لصق لاق ردلمعتسم هنسانعم قمروا نوب كمدآر و هساد اذاربلا لصق لاق ردهنسانعم كکود نمرخو |
 هلاصف لصق و لیصالا اهفلعاذا املعو هب ادلا لصق لاق ردهنسانعم كمردب يضف ااو اعرض اذا هقنع |



B~ی ۳۲۵  

 رد سلوک مترو له (لصفتاچ ریظع للم ء دلج سه اذا الو لوعفلا ءا یلع لشو مباراو
 قسشپاب هکیک یروقوق یتس درد بودلنو ز یمدآرب هل رسک تانهزمه (لاغالا) لغ نع هم حیا لوس لا

 قع روق هنس رب افلطم بیکرتو ,د حراش * رزیظع یلع هدلح سانا اذا موصلا هلا لاه ردهنس تانكا

 یلاح شا هتک هر زا زا یروهوف یسیرد ندقلن وز كب هلیس هی لعاف عسا (لصتتلا ۱ ردع وض وم هنسانعم

 زدمنسانعم لوک هاننتصف (لسقا لاخا "قبلا دلطا سپابلا وه و راست نالف راص لا روند همدآ نوکرکید

 | فتك (لحلا) و هدننزو لف (لصقلا) همظع ىلع هدلج سم اذا عبارلا بابلا نمدراق عیشا لق لا
 روند همدآ جا کیک ناب بو روق یسهدوک ندکل ریپ :CD هدنن زو

 رد لحدرح ینزو هلغل وا هیلصا ضعبلادنع و ردهد از تک النجد و ورم هکیس هلک لصتلا هکر د جم

 | هلوالج هب یرک دارطا رکمردنایعیغیدلوا هزه لصف لح هدنروص و نکل یدلیا ماّرملا ینا لوق فلوم

 | كد وح و ردهنسانعم تمزالمو تموادم هدن ز و a فخر ردح ورشم ه دنح رش هيف اش هدام وب و

EEEنویف هدننزو باغ( لاحقا همزال اذا هلحاق لاق نفخ رنا ولت ایم ا  

 ۱ | یەنسنرب هدننزو هجرحد هلا هجیاز (نلزسقاررولوا لاله بو روقیرلی رد هکر دیم | ضرب صوص
 | هنسانعماصع روند هکنکد رول وایسا هز و ه رمض و هطقما اذا هلزگ لاق ردهنسانعم كمروش ود هر بوروا

 اعم (لاذقا) سارا مظعلا یا لیودنق لجر لاقب روند همدآ یلشاب كوي هدنن زو لببحتز (لیودنقلا)
 كنافق تلذک ر د هسک !یراقو ندنر وقجافقدا رم ریتم )اور مو و بول شاو ود لوک هاب و

 ۱ ردن رابعندرنروط یلشاب ناب وا | هدنسهسک ۱ لنهیصات هدنیس تآ و دح راو هغالوقندنروقح افق ردیدناح یکا

 [ تبیش هریک نا كحراش + را شو عاج یا هلاذغ برض لاق رد هلذقاو هلننتص رد لذق یچج

 | برض اذا لوالا بابلانم الدق هلذق لاقب ردهنسانعقمروا هنلاذق كمدآرب هدننز ول نع 6 لذا ردنالاذق |

 ۱ | رد هتسانعم يع لوق یلع قعوا هیدسک رو راجو لاماذا نالف لذق لاق ردهنسانعم قعاص ندغوطو اف

 | بهر" دج اذا یمالایف لذقلاق ردهنسانعم لا دوم مدح هدصوصخرب و هباعوا هعباذا انالف لذقلاق

 : و لحس (لعذعلاز و هدنن زو ذفنق (لعذملا بیعیا لذق هام لاق ردهنسانعم هصیقت وبيع ا

 اق ردهنسانعم قلوا راوشد بونلزراپچ هنسنر هدنن زو لالععثا (لالعذقالا) روند هسک ان و سیسخو ےئل

 e یا لعذتم لجر لا روند همدآ كالاچو ڭناچ هدننزو "لععشم ( لعذقملال رسع اذا مالا ل اعذقا

  تسخ هلی رمسک كع“ و یصف تللاذو یعض كفاق (ةلعذقلال روند هنادا و قجا هدننزو لحد رج (لعنشا)ا

 | هنسن ریچات و زساه روند ید لعذق روند هود لکیهلا مظع و یرباو روند هنروع رودو نالوا یأندو
 ۱ |هبسح ی ام لاش ردهنسانعم تراقح و كلكو *یشیا ةلعذق هدنع ام لاق ردندل وا یانعم ررلیعتسم ا

 هب هنس لوب هدنز و طبالع «لماذقلالرون دهمدآ هدروگناس ورد ك هلص كفاق (ليعذقلا)ا هل و ّوض یا ةلعذق ۱

 ردبا دیص قلاب یک یشوق یترام هکر دشوق سنج رب هدنزو یعز "یلرقلا ) عساو یا لماذق ءاضف لا دونید ۱
 ندنطابتحا و رذحیسرب و هغلاب یکهدنګا وص اماد یر كن زوک هدنزواوهردشوفرب یحاصرذحو مزح تیاغب ۱

 مزحا لاق +ردشمل وا لثم برضهدطابتحا و م زج هتک هیلعادضق هنسیدنک ی رپ ندحرا وج هکر ول وارظان 4 یراق و

 | هجوج و روخ كب هدننز و رفعج هلا هنلثم یاب (لثرقلار) + * یلوتارشیآرناو "یلدناریخیآرنارذحا و یل 7 رق نها

 | رابع نایبص هکر ديما قحو ولرد رب هدننزو هلحدرج (ةلحزرقلا» رد هلثرف نوم روند هرودو نالوا ۱
 هکنکدو هب هب وص ردفنوشرارب هدنزرطاصع و رارونقاطیرلقاتر وا جا وزا نوجا رخافتهن ر یرب كلذک رارونقاط

 | هنسهب : كن راشابكی عناوسف و روند ه هک هنامورف و ےئل هدننزو ذفنف(لزرقلا) روند روع رودو ورونید |

 ۱ هب هنسف کب یک شاط و روند هیغناقوب و روند هچاص هدننیهلوا و هزاطوخ یرلکدلیا عضو هدنزرط جرپ بوط ۱
 دیبا یراسرف .كکلام نم لیفطو ؛ارد ن ةفذحو روند هلآ فیطل و بوخ ولکت رد یم اضعاو روند |

 | ندعوا + وا یچاص هدنزرط جرب او هنسهب كنشابتروع هدننزو هج رحد(ةلزرقلا زل

 | هتعججاذا اهرعش ةأرلا تل زرق هدنرعلا ناسل هکر ید ج راش » اهسآر قوف هتعجاذالزرقلا ةأرملا تازرق لاق ردن رابع

 ۱ 6 ةلطرقلال رول وانیتمیغبدل وا تابع ندجاص هم رلوایریبعت "یشكفلوم هلغل واموسم هلی رابعاهسُر طس و
 | ردد رفم تالاطرق هلاطرقور ون. د هب هف وکو هدږس نالوا یکن د ر كنکو ب كشاهدنن ز و هساط رق(ةلاطرقلا )و هدن زو هبشرق
 | لصا كنو رولوا ناوبا و یضییمهثج ول وب یراق هکر د روناچ كچ وکر, هلیصتق ك ناب وار وفات (نالبم لا

 (لبعرق)



f ۳۲۳ Fe- 

 كمزدلوا جد و هدننز و لیعفت (لستقتلا) نعل یا # هرفک | ام ناسنالا لتق 9 یلاعت هلوق هنمو ردهنسانعم

 (لاتیقلا)ل و هدننز و هلداحم (قلناقلا لو هدننز ولادج (لاتقلا ) هلتف نعم هلتقلاق ردنعصنمی رشکت هکرد هنسانعم

 نعل هسک رو الاتیقو ةلتاقمو الاتف هلتاق لاق رول وا نوجگا هدای زو دحا و ردهنسانعم كعشدبا لتق هدننز و لاعیف

 رولوا هاک یتمالک هللا هلناق رلبرع کرد حراش + مهنعل یا هللا یملتاق لاق ردلهعتسم هنسانعم كلا نرفن و |

 كفاف ( ةلتقلا زلوا نوح و دارم ین مالك هام 5 یک هاد تبرت راردنا داربا هدنماقم بحت |

 لات روتر از هلا ش ردل واندنآ هکر د هنسانعمكمردل وا راو ردلاد هننئیه و هننلاح لنق ردعو ءان هلیرسک
 لام ر رواک لاتقا یعج روند هلتاقم نشد رهام و ریاد هدناب لتق هلل رسک كفاق (لتقلا) هنيه یه و ءوس ةلتق هلق

 نو لش تانک رو اقا یا هلتف وه لاق رول وا "دض هلکع د هتسود قیدص و لتاق» "ودع یا لتف وه ۳

 ردا و یع نا یا یلتق وه لوقت روند هنسهداز هج وع كمدآ ر و ربظن یا لتق هلام لاق روند ودلاورهدنور 

 هش وخ ییصوصخ روشو رشو هن رقیا هلق لق لاق روند هنساتمش كمدآ رب هدکنجو عاجشیا لنقلجر لا
 هکر دیعج تال وتف هلنیتعص (لتقلا و هلرعط كفاق 6 لتلا) هب ملاع یا رش لتقل هلا لا روند ه هسک نالوا رولي

 كنءزمه (لاتقالا) لنقلا رشكلا یا لتقو لتق مهو لونق وه لاقب روند همدآ لتقلاررثک رد هدشن ز و روبص

 ردت رابع ندقل وا ثعاب هنلتف ب ودا لتق هضیع هلببس ر ین آ هکر د هنسانعم كل عا ضع هغفل وا لتق یمدآرب هلبرمسک

 | شل وا هاک او فقاو ه هیوک لاوحا هلا براحت شمت روب شع هدننز و مظعم (لتقلا )لتقل هضعاذا هلنقا لاق

 یس همدص تبحو قشع هکر ول وا فص و هاکو که راب لوش ور ومالل ب ریا لتقم لج ر لا رونل وا قالطا همدآ
 | هسک رب (لاتقتسالا  قشعلاو با هلتف للذم یا لتقم بلق لا هلوا شلیا لل ذمو روهقم فآ ۳۹99

 | تاقسا اذا نالف لتقتسا لاق ردهنسانعم كما علست هک اله یتسفن ندنت دالج و تعاجش طرف بول وا

 لوتقم یا لسف أما و لمتق لجر لاق رول وا فص و هک ومو رک ذم ردهسک شفل وا لنق هدننزو ریما (لبتلا
 | روبص (لوتقلا)) رار د نالف ی ةلتق هذه بودا قرف هلا ات هسزفل وا رکذ یظفل هما نالوا هفوصوم رک آو
 لوتق ةا ما و لوتق لجر لاق رول وای واسم تین أتوریک ذن ځد هدن و یدنل وارک روند همدا لتقلا رشک هدنازو

 سفن تاذ یا لاثق تاذ ةقان لاق ردهنسانعم تاذو سفن دزو باصس (لاتتلا) ةلاقو لتاق یا
 ردهنسانعم توقف و روز و مسطحا هه یهو لاق 4 قہ ۲ لا رول وا قالطا ه هنجو ا دیش و دقئ و

 لاق ردهنسانعم كعشدا لاتق و كنج ردنوجا لارشا هدننزو لاعتفا (لاتتفالا) وق یا لاتق وذل هنا لاق

 لوعفلا ءان ىلع نالف لتتقا لاق ردهنسانعم كلثا لاله یسهفئاط "رج دوخاب قشع یمدآ ر و | ولتاقت اذا اولتفا |
 راضعب و ردلکد مزال ه هلک ءات ارز ردماغدا مدع نالوا جفا دن ەدام لتتقا وبشا و "نطا وا ى

 ندنفیدل وا هدایز نوجا ینوکس كفاق یسهزمه كنيضام و بودا ماغدا یران و لقن هفاق یتسهکر ح كنال وا ءات

 نوجا ناک اتش ع راضعب و هل رسکو یھ ڭكفاق رایدد نولتش هدعراضمو اولتق هدبضام هلغفل وا انعتسا |

 هدینان و هدننزو ثدح رولوا لتقم لعاف مس هدل وا هج و سل رلیدلیا E یرافاق هدعراضم و هدیضام |

 (لتفلا) هلمعص :كفاق و كم رار د لتقم ء لعاب هب هم یعض هکم لهاو هل رسک كفاق و ىع كيم رووا

 لاق رونل وا ریبعت قمت وط واللون و هليل و 7 کور تی 1 قم وط هلیهج و یسانمو لهس یثیا ر هدنن زو لعفت |

 لاق ردهنسانعم كع رو ینالو یتلاص كرهلیکو و لر هلیک !ندنسهویشو ادا نوتاخ و اهل ینات اذا هتجاخ نالف لتفن
 لجر لاق روند همدآ قلاص و ممه هه و زجامو هیلوچ هدننزو لوثع (ل وتقلا) تنش اذا امنیشم یف دا تلف

 دادش (لاتق و هدننزو باتک (لانق)ل و هدنزو هنیهج ( هلق و هدننزو هزج (هلتق ) خرتسم 1 یع یا لوتف | :

 ماما هکر دنایح نا هدننزو لداح (لتاقم) ردندیماسا هدننز و ریما (لبتف» و هدننزو رفز (لتق)لو هدشنزوآ

 رب یوم زودلا ود هکر د ر یسیکیا لوق یلعردناذرب هعشب ندندندحم ز ودلا ود ن لتاقم و ردف ورعم |

 زبغ و سيق ن نب لتاقمو لضفلا نب لتاقمو ردفیعض سسفلاناعلس نب لتاقمو روند همدآ نکید همصت ردیسراف

 خو ؟ شما هج زود و هچوبا هدننز و خشم لا منم یا( لعل ) رد رد لیافمق هل وا بوی

 ردد هو رو لرم( ا ردم وتر ب سەدام لعق ردكم ندنسهلک "لعتقمو دوخاب روند هق وا |

 یاح (لوح ا روند هنس هچ را تایربا یلکیک و روند هنم ةلاصام رخ یریاو روند 4 هسکقلاص وناشیرب ومحه

 كند ندلازهو فعض طارفا هلنیتعف نوجا قلح فرح و هدانز ول 4 )و هدنزو دوعق هلا همه

 ثلاثلا بابلا نم الغ لغو الوق شا لق لاق ردهنسانعم عشاي هکیک بولوا یروق وق یسپ رد



< ۳۲۲ F= 

 | باونالا اب هدزرلا هوک هکدنن ردەلبقو ةیلبق 1 ارلاقو "لبف لئابقلا نم لحر ر ق مهلوف هنف یدلیا صیصن

 | لبقل) روند هرات وپ نوسفا كيرع ناوسف دو هدنزو هر لب رددآهدلب رب هدنبر و كن آ ردقح هل وا

 | بنع 6 لبقلا ) رددآ عضومر ورکذیس اک روند هثیش نالوا هراکشا و رهاظ هدجاع دو هدننزو درص

 البق هتار لوقت روند هثیش نالوا هراکشاو نایع هدوشرف هدرلنو هدننزو رع < یلبقلا لو هدننزو
 ره «دنزو اتو لاو انایع یا القو ایلبقو بنفک القو درصک البقو نیتعطب البقو ذک رحم
 هکردلصتسم هنسانعم تمواقمو تقاطو باتو هدنع یا "قح نالف لبق یل لوقت ردلمتسم هنن انعم
 یدنل وا رک ذ هکرول وا هانکن دنامز كج هلکلبقیذ و ةقاط یا لبق هب یلام لوقت رونل وا ریبعت هللا قلوشرف ندنوب

 2 راکیک نالوا ةعثق وص هن رب یرب یکه کبش كنس هساک شا هکردیدرفم كسأر لئابق هدننزو هنیفس (ةلستلا
 یعج روند نأش هریکس ندا دنن توردشفوص هم رب یرپ یرلنآ روند هلق هننبسهعطق رپ ره روند هن رلهعطق

 كع لئابقو ضعب ىلا اهضعب بوعشم عطق یهو عادصلانم یمأز لئابق ع تداک لوقت رد نوش

 قاع واو یو هدنن هک ارت ردتعاجب نالوا بعشنم ندنت زذ كرد ر ران آو ردذوخ ام ندنوب قالطا هلببق هنن رره

 بعش هدعب ردهلمبقادت | ردبترم هرزوا ءاضعا بیرت هیناسنا تاماجب هروک هنناب هدریاصب كفلؤم * رونلوا ریبعت

 هلق و * یهسآ ردعماح نع و هکر د ی یراهظعا و ردهلیصف و ذخف و نطب هدعب ردهنسانعم ردص هکهراع و

 ۱۱۰۱ ا نسع مال لات روند لفابق هنو زون دهنر رهراشباق یرلکدد قلشاپ تک تآ
 هدننز و مرکم 6 لبقلا) ردیعما یسرف كسادرعن نیصح و روند هرببکر چ و هب هرحص نال وا هدنرانک كن نا ویقو

 لخدم یتلخداکالبقملبقا مهلوق هنمو رول وا یی” ردصم و ردناکم مسا ندلابقا روند هلحم و تعم كجهدیا هجتوت

 ةلابق لبقو هب لبق لاق ردهنسانعم قلوا نماض و لبفک هکردیف دارعو هدننزو هلافک ( ةلابقلا إل قدص

 لاش یدنلوا رکذ هکهتت روند هنکسمت مالا هلابقو نعض و ه لفک اذا یناثلا و عبارلاو لوالا بابلانما

 بؤسکه راب ر ندنغالوق هکر وند هن ویق لوش هلیس هين لوعفم عسا قلب اقلا ) هلابوتکم یا ةلابق هاطعاف لماعلالبقت

 ةاش لاق رارد هربادم هسرروط بونلابص هدنف Tg هلوا رروط بونلاص هدنفرط كوا بول رآ نکل

 | رد هنسانعم قل وا ه وشرق وشرق هدننزو لعافت < لباقتلا) مدقنم ةقلعم تكر و ةعطق اهنذآ نم تعطق اذا ۳

 | همدآ مرک ی سنو كاب ییوص ندنرلفرط یردام و یردپ هلیس هینب لوعفم سا (لباقلا ) اهجاوت اذا الباقت لاق
 6 لابتقال )هب وا لبقنم بلا مرکی لباقم لج ر لاقب ون وات ندا ااا سرور تاو ا

 | كيوس زوس ههادبلاو هناا اذا هما لبتفا لاق ردهنسانعم قلاب ندشاب یکی هشیار هدننزو لاعتفا

 ۱ ندشاب یکی هلیسهش لوعفم مسا (لستتلا)ل اهلحت را اذا ةبطملا لیتا لاق رد هتسانعم كط تادا هبطخ و مالک و

 ا ر نمی رک را دف ره اتا بابشلا لشقم لجر ینزولا لوق هنمو روند هثیش نانل وا فاستسا

 77 یاس یتا وجتماسب تعا هک ایوکیدلعاروهظ یم هاش و رثا كارب ونهب وز وس هدیدم

 | لاقو ثیبخ تیاغب کروند هنالب سنجر هدننزو باتک لابق و امت هایی رعب ( لاق قریصق )ا

 دج هدانم (لباقلا إل رددآ عض ومر هدننب یداو ما نار لا دم لرح مات برع هدنزو یلبح (یلبق) رول وا |

 | لوبقم بوث لا روند هو یلام هدننز و مظعم (لبقلا )و (لوبقلا) ردیعما لدصسر هدنف راپ ۍرابښف فی
 | ردیدآ هیحاترب ندنسیحا و عرف هدننبب هندمو هلع هلناصف (ةیلبقلا لو هل رسک كفاق (فیلبقلا ) عق رمیا لبقمو

 | (ةلعقلا)ردندلاجر ؛یماس اهن و 2 ااو اور لیقوهدنز وخاص( لب 8 )رەد تزور( لبق
 | هنر یر یرلنورب كغایا لوق یلع قلوا لئامیرغوط هنر یرب رقایا هلیء دقت كنیع (ةلبعَلا لو هدننز و هجرحد

 | دوخای كمرو هتسهآو فیعض یک یشیرو راستخا ورپ دوخاب ردهنسانعم قلوا ولنادیم یراک واو نیس
 ۱ خب نم اهلک همدق لبقا اذا لبعقو لجرلا لعبق لاش ردهنسانعم كعرو یک رواص قاربط هلن راقایا

 كناتو یصق كفاق (لتقلا هیمدش بارتلا فرغب هلاك نم یشموا فيعض ىشموا نيبعكلا نيبام یر
 ۱ هلیفرح هب هدارو هتامااذاالاتقتو التقه لتقو هلق لا رد هنسانعم كمردلوا هدننز و راکذت (لانقتلا) و هلنوکس
 ۱ ا ةتنانمم كلا وز هلا زا ندناوبخ دب لتق هکر دج راش» ردن ورم ند هبلعت یاونع 4 لتف

 | علطم یک رک ب هنسنرب لتقو*نهتنا رونندتوماک | هس رونلوا رابتعاهلبا تایحتوف کوزه وا تاتو

 | بورشمو امان الع نمی هلع اذا اربخ "یشلا لتق لا ردنا لتف یلهج هک ای وک ردلمعتسم هنسانعم كمي بول وا

amكل نی رفن و نعلو هال هج ماذا بارشلا لتق لاش ردلهتسم ا ا ازا  | 

 (رددنسانع )

۳ 

 2“ ۸ لا



 و ۲۲۱ بس
e: 2سس ي ج  

E, 711 روند هناتکر بدو هعوع لبق دوخاب ردیسالعاربید و ییفسا كعالو لبق دوخاب ردموکو مر  

 هاب اقم هاست دارم ندلسف ردهدنزو باتک دتل وق راند نم الابق فرعبام ثالذک دنل وقرب دن م البق فرعبام ویسا

 هق رااکا دارم ندرببد و نالک توداهعتوت هب هسک ر دارم ندلسف دوخاب رک دیسک ر دهر ادم ةاشدا مندشد و :

 ندن وص كن ردب یییوص كنسهدلا و هک ردهنسانعم هبا بس نم هما سن فرعبام دوخاب ردمدآ ندیک تور و

 | بوئلوا قالطا لبق ه هدلاو ېم هنکیدلیا عبن ندنردص یتوهش كناو ف ردکعد ردقو یتردق هریو قرف
 | نیل یو هبات € ةلابقلا رو ردیعما لجررب لسبق و یدنل وا هبانک هلبا ریبد نوهکیدلبا تنش ندنرهظ كلاحرو

  هدننژو لعفت ( لبقتلا ةلباق تناک اذا عبارلا بابلا نم ةلابقةأرملا تلبق لا رد هنسانعم قلوا هاو كلا كلها |
 | نهنسنر و یشی ر و هذخا اذا *یثلا لبقت لاق رد رابع ندقلآ ب ویا ر کود ةنشماتمم اتقوا )

 ئ یسهلوقم تیابج و حارخ و دعطاقم ند ريم ردهنیسانع» كليا مازلا و صیوفت هنمارلا "هدهع و لینکت هاا

 | هکر دف رصتم ندلعفت قرهلوا ردان جد لىبقت هکهتن ردفرتصتم ندناب لیعفت قرهلوا ردانو و یک یازلا لا
 لا و دقب هيلع هتمزلا اذا القت لمعلا لماعلا تلبق لوقت ردهنسانعم كلعا مازتلا "هدهع ردیداوم هلوقل وا |
 هرز وا سايق کرد حراش» ردراردان و داش هلغاوا جزاخ ندسایق رو و دقمب همتا ادا داتا ملا یو لی ۱

 ردعما ندنرلهدام لبقت و لمبقت نانلوا رکد هدننزو هبا“ ( ةلابقلا )ل رد دراو ید البت هلبقت و السقت هابا هتلبق |

 ةعطاقم *یشب لبقت نم لکو ساسالایف لاق روند هلابقهغلبحم الا یی هتسدعانص تن رولا د دنکس ما
 هلنرتصف ۹۳ ) فاقلا تب ةلابقلا هيلع بوتنکلا باتكلا و فاقلا سسکب ةلابقلا هلمعف باتکلا كلذن هلع بتک و
 هننفب موق دوخاب هنسهب غاط دوخاب لو وا لوق یلع روند هر هجو و سوت نالو ادیب ند وشرق ن کر دیک هدل و |

 لر قلا لاق روند هکلنا فلل هنا هناداتسا و هج وا نداق ا و روند هلو ثالشیا و قحا و ر واک ه هلباقم هکر وند ۱
 یغوط ه ورب یهایس كز کنیعلا لبقو مست یا لبق هلجنرف لاقن روند هغلقشنا و دل ولا جارخ ال فطل یا لبق |

 لزوک یکیا دوخاب روند هغل وا زا و فیطل ندنشیه قلیشاش دوخاب هدنتنیه قلیشاش دوخاب هغلوا وللیم |

خ دوخاب هغلوا والیم هنترص كنور دوخاب هغل وا هج وتمو لئام یرغوط هن رب یرب یراهایس |
 ینعب هرز وا مشچ نا

 هغلوارظان ولئام هن رب یرب یراشقاب ل ز وکی کیادوخاب هغلوا لئامیرغوط هشاق یراق ودوخاب هرز وایمو وا كز وک |
 وه و لبق هع لاه و عبارا و لوالا تالا نم البق تلبق و هنع تلف لاق رول وا ردصم هداشعمو و روند ۱

 ضرع ىلع اهلابفا وا یرخالایبع نیتفدطحا یدحا لابقا وا هنم نسحا وا لوطا لثموا فنالالع اهداوس لابقا |

 كل رهلبک ودوص هنشار ڭلەود لبقو اح اص ىلع نعل | نہ لک ر ظن لابقا وا بج اجلا یلعوا ربحا ىلع وا فا

 یرعٴوط هنزو یرازون و كنم نو و ردنرابع ندا نکراقا وصندقول وا هض وح هکروند هکجحماوص |

 مدار و اسهح و لع البقم اها رو راص اذا عبارلا بابلانم الو هاتشسا تلبق لاق ردهن انعم قوا ثاکوح |

 ماکت نا وهو البق هلق لاق یدنشماطا ےعصتو همم ین آ هحذقم هکر وند هکلیوس ههادملاب فقول یزوسرب

 ندنسهلک هلبق و روند هتل لال ویر لوا | Jahn لوفلع كمروک لوا ندهلج لاله و هل دعت مو مالک

 نوجنا ذیخأت و رضس برع ناو تن هکر دیعما قحو هل وکر و هنسانعم هکلف روند هفشغآ هکرولوا عج 3

 هد هنن روم هلراتآو هنربن ذ وی راب , راق هکر د هنسف رب آر و یرکد شل زود ندنکیکلیف لوق ىلع رازدا نوقف ۲

 هدنو رونلوا قالطا هنامزو تفو كح هلکو رک ذ ساک ردهنسانفم هراکشا و نانع یک لق لبقو راردا یقیلعت

 تق و نم لبقتسا ییعب ااا اعف یا لبق و لبق یذنم . شعالا كڳ ال لاقب هنمو ردتغل د هدننزو بثع ۱

 مابالا نم هدهاشنام رشع ىلا كلکا ال فاقلاةروسکلا یتعمو اهلبقتست رشع ىلا كلك اال هک رحل ا یتعموا لبقتست#|

 (لالسفالا) و هدننز و رارجالالقالا) ردیدآ RO SE لدنلا ةم ود هد زو لبح لبقو لبقتست ایف یا | ۱
| 

 تلابقا و هنع تابقا لاق ردهنسانعم قلوا فصتم ك هلتفص لبق نانلوا رکد زوک هدننزو رارجما |

 رظن هلاک لبقلانیب یا لقا لعتر لاق روند ه یشک نال وا لبق هدنزوکهدننزو رج ( لبقالا)) لیقاهم تناك ادا ۱

 یرغوط هزات یرازون و و روند هزوک نالوا لبق نالوا رک ههندنک هد زو :ارجن(مالتلا) هفنا فرا ]

 کا هکر وند هغش ضا هلناصف (قلبقلا ) اههج و ىلع نرقلا ةلبقلا ىا ءالبق ةاش لا روند هنویق نالوا ثاکوج |

 هلا ونع راشج هد ر هه هچرک هکر د ح راش + روند هنن وشخ نالوا ضراع هرفص هکرد هنسانعم راشج و یدنل وا |

 بوقع وبا و رگ ن رش رکب وا و ردنابن راک کد ید یح وک ا هکر دقل وا زابخ نال وا توص ردطلغ ن نکل ردموس رھ | ۴

 یعل وا لبق هدشنین هاب ابق هل وتپس کد ردکعد ب وسم هنابقوب صط ثح راش # ا ع ا ۱

 ی



 هلغل وا یالتخا هر وکه راضعب هدن راثدب لبقوهلاقم و لابقاهدارون وردشل وادراو طرشالب ثلا باب هدارو نا

 | یعص كفاق لوبق و لبق و ةلباق تراص اذا ةلثلا تابق لاقى رد هنسانعم هلباق دصک لبقو رونلوا رک ذ بی رقع |

 | تبهاذا لوألا بابلا نم الوبقو الوبق و البق لوبقلا تلبق لا دال كما راکز ور نوه لاو هارو
 هيف ذخا و همزل اذا الو 7 لای بع لبق لاق رددنسانعم كلا تموادمو نامدا 6| بویلشاپ هب هنسن ر لبقوا

CD۳ ریصت ییدد هلابف هسلعن جد و هدننزو هلعافم  Eییعع لعتلا لباق لاقت  

 هل اقم هلباتک رخآ نرتکعف باتکر و ههجا و اذا هلباق لاق ردهنسانعم قلوا هب وشراق وش راق هلا هکر واهلبق

 كمروکت هلاسبق هنیلعن ید وب ر ك كنهزمه (لابقالا)ل هضراع اذا باتکلا لباق لاق ردهنسانعم كل
 نانلوا رک ذ هلاقم هکیدد بوداقرف یتیرانب راضعب و اهلبق یتعع لعتلالبقا لاقب یک هلاقم و لبق ردهنسانعم

 هلابقلابقا وقلعاب ی هلابق هنیلعن لبق و كلا تاق یکیا بوکوب یرغوط + هدقع ینج وا نالک هرب كنس همصت نیلعن

 اهل لعج اذا ا دش اذا اهلبقو ةدقعلایلا لا علا ةا وذ ماذا لعنلا لباق لاقیف ردهنسانعم كرو
 | یرغوط فرط نورب یتهایس لزوکو  تلبق نعم ةللا تلبقا لاق ردهنسانعم قملوا هلباق هصک لابقاو ةلابق
 | لاقت ردهنسانعم كل وب ۵ دنمن بو زک سابق اھت انا نخ تلبقالوقت زدنا تەم تمروتک تکا
 لقعاذا لج رلالبقا لاقت ردهنسانعم قمل والاد وف درام کیا نادات وقجالصالایمدآرب و ردا ضیقن هيلع لبقا
 هیف دخا و همزلاذا "یشلاییع لبقا لاق ردهنسانعمكتا تموادم و نامدا اکا بودا ع ورش هب هنسف رب و ةقاچ دعب

 هتلابق یلب هتلعج یا "یشلا هتلبقا لاق ردهنسانعم كمروتک اب قعوط وشراق هنکوا كمدآرب ییهنسنر و

 رددر تلباوق الا ا وایا هلاوق سعالاتذخ |لوقت روند هنلئا و اكنهنسنرب ردیعج كن هلباق (لباوقلا

 رونل وا فرصت لعف هدندنع راضعب کچرا ةلبقم ا ةلللا یا ةلباقلاف هلعفا لوقت رون ده دیک كج هلکه با و

 |ینعب ر دامو لبقام هنم هللا لاقبهنمو رایدلیا راکنا راضعب و یدلیا تبث هلی رانا ونع تلبقا و تلبق فل ۇمهکەتن
 دلولاذخأت ىتلا ةآرلایهو ةقذاح هتلباق لاقت روندهنداق هباهلاقو نوسلیاریخ یی نکو ص ینکواكنآ یلاعت قح
 یهنسن یسهلوقم تح و هبه رول واردصملوبق و رون دهن داقه ا دوب هدننزو روبص (لوبقلا ۶ ةدال ولادنع

 *یشلالبق لاعب رونل واریبعت كعالوبق هدزعاسل ردیف دارم نتف ر ذیهدیس راق هنسانعم كلئاهدهع رد بولآهلبا قلت

 هنلی یطاپ یراکدد رود ارز روند هنلیابس لوبق و رول وا موعصم یفاق هج اکو هذخا اذا عبارلا بابلانم الوبق
 لوبق سپ ردینبم هتفیدل وا بوغرمو لوبقم سفللادنع دوخاب نوهگیدسا لباقم ه هبمک باب دوخای ردلباقم
 هنسانعم تقالط و تشاشب و رشب و لاج و نسح لوبق و ابصلا عر یا لوبقلا تبه لاق ردهنسانعم لوبقم
 | × لوبقلاامه وا و لوتبلا اما + نینسط اف یتمایعلا نومأم لا عدن لوق هنمو ردهدزتابزاضعب هد هلیعط كفاق ردلیعتسم

 رجه یلعفكنوب ورون.د هکلن و اک | بو یلیا تبح واض رو لیمه هنسن یس هل وقم نص و وفع سفن رول واردصم ساو
 + ضرالا یف لوبقلا هل عضو مث * ثیدا هنموةياهنلا ف وح راشلا لاق زفل واف رصتلعفندنآ هکر دشم وا هناماو

 قلا یهغوق ندنلا كمدآ نکچ وص ندوة رولوا ردصم لوبق و هبلا سفنلا لیمو *یشلاب اضرلاو ةبحمایا
 (لببقلا) ردندلاجر “یاسا لوبقو یتاسلا اهذخا اذا عبارلا بابلا نم الوبق ولدلا لباقلا لبق لاقت هنسانعم
 | القوه لاق ردهنسانعم لیفکو رک ذیساک ردهنسانعم هراکشآ و نایعو روند هننداق ها حدو هدننز و ربما

 ! انماضیا هلالببق راص لاقب رد هنسانعم نماض و مهف ع یا موقلا لسبق وهلاقن روند هنسادضتک كموقرب و لیفک یا
 | كن وتاخلسقو ردشع  رابتعا "عایتلافک ارهاظهدارو نکل ردشلنا ریسفت هلا لیفک ییماضهدنسهدامهچرک ف ل قم
 یکیرامدآبرعو م ورو جز روند هتعاجج هدايز ندنآ و رف وا عج ند هفلتح فئاوط و رونل وا قالطا هنج وز

 ۱ رواک لبق ىج روندهدهرلنل واندندالوا ردب رب اضعب و رونل وا قالطا هدهرانل وا نددحا ولصا هکرول وا هاکو

 رج نم نوکی دقو "وش ماوقا نم ادعاصف ةئالثلا نم ةعاج یهو ساسنلا نم السق ثيأر لوقت هدئازو قنع
 | هنم و روند هلن یکیدکج یرغوط هنکوا نکرکو یلیا ییدرزک ۱ وتو دحا و با نم اوناک ام” رو دحاو

 یبق هدارو راضعب و ردیلباقم كنآریبدو ردلت نانل وا رکذ لبق هدارو + ریبد نم البق فرعیام وه + لثلا

 ینالوا راف كتقوا راق دارم ندلبیق دوخاب رایدلیا ریسفت هلباتیصعم یریبدو تعاط هن راترضح لاعتم "بر
 | هچرس ریبد و نالک هنفرط قمرپ شاب رب یکیدریک قایا ندناق قایا دارم ندلسق دوخای ردینالوا بئاخ ریبد و
 | ردلت نانل وا عفد ه وریکریبد ولت نالیکچیرغوط هسکو کندکلییا و ندا نالیکو ب لمبقدوخای ردبرب نالک هفمرپ

 دید و موکوب یکل وا لیبق دوخاب بت 4 هرشط ریبدو یزو چا كىۈكوب لبق دوخاپ یدنلوا رک ذ هه
S| 



a ۳۱۵ زوم 

 :قلوا یطخم و فیعض یسهشیدناو نهذ ورکف كمدآربهلبعتف كناف (ةليفلا)و ردموسرم هلویف هدهضسف ضعبو
 وار كمدآرب هدننز و لیعفت (لیفتلا) فعضو ًاطخا اذا ةليفو ةلوليف لی * ار لاف لاق رد هنسانعم
 | سیک (لیفلا ۰ ts دعق اذا هأر ليف لاق ردهنسانعم كمروک اطخ و رق تینا باوصتساو دنسب

 | فاضم هنظفل E ذم ليف رد ولقم ندلئاف دوخاب یدنا لیف یلصا کدر و لاح (لافلاوو هدننزو

 | لئافو یأرلا لیفو رکذ ئارا لیف لجر لاق روند همدآ فيس یریبدتو فیعض یسهشیدنا و یآر قرەلوا
 وک نیم اک رونید هرم یرلکدید لئاف لافو آرا فیعض ىا ىأرلا لئافو ةفاضا ریغنم لاف و ةفاضالاب ىأرلا

 بطق ی حاص تافیلأت ضعب راسو بیرقت باتک رد زعم لا ردیدآ هبصق رب هدنسهکلوا سرافو
 : ردیدآ دلت ر هدنساضف ناتسزوخو ردداروا یلافلا مهارب | ن لیععما زاریش "یضاقو ردنداروا یلاف

 قالطا همدآ رام هدننز و سیکل یفو ردهلف یعسا كنو دوخاب ردنداروا "یلافلا بیدالا دجا ن “ىلع نسما ونا
 a نالوا بن لوقیلع روندهنا نالواهدنروقچ تكنکرک هجم وا لئافو هربثک یا ملا ليف لج ر لا رونلوا
 ۱ نان وا ریبعت یشاب نکس هدنفرط یکیا كن رغص یرللفسا هکر دزکحا هرات یکیا هژیس هی هل 7 (ناتلئافلا) روند

 یراکدد صعصع بول واهرز وایرات|قلیوانال وا هدننای لوص وخاص كغب رب وق یضوط هند د قر وق ندنتل ا رارب

 هکیدند راعب و ردهلوب جد هدناسنا و هدنآ ردراشل وا ردم هن رااح یکیا ككراقلی وا رهدنا هطاحا ییکیک مدزب

 كناف (فلابفلا اردتغل ځد لاف هدرانو و روند اف هنن رره ردیعما لرمط یکیاهدنجما كن رازود , | غلات

 فعض یا ةل ويف و ةلايف 4 ار ف لا رون د دنفاحم و فعضنال واهدهشیدنا و نهذ وی هلبعص كناف(ةلويفلا و هلصت ۱

 لاف هندا اطخ ردت رابعندنس هبع الم بعل ر صوصخ هب صناسنفهدننزولادج(لایفلا) وهدننز و هلعافم ( اغلا ) |
 ا ردیدآ عضومربهدنبرق باو الا باب هلبسسک كناف(نالبف یدلیانا رذکر دذ ومه که دنس هدام لاف هک هت رابه كن
 یدنل وا هیعس هلا اکر ک هدعب بونل وا قالطا هروصنم ه رکص ردیعما كمزراوخ رهش هدعدق هل رسک كناف (لبف)

 هک فاقلالصف ]= ق چ فاقلا لصف چه ردندناصصا لیفلاوا و ردهسکرب ندنسیلاوم كنايفس یبا ن دایزو ردنذح هدارع ن لیفو |

 رونا واریبعت نودکو ا و یرلیا هدیکرت و شد هدیسراف ردیضقن كنسهلک دعب هلباان : .رزوا مو ىح كفا €

 لا و مطلب یناثلاو بصللاب لّوالا نیتونم لبقو البق لاش و "فلا ىلع نییذیم لبقو لبق نم كتيتا لاق و
 هلصفتم رخان دعب كدا ردعوضوم هلصفنم مدت لبق موو هناي ندبغار تادرفم كحراش * خش لبق

 دوع) هک س هلک لبقو ردیلباقم ردو رد ردلمعتسم هدلصتم مدقن هلنیتمط لبقو هليعط كفاق لبقو ردعوض وم

 یک یلوق ةنيدملا لبق کم كنال وا مزاع هغد رش سدق ندنع الثم رول وا ناکم فرظ هفاضالا بس ردبلباقم

 هدتل مو هرو یکروصتلا لبق ثاللادبع نامز رول وانامزفرظ و یکی لوق ةکم لبق ةن دل كندیکهنع ندسدق و

 یتا یک طحنا لبق ءاجلالعت رونلوا لامعتسا هدهیعانص بیترتو یک جالا لبق كلما دبع رونلوا لامعتسا ۱
 لبا لبق و ردو ردّدض لبق و لبقنم ءاج لاق ردیلباقمد رآ هکر ون د کوا هلنیتعط (لبقلا )و هلی كفاق (لبقلا) ۱

 لّوا كعسوم نمزلا لبقو هحفس نم یا لبا لبق نم یشع لا رونل وا قالطا هنسهروو كغاط هلی تفاق

 هنمو روللوا قالطا هتهج یرغوط لبقو هلّواف یا فیصلا لبقین تلذ ناک لاقب رونلوا قالطا هتماکته ۱
 (ةلبعلا ) ر فیت رعنا هراکشا و نابع هلنیتص لبق و دل و هحوتا و هلدصف دصفا یا كلبق لبقا اذا مهل و | ۱

 بلاطو ڪس یدآر , لرلهرحاس و غل یا ةلبق هدخ نم تذخا لوقت ردهنسانعم هسو شو وا هلع كفاق

 صوصخح رزیسق نویقو روند هن رل هنس یسهلوق» قحن وب ت كجەدا نوسفاو رح” نوجا هلاما و هرج وت هلف رط

 (ةلبتلا) هثلافکیا هتلبق لبق لاق ردهنسانعم تلافکو  رولیصاب هنکو ا هفرط ندزوک كنغالوق هکر دیعما اغفر |
 ةهطا یهو اذک ةلبق یلص لاق هنلوا ادا زامن هلهجوت | هکرونل وا قالطا هتهج و تعم“ لوش لب رنک فا

 رونل واقالطا هب همرکم ةبعكو ةهج ویاةر دال و ةلبق هلام لاقت هنمو رد هنسانعم تهجقلطمو اهوحص یلصب یتلا

 ه هنسنر ردع وءانلصالا ین هلبقهروک هننای هد ر اصب كفل قم » رونل وا قالطا ه هنسن نانلوا لابقتسا و هجوت ره و
 اولعجا وچ ۍلاعت هلوق هنمو یدنل وا قالطا هناکم یکیدنلن وب هدفعهدعب ردنرابع ندننشیه و تلاح كل وب یرغوط
 رونل وا لامعا قره وافرظ ردع"ا و و روندهجاع و هب وشراق هدننزو همام (قلابقلا ر ةلباقتم یا لب کتوپ ۱

 هلقمرب هئروا هکر وند هر هصت لوش هدناق قابا هدنزو باتک (لابقلا) ههاحم یا هتلابق نالف سلح لاق

 هلیصف كفاق (لبقلا]) رول وا هدنرالهن نالوا هدنزرط هم كئسیلاها نتمرح الاحوب رک هتفلارا كغم ر یهدنناب
 ۳ لعجاذاثلاثلا بابلا نم البق لعنلا لبق لا ردهنسانعم كمروک یب هعصت نانل وا رکذ یکیدد هلابق هنیلعت



 چک ۳۱۸ ی

 ]| قلآ هنسن هجزا كب ندنسازجا كنهنسنرب (لالفتسالا) روند هچاص هج او روند هرب قالبج زسنابن
i |هنم ذخا اذا "یشلا لفتسا لاق یکی تلآ ینرمشع كنهنسنرب الثم رول وا یکش لک دک یتیربرب  

 هدننز ودهده (لفافلا]) ةمزهمیا یلفذبیتکل قرون دعرکبسع شلوا مزبنمهدن زور 6 لفلا )هنشهکهزج قتدا

 ربب قآهدیکر ترول وا یضای و یهایسرونل واریبعت رب هدیکر هکر دیعمآ یدنه بح سنجررهدننز وجرب ز (لغلفلا) و
 هدنعلق كمغلب یلتج ورا كفيچ هدززآ هللا تفز حد یعونیکیا رول وا ملصا ندنهایس یضابی راردناریبعترببهراق و
 یلامعتسا هلباقوعل و عفان هرلهضراع وللثم غن و وجناسو ریظن یب هدنیآ یتیراتا قلابو یراریکس یلواتتو رۇم

 | یسهچ رزف عاملبادعب و زدم یلوب و ففجم یتابوطرو لهسم یرثکو ضباق یلیلقو دیفم هردص عاجواو هلاعس

 ژیکم یعاج ردقج هل وا لفلفرصش نال وار" زونه هکلفلف راداما و ردعنام هلج یکیکرک هلبا لیدبت ین یم ندجر
 هد هبط تادرفم نکل ردعفان هوضع یعیدقوص تارشح یسالط هلا نهدو لیزم یوحاسو مضاه یماعطو

 دشر هدننز و دهده لفلف و راربد زارد لفلف اکا هدیسراف هکردموسم هرز وا قل وا یریغ ثالفلف رجش لفاف راد

 هدننزو لزلرت <لفلفتلال ردیعما ثالجررب و روند هنفیل امرخو روند هدراکتدخ یبحاص تسایک و ناعذاو
 زن و اطلنا نیب براق اذا لجرلا لفلفت لاق رد هنسانعم كم روب یتلاص ینلاص قراتآ قیص قیص یرلمدآ

 رد هنسانعم قمرارف یرلشابكندع و لا ولی اف صاش اذا لجرلا لفلفت لاقب ردهتنمانعم قو هلاوسم هاو
 ردفدا رم هدل وا یانعم یکیا لنا لفلفت هدنزو هلزاز ( ةلفلفلا # اهابلح ا اذا عرضلا اتمداق ل اكل لاه | ۱

 هنس كج هلک ق اج هلوا ماگ و ولاا هدنف رظ هنسوب هکروند هضرا لوش هلمال دشت و هلنیتسسک (دیلفلا)

 رطم امصی ۸ تناک اذا ةيلف ضرا لا هدنزو یی الع رولک یلالف یعج رونلوا قالطا ردقهضعاب رومی اکا |
 لاقب هلوا هدنشقن لفلف ینامز کروند هشاق لوش هدننزو جرحدم (لفلفلا) لباقلا نم رطلا امیصب یتح اهمام
 لفلفم بارش لاق هل وا راقای یک لفلف یناسل هکروند هارش لوشو لفلفلا رب راعصک یشوم یا لفلفم بو

 قم لو شم هد مایا دب دش ۱ لاق روند هجاص قجرویق كلو لفلفلا عذل عذلي راص اذا

 لاقبهلوا شلوا قتروب قترو هناد هناد یکی رنادلفلفیزوب بوشتروب هلغع اب قوحهدتعاید هکر وند هلام و

 ردیمما ییلق كمتاحنب "یدع و یدنل وا رک ذ هکر ول وا فص و هلق شفلک دک ( "لفالا غابدلا هک اذا لفلقم عدا

 هتروع رودو هدننزو ج رز هلباهزمه و نون (لئنفلال ردعض ومر هدنساضق ناهفصا هل رسک كرلاف (نالفلف) |
 | (لصفا) رون دهروناح یراکددقالوقهرق هدننزو ذفنق ( لاۋ رونىدەننويب كنا ويح یراکدد لیفو روند

 هغل وا ولنادىم یغنلا را كن هچاب یکیا هدننز و هجرحد (ةلعها») هنسانعم منا روند همدآ قشآ هدنز و لدنص

 | فیعض فیعض هتسهآ هتسهآو نیمدقلاو نیقاسلا نیبام دعابت یا ةلعف ه لاق رونلوا ریبعت قلقشیآ هکروند
 یا و منا یثع لا هلا صق رد هانعمو جد یلصف هکد تن یک یاب واو كراربپ روند هشيورو

 لعافیسا ندهلشنف : (لشنفلا) ردي یرد كدم ركبوا بتاکو ر زو هدننز وهلدنج (هلدنفا) ةفیعض ةيشم یا
 7 هت الشنفم اناا لوقت هنسانعم ا روند همدآ نال وا راکدند توان وا هللا ینلاقص اعاد هلیس هی

 هنسبروق لوق ىلع رردباقالطا ه هلق ماشلها و ردیعما هنادعونرب هیبشهدوخن هلیعض كناف «لوفلا) اشفنم ینعی
 هدنن زو رفعج (للهف) ردهدلب ر هدنساضق نیطسلف هلوف و ردهلوف یدرفم زغل وا قالطا هنسهزات ردص وصخ |

 ندنیلع هکر د ح راش + لطابلا یا للهفنب لالضلا مهلوق هنمو ردندنساعما هدوهی و لطاب قرهلوا فرصنمریغ
 هلن مک ك ناف (لیفلا) رونل وارابتعا ید تیلعف نزو ارهاظ ردلمات بجوم یعنم هلغمالوا مولعم تلعرب یربغ

 لیبهدیسراف هکر د جیم » رد هلبف قن ومهدننزو هبنع رولکهلیفو رولکلویف و لایفایعجج ردنا ويح فو رعمهلعما و

 رونل وا قالطا هسک ان و سیسخ و لیقث لیفو * یهتنا ردشلنا سر هرزواقل وا بّرعم ندن 1 زارط بحاص نزد ۱
 هلیصف و یرسک ناف رونلوا قالطا ىأرلا ليف همدآ طخ و فی“ یربدتو نهذو یآرو فبعض یر هی

 بحاصیا ل ًافوه لاق رلربد نابل هدیسراف هکر وند هب یحیف هدننزودادش «لابقلا)ل ردلابفایعج رک ذیساک |

 ته ليف هدقلنامزید ىع هود (لایفتسالا) روند هنریرواب ليف هدننزو ءاخويشم (ءالویفلا زا ليفلا

 لعفت «لیفتلا) ررظع یف یتعی لیفلاک ر اص اذا لما لیفتسا لاق رونلوا ریبعت كغفالليف هکردهنسانعم قلوا

 ولناقولد و لهتک1 اذا تالا لیفت لاق ردهنسانعم كمنلکح بولو ینیرادقمو یتسهرک یکیکرک تابنهدنز و

 لاب ردهنسانعم كمروعم و داز ادا بابشلا لیفت لا ردهنسانعم قمردلوط ینیدوج و بول و ینلاب و لای مامت

 ۱ هدننزوهلولیق (ةلولبفلا) فعض اذا هأر لیفت لاق ردهنسانعم قلوا ىأرلا فیعض مدآرب و نم اذا نالف لیفت
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 فوع ردهدننزو همام هکه لاعف لوشو هنسانعم لعفا رد ما لعف مسا هدننزو ماطق (لاعف) ےظع رماب یا لعتفلاپ
 رد ه انک ندنسس هلسقهعازخ ردعقاو هدنعارصم + انن ود ةلاعف و راطیض ض عن + وبشا ل عاش مان كلام نب ۱
 نون هل پس تفاضا یدبا نوراطیض یبصا كنسهلک وراطیض و رد رعشم ی راقکها هکردهبانک ندنیلوعفم هلاعف و 1

 ولسو یال یدا م ا هدننزو رفعج (لمشا) لوو ه هبامورف لوي یچف راطیضو یدلوا طقاس 0

 .رولوا هبنش هنجاغا لیجرات یره ر درک سنج هلق كن هبنانو یعض كنال وا یاف (لفولا) ردهنسانعم یلتع

 هدیدنه هن رم ردص وصخ هناتسدنه ره و نولو ٹیپ یراکدد لفوف هدنکش امرخ بولوا یرامتلاص و

 هلیغارپب لوبنات ینآ لها رول وا یسیزصرف و هایسو یبا هرج و یلتصوفع رادقمرب رار د كالفلف هدیکرت و لپ وب
 لپو لفوف ارهاظ هکر د جرم + ردعفات هنیع بالا لانه عفاد ی هظیلغ راح ماروایسالطراردنالک |

 قمرواص نمرخ هل اب هلینوکس كفاف و ىح كناف (لقفلا]) ردیعما لجررب هدنزو هرهوج (هلفوف) ردي رعم
 ضرا لاق روند هنلوصحرب لقفو ةلقفلاب هقد عفرو ها رد ادا لوالا تابلانم القف ردنبلا لقف لا ردهنسانعم |

 كللتفج و الر (لاقفالا) روند هاب قجهرب واص نمرخ زن (ةلقفلا) عيرلا رک یا لقفلا در

 قلاب ان رهز سنجر هلع كناف ( لتف ) القف تراص اذا ضرالا ت تلقفا لا ردهنسانعم قمل وا رادل وصحم |

 كاچ كياچ زستیسانمو زسا هسکو هدنن ز و هج رح د( ةا قفل ازفل وا لکا الصا رولوا هدن رادقم قمر کردیم[

 هدنز و ذفنف (لعت 2 هعضوم ريغ ىف بضغلا عرسا اذا لجرلا لعقف لاق ردهنسائعم قلراط تونل و ] ۱
 هدشزو دجا ( لکفالا) ردتعاجرب ندنسهلسف نابیش هدننز و رفعج ( نعتف» روند همدآ بضعلا عیرس | ۱

 لعف ندنو هکر د حراش + لوکفمو يف ةدعرا یا لکفالا دربلا نم ینذخا لوقت هنسانعم شزرا زوند

 ندلکف لکفا سپ ردرعشم ینفرصت كنسهدام لکف یلوق لوکفموه و كفل وم نکل ردداز یسهزمهو زفل وا ان |

 اونا انعم قا ّرقش روند هنشوق یرآ لکفاو + یهنا ردنوشم یناونع لوکفم ځد هدساسا هوا

 ردیعما كنسرف یدارلا ورع ن لازن لکفا و منع یا مهلکفاب اّواح لاقت هنمو ردهنسانعم هور کو تعاجو | ۱

  كلکفا (لیک افالا ) راردناقالطا لک افا دال ردیعما كن رد نطب رب و ردښقل عاش مان هوفا ندنس هلق دوا وا

  تذخا لوقتو هنم جاوفا یا اذک م لیک افا هدنع لاق رول وا هیعابشا ءاب سپ ردهنسانعم تعاج هکر دیعجج |

 لاق ردهنسانعم كاد دج و یعس كن ا هدشیارب هدننژ و لاعتفا ISIN} دنم احوق یا قبسلا نم الکفا یتفان ی

 rE كلنا رادهنخر یمهنسنر هلددشت كمال و یصق كناف ( لفلا و لفتحا اذا هلعف ی لکتفا

 ۱ موقلا"لف لاق ردهنسانعم قمزو i ۷4 و هلث اذالّوالا بابلا نم الف فیسلا لف لاق رونلوا ريبعت |

 رد واسم عج و درفم هلغل واردصم لصالایف هر وکه نناب كحراش * روند هرکسع نالوا مزهنم ف و مهمزهاذا

 روند هکدک رولوا سا لفو رواکلالفا و لولف عجب نومزبنم یا لف موق لاقت رونلعجب هل رابتعا ییفص و و]

 نایارچص بولیریآ ندهنسنر و ردهنسانعم تعاج و هورک لف و میا لف هباقش » راک ولف یعجج هتسانعم هنخر |
 هد هل رسک ك ناف هدنوب روند هر قاروقو یکی معلغف شتآو یسهدار رومدو یستنکا نوتلا روند هثبشا

 هل وازای رومشیاک ار هنس ضعب دوخاب هل وا زعروت توا نکل بوغای روم اکا هکروند هرب لوشلوف یلعرد رتاج
 هدنعج كران وب روند هر ريق زس وص زسنوا دوخاب روند هرب قاروفعقا و هدننب ضرایکیا شنای رومی دوخاب |

 رط یتلاوا ةبدج یا لالفاو لف نوضراو لف ین فا لاش رونلعج هد هززوا لالفا و یکی درفم روند لف |

 كلک هن بودیک یلقع كمدآر لفو ةرفقلا وا نیتروطعنیب رطمت م ام وا اماوعا رطلا اهأطخا اموا تب الو

 رد هنسانعم كمدک ییهنسنر یجدو هدننز ولیعفت (لیلفتلا) داع مش ب تهذ اڏا الف هلقع هنع “لف لاق ردهنسانعم |

 هنسلرپ ههننزو لاعتفا (لالتفالا و هدن زو لاعفنا (لالفنالا)ل و هدننزو لعفت (للفتلا رپ هلث اذا هللف لاق |
 لاق ردهنسانعم قفص رکسع لاو ادا لتفاو لفنا و للفتف هللف لاقت ردهنسانعم قل وا رادهتخرو تند

 ریلق شلدکی زغآ (لفلا) و ( لفالاو (لولفلا) و هدننز ورپما (لیلفلا) اومرهنا اذا اولفنا و موقلا للفتا ۱

 لاق روند هنسپ زآ هود شلوا تسکش لیلفو تنم یا لفنمو لفاو لولفمو لیلف فیس لاق رارولوا فصوآ
 هدنو و مفج یا لیلف رعش لاق روند هحاص شفلپوط و ردهنسانعم تا مک نا لیلف بان | ۱

 رکد هکر وند ه کل وی كنسهلک لف هلیص كناف « لولفلا ) روند هنفیل امرخ و روند قد لإ

 اطلب یا :اتلفا لوقت نەت E ضرا یراکدید لف هلل رسک كن هزمه ( لالفالا) یدنلوا |
 هبسک ك ناف ( لفلا) هلام بهذ اذا لجرلا لفا لاق رد هنسانعم كمك بولوا عیاض یلام كمدرب و لفلا
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 اما هلنیتعض ( لضفلا]) ردنيبم هلیلاثم دحا و بوث یف تناکوا اهتنهم بای تسبل اذا عزا :تلصخ :ااضفت لاو سض |
 ! كناف (ةلضفلا) دحا و بوث ىف لضفتم ىا لضف ةأرماو لجر لاق روند هتروعو هرا نالواریک دحاو بوت

 لضفتلا ةلاح یا ةلضفلا نسل هلا لاق روند هنتثیهو هننلاح تک ی نال درک هاا لنک
  کروشد باریک "هلصاف هدنحالطصا ضورع لها ( ةلضافلا ) ردیعما لجررب هدننزو نابصم ( نالضف (

 زاغو شو نالوا لغتشم هب یعیالام و ثبعام اد هلی كناف 6 یلوضفلا) یدنلوا رکذ هکهتن ردندنناکر اض ورع

 هدارو هکردیعج كلضف لوضف هروک هننای كحراش * هنمیالاع لفتشم یا یلوضف وه لاقت روند ه هسک

 لد ار هلتسذ هنظفل بود لامعتسا هدنعق وم د رفم یعج هدعب ردکعد لعف و لوف یا ندهفیظ وو "دح

 انتم شست اعاد هلناسحا و فطل هدننز و یتاعم( یلاضفلا) هنسانعم طایخ روند ھه یزرت "یلوضف و » یهتنا

 همدآ یحاص تحاع“ و دوج و لضف هدننزو بارح (لاضفلا نولضفتلا یا یلاضف مه لا روند هرامدآ

 تورا هيه ندهنسنرب (لاضفتسالا ) ےک ۶ لضف وذ یا هموق ىلع لاضفم لجر لاق یا یتنوم روند

 تد وا هک لی ڭناف ی فو شاو هنم تک را اذا "یشلا هنم تلضفتسا لوقت ردهنسانعم
 ندنع و دهع لوش ردشل وا دراو هدن دح + تبجال مالسالا یف هلثمیلا تیعدول افلح ناعدح ن هللادبع رادیف

 ماه ندشیرق یاس ورنوکر هل رانا اذاو روج یلاها ضعب هنس هلوقم رات ضعب ندا دورو ه هکم هکردترابع

 [ ا یادت م هلدخم ندلاظغ و يفز كلظ دعبنم بولک هنسهناخ ناعم دج ن هّللادبع روکا مت و هرهزو

 ر زه («لسطفا ] یدنل وا قالطا لوضفلا فلح هلتبسانمو نایب نیم و دهع دمع هدننعص یدر كلوضف و

 مالسلاهیلع و انس یلدربغیپ حوت لوق ىلع روند هنامز نالوا مدقم ندو وا قلخ ناسنا عو زونه هدنزو

 ید مرنو بطر یک روماچ بوک رشاط هدنآ هکردنرابع ندشاس نامز لوش دوخ اب روند هنرود
 تناکن مزوا مالسلا هيلع حوت نمزوا دعب سانلا هيف قلخحم ِ رهذلا وه و + لعط#ا نمز كلذ ناک + لثلا هنمو

 ربرقت هرزوا قلوا ندبرع بیذاکت و ریسفت هلثلاث لوق هداصقتسم یرمشخز هکر د جرم » اباطر هبف ةرامطا

 دنموتت زانقط ولط هتناو روند هن وص لیس لعطف و +رد ورضم هدنضرعم دهعلا مدق روم لثمو ردشلتا

 ردندلاحر "یماسا هدننزو ذفنق (لعطف )و هدننز و رفعج (لعطف) روند ههود یرمو و یرااو روند همدآ
 هدیکر ت رد هانک ندلعره نالوا یدعتم و رثّوم هرخآ لوق ىلع ردنرابع ندن اسنا تکرح هل رسک كناف ( لعفلا)

 هدننمط ثادحا ییهنسنر ینعب یذعتم هرخآ كرک هکرولوا"عا هروک هل ّوا سپ روند راک هدیسرافو شدا

 هدنادرفم هجرلا هيلع بغار هکر د حراش.* یدیشفلوا ناب یراقرف هدنسهدام لعو نوسلوا رک نوسلوا

 هلبا دصقلرک و نوسل وا مع نعلرک ونوس وا هل داحا روم رکو بوداربسفت هلا رثأت نالوا ندرثٌوم تهح

 ود نوسلوا رداص ندناداج كرکو ندناویحو ناتسا كلرکو نوسلوا هلیفالخ كرانو كرکو نوسل وا

 هکیریسفت ادا كفلوم ارز ردالوا فیرعتو ندنراشرعت كدلوم اعقاو × ردشلیا صیصخت یعنص و لعو ےہعت

 لعفدقهمدآ ندا ماکت ین یتاٹریسفت و ردعنام ین آ یثیدح هل ریغنلا لعفام ریعابااب چ ردشلتا صیصخت هناسنا تکرح

 هنج رف كن هقان لعف و + یهتنا یک حادق ر واک ل اعف ج كنس هلک لعف و هدهسیا زاحمهدرانو ردقنره رداادر یراکدد

 لعف لاق ردهنسانعم كلشيا ردردصم هلبصف كناف (لعفلا) رد هليلب وأت لوعفم رونل وا قالطا هنجرف كناثا رهو
 ردکع د شيا هد دنسب و لزوکه کر دیم! كنسح لعف هدننز و باح (لاعفلا) لعاذا ثلاثلا بابلانم العف لج را

 هنسح وریخ رونا وا لامعتسا هدرشو رخل وق ىلع رونل وا قالطا همرکو دوج و نسخا لعفلا یا لاعفلاب یتا لاق
 روئل وا لامعتسا لاعف هسردنا ر ودص ندلعاف یکیا ردص وصخ هلعف ندا رودص ندلعافرب زکلابو ردلکد ا

 لاتق ( لاعفلا ) شلاوربللا ىف نوكيوا مركلا ىا لاعفلاو ددوسلا هيف لاق رول وا ندهلعافم هکهليرمىك ك ناف

 ااو رول وا ندنیفرط هکهنتسانعم كمشلشیا شا هللا هسکرب رد ردصم ند هلعافم هرزوا روکذم هجو هدننزو
 وکو هتلب لاش و زود مراد و راک رانا رولوا عج ندنظفل لعف لاعفو هعناص اذا هلعاف
 ووق و قع اب راوند هدعب ردیعج كالعاف لصالایف لاه (ةلعفلال هدننزو بتک ردلعف یعج روند هن رپاص

 | نو نیذلا مه و ةلعفلا ریمالا رطست لاقب یدل وا هبلاغ تفص هدراداغرا و هدراربحن ر نایلشیا یراشیا وللثم قمزاق
 ی هنسنر (لاعتفالا) هتدام یا هتلعف یه لاش رونل وا قالطا هتداعو باد هدننزو هح رف ( ةلعفلا نورفح و

 لاق یدلوا بلاغ هدکمزود زوس نالیرب ندنسهحرق هدعب ردهنسانعم كمز ود و قمی ندنکلیدنکندیکی
 هاج لاش mE هنسانعم ۱ خو حظع سا هدننز وریتعم ( لاا )وادا دا لم لعتفا

 (لمتقلاب)
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 هبام ورف اویل و روند هنسیر واب كچ وکل وق یلع روند هب رفع هدننزو ذفنق (لعصفلا لو هدننزو ج ر ز (لعصقلا)
 صقن روند هغت را ورهغم را هکردهنسانعم هدا ز هلن وکس كند داض و نک كناف ( لضالا ) روند هب هسک

 لضف لاق هنسانعم قغرآ رولوا ردصمو صقن "دض یا لضف هيلع هاش رولک لوضف یعجب زدیلپاقم
 ندل وا باب هلا عبار باب هکردراو ید تغلرب هدنو وص قن "دض عبارلا و لالا بابلانم الضف لضف و *یشلا

 ,لیذه لضفو ردندنلیبق نیتفللا لخادنو و روند لضف لضف هلص هدع رابضمو نیعسنک هدیضام ردبکرمع

  لضفو ردیعما كتعاج رب ندننیدحم لضفو ردندباعصا سابع نب لضف و × ردیدا كغاطرب هدندرو یسهلببق

 | قلاق هی ندهنسنرب رولوا ردصمو رکذیس اک یک هلضف رونلوارببعت قترآ هکروند هنس هی كنهنسنرب
 هدننزو دادس ( لاصفلا ) “یش هنم قب اذا ااف بسک لضفو یصنک *یثلا لضف لاش هنس انعم

 | لاق روند همدا لضفلا ریثک هدننز و میظعم (لضفا)و هدننزو بارع (لاضفلا )و هدنز وربنم (لضفلا)لو

 و Es ردندنیعبات ریبج نب لاصفو لضفلا رشک یا لضفو لاضفم و لضفم و لاضف لجر
 ۱ ةليضفف هتار لوقت روند ه هعیفر هچرډ نالوا هژمتهج لضف و هصیقن دضیا ةليضف هب لا روند هغلقت را

 تیزم هلضاف و ردلئاضف یعج یکت عاجش ردص وصخ ه هیناذ تلصخ هلیضف هکر د حراش + ةعیفر ةجرد یا |

 4 هکل هاب دنلب ردعتآا ند ةلیضف ( داسا( ) نما یعج یک ناسحاو ماعنا ردص وصخ هب هب دعتم
 كليا جج جز هاا یب نہا همایز ندا نس مرو توم را لت ارا هدننزو لیعفت (لیضفتا )|

 (لضافتلا و ردردصم ندهلعافم هکهدننز و باتک ( لاضفلا ) ها زم اذا هربغ ىلع هلضف لاق ردهنسسانعم

 لاش و هازام یا الاضف هلضاف لاش ردهنسانعم قعشرا هلا امدا هد مو لضف هلر یرب هدننزو لعافت |

 (لضفلا هنم لضفا تنک یا هاش ییلضاف لوقت رونلوا | لایعتسا مد هبلاغم باب هلعافم و ایزام اذا الضافت

 كل اندا تب "مو لضفهرزوا یارق دوخاب تا ون هلناسحا دوخاب كفلتی نم هرزوآ ر هدننز و لعفت

 ه " وتو هنارقا یبعلضفلا یعداو | هلصف نم هلاناو نسحا یا لّوطن وا یر اذا هيلع لّصفت لاق ردهنسانعم

 | عاص بول آ ندنفتلوق لوص ینجوا رو ندنرزوا كن زوما لوص بولآ ندنفتلوق خاص نوت کرد

 . كنهرمه ( لاضفالا و همقنام ىلع هب و فارطا نيب فلاخ یا 3 وت اذا لجرلا لصفت لاق ردقمت !ندهیزوما

 : هاتهج بسحو لّوطت اذا هيلع لضفا لاق ردهنس انعم كلنا نونم هلناسحا و فطل یمدار ل
 هدایز ندهنسن رو الضاف راص اذا بس اف هیلع لضفا لا ردهنسانعم قلوا هدايزو نورفا ن

 ۱ *یشلا هنم تلضفا لوقت ردهنسانعم قموقهیس بورترآ ندهنسنو و داز اذا هنع لضفا لا رد هنسانعم كل |

 هللاش رونل و !قالطا هناماعنا و ااطءنالوا لیجدوخاب ےسج ردیعج كن هلضاف (لضاوفلا رشا تک و ا

 | تالوصحو لالغ نالوا لصاح ندتاراقعو یش اوم لالا لضاوفو ةليمباوا ةيسجلا ىدايالا ىا لضاوفلا مهيلع |
 | هتلغ نم كيتأيام یهو لضاوفلاریثک لام هل لاق رونلوا قالطا هعفانم یسهلوقم حابرا نالوا ندتراجتو |
 درک جزآ لا كنبحاص یعفانم قحل وا Tn * هلضا وف تلق لالا ب غاذا × اولاق اذهل و هقفا مو |

 | هيلعو مان لا رونل وا قالطا هنسابل كەك و رک هقبس 6 ندا دیش یک ل ضف هدننز و هرم (ةلصفلا )|

 كن رولکلاضف و هلتاعف نوک تیا مزیت ایت رخ راننده و مون لذت یتلا باشلا یهو تلا
 هتف یا هتلاضفو هتلضف و ءاملا لضف اذه لاق رد هنس انعم هیّش یدو هدننزو همام (ةلاضفلاو هلن سم | |

 | ردم رطا مس دها زا ضایعن لیضفر دنداعسهدننزوریبز (لیطف)ل روندهرجخ یخ دون هدننزو باتک (لاضفلا |
 ۱ | كتعاجرب ندنیندح لیضف و ردندهق "یندصلا ضایع ن لیضف و ردهبا ورلا فیعض یعباتلا ضایع ن ليضفو |

 ةلاضفو هلاضف یا ن هلاضف و رد رسا تعاجر ندننثدح هدننزو هماشو هد زو هاه (هلاضف) رداع | ۱

 ردن داحصا هللادبع نت ةلاصف و دنه نب ةلاضفو لاله ن ةلاضف و دبع ن ةلاصف و رد راثرحم دلاضف نم ؛ لّصفم ن

 (هلیضف) ردق و یتبسن 4 هنسنرب کر درشآ لر نسل ام یرلتضح إس و هیلع هللا یلص مرکا ی منا

 | هسنكم (قلضفل الو هدننزوربنم (لضفلا) ردعضومر هدننزو همام (هلاضف# ردیعا نوتاخرب هدننزو هنیهج
 | هنسابل ش دا و هنسابل كل هدن وک یرلکدیک هدمآیا یغیدل وا هد هن اخ كنم ناو ہذ هدننزو قنع (لضفل او هدنزو

 ةنهلا بوث ینعب ةأرملا هيف لضفتت یذلا بوثلا یا لضفلاو ةلضفلاو لضفلا اهیلعو تئاح لا رونل وا قالطا

 جن " وتركم یدلیا رک ذ یتسانعم معالمها رو كنسهلک لضفت | ریز یدلپا ربسفت هلبا خا ینوب فل ۇم هکر د حراش
 هل رابع لما و ةنهلا:توت هد اس تاهماو هدهباهن هکیدلاق رددیعب ید لوا هلوا شعا رابتعا ندنسانعم

| 
| 



 تر نا

a ۳۲۱6 B= 

 مکحلاق رول وا فص و هناضق و مکح نالواعطاق یعازن هدام بول وا ذقان یک لصیف هو ساک لیست ا)و و

 ندنسوراب هعلق هکروند هراود لوش شلرب وچ هدلح رب لیصف و ضام یا لصیف ةموکح و لیصف و لصاف
 ۱ نر رج روید هنکشوکمود نخل ول عطق ند هغ و ېک لوپن ارش هل وا ربصق ونود ندهدلب روس دوخاب |

 ربع و لیصفلا نب یدع و لیصفن مکحردندیماسا لیصف و هدننزو باتک رولک لاصف و هلب رسکو یعض كناف

 روند هنساب رقا و تربشع نالوا بیرق كب كمدآرب و ردیتوم كالیصف هاه ( ةليصفلا) رد راثدحم لیصفلا ن
 "یبلا ةليصف هنع هللا یضر سابعلا ناک هنمو روند هنساب رقا نالوا برقا ندنفرط یدادجاو ءابآ لوق ىلع
 هلیصف و* یبنا ردذوخأم ندنسانعم ذضف ر ةعطقاربز ردبرقا ندذخف هلیصف هکر بد حراش * مالسلا و ةولصلا هيلع ۱
 ندنر هسکرب هدننز و دوعف (لوصلا) روند هب هعطقرپ ندند یاضعا اقلطمو روند هبهراب رب ندننا قلب وا!

 هدرخ هدرخ كن هعصا و هنم حرخ اذال والا تالان نم الوصف دلبلانم نالف لصف لاق ردهنسانعم قلرا ب بوتیچ

 هر رخآبولپ ERN PEE کلا لیصف لا ردهننازعم كف ول یه اد

 روند هننغب شاطیناقوكى و یدنل وا رک ذ هکر دیعجتالصفم (لصافلالرونید هتنادف امرخ شغل وا سرغو لقن
 ۱ ۱ یا تاج اوس نا ندنرزوو هکرون د هنسهل وقم لقاچ هد و ماوقنالوهدننیغاط یکیاو |

 ا ا قالا اد هدننز ورم (لصفلا) نلوا ردکتم اعطق هافنالوا یزوماجو .یعارتط الصا
 e اقچرهلیخدوب و رون ده هسک ندا ات و حدم یسات ام اد هلنسهبنما هبطع و هلص ءدن زودادت (لاصتا)

 قالطا لاصف هد دصحم مام ذكى ەدېکرت ماوع تل هک هولص.ل س انا حادم ی ۱ لاصف لحر لاق ردلکد

 هلص كناف (لصف ) ردلکد "۷ ندهبجوت هلک عا لصف دندن یتساضعا كبدا یکیدتا مذ هکاب وکر ونلوا

 دنهج لوا و ردقو یانم نعي رددحاو هدنزو رفز (لصفر رد عاش رپ "یارهبلا لصفلاوا اا

 دنس هز ندنانج دلاخن لیعم ا ردح مص طلغ هلا اف ردقل وا هللا فاق نال وا با وص , نکلردهسکرب , ندن دن لبق |

 هلکلتا تاف و صختثرب مان بدنج نم ريع ندهنیهج لبق هحدقم ندمالسا باتفا روهظ هکردب ور هلا لصما

 هج وعود لصقلا ناو دوعف بوجآ یتسهدیشو ندنشاب هلیلاە رندر شو بونل وا نیفکت و ی

 هلا ناس هل را هدکدلبا هدهاشم یلاحو رلمدآ نال وا هدنفاررطا یدلیا لاؤس ییهس ک مات لصق نالوا ی دود 1

  یللیقف تانا * یدلبا لاح "هدافاو ملکت هلا هعصس+ تاریپعت وبشا هد راکدد یدتک یدج لوا نسراب لصق

 كترفح ف بیغ مت # لاوحیلا كلانل وح نا كانأرا * لکش كماتداکدق و ی كترفح ىلا یرتالا» لبهلا كمال |

 * لصا و رشا نم لسس لزنتو* اتو ر دبعنا ٭ لدنخا نم اهانءالم 2 + "لأزحافىشم ىذلا » لصقلا

 عراضم ندلاثتنا لثتنتو روند هلق ی واب یندلو هدلا و هلنیتعف لبه و ردلوهح *یضام یسهلک تيتا هدەرابعوب

 *یضام ندبییغت بیغو ردناکم سا ندنلب وک لوح و ردهنسانعم قمرراقبح قاربط ندروقج نالي زاق ردل وهج

 بواک ص حشر اکب هکرد و یعوھفم ردهنسانعم قمر رآ ی شی ورو ردیضام ندلالپ زحا یسهلک لأزحا و ردل وهح
 | هک نسیم ردبا یأر نسر د هن ردهرزوا قلق یواب ینس كەدلاو روبنلوا رفح ك رق هتشیا هکنسیم نمروک هکیدید
 | رش لها نسدعب نم وهدا ولطبط هلباش ثاط یتسهرفح بونل وا نفد هکر كنسلصف بودالی وګ هرب هقشب ینس

 لب قغ ود من چدن هلباق لوا هدعب ردکعد نسیمردا تدابع و تعاط هکفلاخ هلر كرت ینلو ا

 جوت ران واخ هنو بول وا رم هدنابح حاس نامزهجن بولو تقافا نب رو رج 4 رد ی وار مدلیا

 . نفدهرفنانل واراضحاهربعو توف هدنر وم نوک ج وا نام وب قو لصف و یدلیا روهظ یرادال وا ددعتم و
 ِ جا و رونلوا ق والطا ردق هنأرف رخآ ندنارج دروس ادتبا ندهیأرف روس هدننزو مظعم (لّصفلال یدنلوا

 .یارلعو ندفاق هروس هرزوا یلوق یوو ماما و ندلاتف هروس دوخاب ندهئاح "هروس لوقیلعوردو لاوقا

 | هما وق یرامزد و ندنسهروس كرابت هرزوا یتیاور فیصلا یا ناو فص هروس دوخاب ندنافاص هروس
 | دا واخ ر ندنسهروس لعالاكت ر مساج“ هرزوا یتیاور حاکرف نالوا ماش هیقفو ندنسهروس انت انا
 . هدرانو دوخاب نوبدل وا ریثک لوصف هدنرانب هموق ص روس رونو( یالدعا رد هنارف رخآ ندم رو نھ

 | هدم رک نأرق هکهدننزو باتکلا لصا( باطما لصف إل یدنلوا قالطا نوچبدلوا لیلق هخوسنم تیآ

 ردنا لصف ننی نیمالک هکر دیس هلک دعب ام ادام ردشلوا دراو هدنتنآ هک باطلنا لصفو ةيكحا هانبنآو
 ۴ نداضق و ركح ندا لصف ین لطاب هلا قح دوخاب ردیمالک هيلع یعدلا ىلع نييلاو ىعدلل ةنيبلا لوق یلعو

 هاب اذا وی لساف لاق ردهنسانعم قلربآ ندنکی رش هبسکرب هدننز و هلعافم (فلصاف) ردنرابع



 ردرا و همزالم هدننښ انعم یکیا هچرک ردقلوا ر نالپ را ندش ر یر كيك نيا هدام یاضتقم هسخوب یدنل وا

 قتلم ضعب ار ز ردعا ندنو دملا لصف نالوا روک ذم بب رقنع و ردعالم هنسهدام لاص وا نب رعت كفلوماما

 مکحتیس ار كنع کورد لک ن و ردق وصلم هلا لاص وا و هطب را یی هکر دراو راکیکنالوا

 ردشغل وا لاخدا هراهرقن بول وا هدنلکش راشنم نانس ا یمک و ود لوا ماکحاو لاخدا اکا هلغمل وا هرقن هدر »

 "قح یا رذهال لصف هلوق لا ردهنسانعم لصاف روند هزوس قح لصف و ردلماش هران و دسح لصف س

 | لوا هکردراو لص ورب هدنفلا راتالصف یکیا ره هدندب ردلصف عضوم هکروند هن ر قان وا كند دسجا لصف و

 ۱ یراکدتاقالطاداع كنومف وک هدندنع نوت سصب ندناع لصف و ردشلوا طب ره هاکن آ هنن 7 یر راکیک ردریکس

 وه اذه ناکنا  یلاعت هلوقک راردیا قالطا داغ نویفوک و لصف هر لوا نوب رصب ینعی ردت رابع ندربعط

 ۱ تردبیبللا نغم ەدنناش لریعط و هکر د مجرم * داع و لصف وه دل و هتک ریطت قلا بصن ةيالا دنع نما ۱

 ءاضق و رکحنال وا هل یی و قرفیتنیبلطابهلبا قح لصف و * عجاریلف ردشلنا طسب ینا وف و ط ورشو عضو هله
 e لا و قلا نب هاضق یا هلصیف و هلصف ضرب مل لاق رد هانععو جد لصف رد هنسانعم|

 ارد لاصف مسا ندنو رریطف اذا ۱ ییاثلا باسلان م الصف عاضرلان ء دول ولا لصف لاق ردهنتسانعم و ۱

 اما ید وا یهتم كلام کرد هنسانس كم و هلصافبولو جاغ ها را هنسنییاو رک

 | هلصف لا رد هنسانعم قمر ر بوسک ییهنسرپ وز اذا امهش لصف لاق کو رونسو ن نوجا

 هکر ول وا قالطا منبت نالوا نم وصخم هنضورع كتيب هدنحالطصا و 1 لها لنضفو هناباو هعطق اذا|
 | هلو سپر ول والصاح هلط اتسایک رک فرح هدابز ندرب دوخاب رب ندض ورعوب و هیلوا راج رییغت نوای ۱

 .هلهج و و هرزوا قلوا صو كضورع لصف هدضورع بتک هکرد جرم * رونلوا قالطا لصف هرییغت |
 | کد هلوا | فلاح هوشخ ءازحا هلم وزال كتلع دوخاب كتص هنری دنک هکر روند هض ورع لوس لنت 6

 ۱ یضورع نالوا ضبقلا مزال كلي وط رع ضورع لصف روئلوا قالطا تیاف ه رض نالوا فصتم هلفصو و[
 O RE مزالهرنوبراتلعوب ىك یمالوا ضورعنالوانطنا مزال تاطیسب رک وا
 | ریغم هلا روک ذم رییغت هدناسبع و رداکد مزال هراوشح و مزال تعص هرنو کیک یرالوا ضورع زجر
 ۳ یو ا یه فرح ناف كل ّوم سد * ردم وس ص هلقالطا ره هنلباسقم و لصق دض ورع نالوا | ۱

 ميوا و لا نال وا هدندب یدو یکخ ح ورشم لصف هدننز و ننن رولوا جاتح هلمات و | ۱

 قرف یس لطاب هلا قح ی کس لصف هدنزو ردیح (لصیفا) رک دشا ردلضاس ھم یعج روند دن ۲ |

 رول وا قالطا 4 زا اح هلن یاب "یلصفو لصبفو ردهنسانعم ءاضق و مکح نالوا هلا ربو

 لصيف ةمو > لاش رولوا فصو هاضق و مکح دفا ندا هدام عطقو  اح یا "لصيف و لصيف نالف لاش |

 نين قلا نیب لصفیا لصف ةنعط لا هنمو روند هثیش ندا قیرفت یتفلا رآ هتسن یکیا اقلطم و ةيضام ةعطاق یا ّ

 نددوسیدلوځدوب هدنازو لاعتفا (لاصتفالا))ردبا قی رفت و لصف یتنس لر دام یکیا شکن و هلن را یرب عل | 0

 لاق رد هنسانعم كلا لقن هرخآ عضوم ینادفو همطف اذا عاضرلانع دولولا لصتفا لاقت ردهنتسانعم سگ |

 اندو هلو ردسما نددولوم لاضقفاو لضف هدنزو باک( لاصتل۱) اهلقن اذا مک زف نرغ ةللا لصتفا
 ۱ حبس (ةلصافلا ]ا دمانع دلولالصف نا وه و چ لاصف دور عاضرالولثیدطا هنمو حراشلالاق روسد رکلسک | ۱

 ۱ نآرقلالصاوف و ردلصاوف یمجج روند هفجنوب رخآ شل زد هننبب یراقحنوب یکیا ره كن زد یسهلوقم هدالفو
 | الثم رد هلصاف كلذک ی درفمرونل وا قالطا یناوق هئرخاوا ل راعشا هکهت زدنرابع ندن ا كن هم : رک تیآره ۱

 | یرنآی لک ر زا عیار رح ءار و ءاب و لادو نونو مم و مال هکر دن رابع ندق رح یل ؟یتانآلصا و ف تن دان هروس |

 ندنک اس اهدعز لرم و ۱ هک رد یرعص دل صاف یر ردع ون یکیا هدنحالطصا ض ورع لها هلصاف و ردعماح |

 یک ات رض ردت رابعندنک اس اه دعب رم ترد هکر د یرک "هلصاف یر و ردشؤم هک ی 5 یم هک تب رض ردن رابع

 | لوش دارم ردعقا و هدنیدح وچ فعض ةئامعیسیف هللا ليس ىف ةلصاق تن قانون لوشو

 ۱ كمروک هل صاف هب یزید هدنن ز ولیعفت (لیصفتلا) ردا لصف یس یناما هل رفک كمدآ ندا قافنا هک ردهقفن |

 نیب اذا هلصف لاق ردهنسانعم كلا ناب یهتسر و ةلصاسلا هيف لعحاذا مظنلا لصق لاق ردهنسانعم | ۱

 هلاطا ورد هنسانعم قلق هزیاقم لوصف ییەنسنرب لیصف لصا ار ز ردندنو لیصف یلیاقم لاجیا هکرد حراش |

 (لصافلا ر)یدنل والا | عتسا هدنیدت نالوا ییزالهدعب بونل الات هدمالکراثک اهلتبسانموب راو ۱

 نو 0 ۷ ثل +



 ۱ هیچ ۳۱۲ -

 روتفو تشهد لزغا هدارو هروک هناس كموحرم ینادیم ردندلاشما + لعرفلا نم لزغا + هکر ید جم
 ] هدننزو ناوفنع ( نالعرفلا ) رک ذاک رول وا فصتم هلکنآ دیص بلک هک ردندنس هام لزغ نال وا هنسانعم |

 ] ردیعما تواق ینعب قیوس هنوکرب صوصخ هناس رهش توی هدننز و طبالع (لفارفلا رون د هنالترص كکرا

 اد زت لاشهل وا ردیکب وقآ نامه بویمکچ یوص هدقدغای روم هکروندد هضرا لوش هدننزو هردیح (ةلربفلا)
 | سو عطق ندنسانا هکروند هنغوچ هعصآو غاب هدننزو لسن (لسفلال لیسلا ةعيرمنلا ضرالا یا ةلرف ف

 ۱ 5 یزولوم ناسنا هکر وند ه هسک لیذر و ید زستؤ رمو سرفا ابیضق یا مرکلا نم السف عطق لاق رونلوا
 | رولکءالسف وهلوسف و لسف و هدننزو باتک رواکلاسف و رواکل وسفو هدننزو سلفا رولکل سفا یرلعج رول وا
 ۱ رد هنسانعم كعک نددم ینجوج رول وا ردصم لسف و هلةورعال لذر یا هربخ سرب ال لسف وه لاقب هلیعض ءلراف
 روند هسک ان و سیسخو یند زستورم جدوب (لوسفلا ) همطف اذا لّوالا بابلانم السف یبصلا لسف لاقب |

 [] لجرا لسف لاق ردهنسانعم قلوا سکانو سیسخ هسکر هلبعخ كف (ةلوسفلا) و هدننزو هلاذر (ةلاسفلا)
 ۱ اوشو الخ نکا عاراو ساخ بابلانم ةلوسفو ةلاسف لوهجلا ىلع لسف و اهرسكب لسف و نيسلا ضب
 | < لاسفالا) هلیعص كناف رولکن الدف وزساه رولکلیسف و لئاسفیعج روندهننادفامرخهدننز و هلیسو (ةليسفلا ر

 ا ا لا لاق دات تنکید مر دق بورا ندنسانا یتنادف ارش. رسک كن ەز
 [ یهقاو هلذرا اذا هعاتم هیلع لسفا لوقت ردهنسانعم كليا لاذرا بويفكب یعاتمرب و اهسزغاو اها نم
 ] یسلوقمرقابو رومد هدنزو همام ( ةلاسا )اهتز اذا همها ردلسفا لاق ردهنسانعم كفا دع فواز
 ]] هوش و ددا نم راانتام یهو ةلاسفلا نم یدنع نوها وه لا روند هنناودرخ نایارچص نکر ولیکو د هلېکج
 ا مطب کرلیا هدارا و ليم هعاجب ی وز هکرونمد هت روع لوش هدننزو هنح ( ةلسفلا ) عبط اذا برمضلا دنع

 [ لس اما لاقب یدنل وا قالطا نوچکیدتا لیزرت ینجوز هلوا ردا عانتماو در هللا هدوهب راذتعا ود راو
 «لکسفلا) روند همدا زغب وقجا هلل رسک ك ناف (لسفل) هدرنل ضئاحانا تلاق امن ایشغ اهج وز دارا ال تناکاذا

 | نالشوق هلدکواهدننزو نون ر( ل وکسفلا )و هدننز و روبنز( لوکسفلا )و هدننز وج ر ز (لکسفلا )و هدنز وذفنق
 ا لجبر لاق روند هبهسک هنام ورفو لیذر لکسف و رول وا یځتوا هکروند هنآ نالک مرکص كا ندراتآ
 ۱ ندنرل هسک ابو وادوحد وخ ه هشاطرب هکر وند ه هسک یتنو واهدننز و نوذر وهدننزو روبنز لوکسف و لذر یا

 | ردهنسانعم قاوا یتنوب وا هسکرب هدننز و هجرحد ( ةلکسفلا ل عبات رخاتم یا لوکسفو لوکسف لجر لاقت رذیکا

 | هّريص اذا ااف لکسفو الوکسف زاص اذا لجرلا لكف لا رولوا یّعتم هنسانعم كا یتنوبوا یی هسکریو |
 لا ردهنسانعم قل وا لهاکو تسسو ناسبج و فیعض مدآر يحق كند نیشو كناف (لشفلا) الوکسف
 ا تاو, یصق كل (لشنا) نمجو نارتو فعضو لسکاذا مبازا باسبا نم الشف لجرا لشف
 ا هلع كناف رولکل شف یعج روند هصضت نالوا دنک و نکنشواو فیعضو ققروق هدننزو فتک (لشفلا) و

 | هفح نوناخ هلبنوکس كنيش (لشف) و نابج خازم فبعض نالسک یا لشف لشخ و لشف لشخ لجر لاق
 | هلیرسمکكناف (لشفلا) الشف اهل تلعجاذا جدوهلا ةأرلا تلشف لاقب رک ذیساک ردهنسانعم كمز ود لشف نجا

۱ 

 | جدوهلا قدا تلشتقا لاش رد هتسانعمكمدیا لشف هرجما هغ زن وان هدننز و لعفت (لتفتا لو هدننز و لاعتفا |
 | لاق ردهنسسانعم قفآ وص و جورت اذا لجرلا لشفت لاش ردهنسانعم كفل وا لشفتو تلشف ىنعم تلشفتو |
 كئبش نالوا رّودمو سلماره و هنسانعم هفژح روند هنشاب رک د هدننز و هل ربف (ةلشيفلا لاساذا ءالا لشفت

۱ 
۱ 

 ۱ لزق هنو كیوصرپو هلرصشرب لشایفو ردلشایف یعجج قّوحم "لک سر وهو هتلشیف عطق لاق روند هنشاب
 | قمال وا لصاح دال وا هروجهربخ هکروندهمدآ لوشو روندهنسوتروا هفح هدننز وربنم (لشفلا) ردیعما راه

 | رشعا لاروخو هروجیالآرب یرابرقا و موق ارهاظ هیلیا جوزت ندهناکی بويل لا ج وز ندنسابرقا و موق نوجما |
 | لیشفتلا بلحا لاقب روید هدوس نالق هی هرکصندقدغاص ییهع ردعسا یک نیتم هکهدننزو لیعفت (لیشفتلا

 | طسا و هلیعص كنهزمه (هیلوشفا ) ردهرقرپ هدن رق دیز هدننز و باح (لاشف) نیللا نم عرضلاف بیام یا

 | ردردصم لصالاف روند هثیش نالوا زجاح هدنفلارا هنسن یکیا هدننز و لص و (لصفلا) ردهبرقرب هدنساضق |
 | لا هکروند هرب یراقدش واق ثاکیک یکیا نالوا هدندب ءاضعا و زجاح یا لصف اهني لاق ردهنسانعم لصافا

 | هجرت هیوا هلکطا یسفت هلیترابع دسحا نم نیمظم تلم لک ال وم * روند ید لصفم روللوا ریبعت یرب

 2 ۱6 لاشتف الا ردلوشف یعجج رارروتوا هنتس وا كنا ناوسن هکروند هن ردنم هفحم لوق ىلع روند هنسوتروا هفحم |



e ۳۱۱ Fe 

 فلاضت هده رض رب رد بلهملان دز لتاق ناسحنم شایعنب لغو لیس یاوهزت فیک لصفلا یرتاما لاق هنمو |
 یخآن دن آه یشید هکر وند هنجاغا امرخ ثاکرا لغو رایدلبا لتق یرکیدکی بوردشت جز ه رب یر هلی را |

 رضءینب لح قد زرفلاو ر رج هنمو رواکل وح یعجب روند ه یوار ندا تیاور راعشا و ثیدح وربخ و رونلا |
 هل طسب لاقت روند هزیصح شل وا چمن ندنغارپپ امرخ كکرا لغو ةاور یا لوف مه لاقیو مهبوار یا |

 لغو یدل وا عقاو عباقو هدا روا هدمالسا ردص هکر ددآ عضومرب هدماش لف و لضلا لاف نما اریصح یا الف
 ج7 ر هرز وا سیقلا ءرما هدنت صاش یروب نم بدنج ما نال وا یس هج وز سیقلا ءرما ردنبقل ل عاش مان همقلع |

 ءارعشلا لوف و یدل وا بقلم هلکنآ هلکلفا جوز همقلع هرکصن دکد یا قیلطت بهرو نم سیقلا ءرما نوه یدلیا

 هکرونل وا قالطا هرل عاش لوش و یک قدزرف ور رج رونل وا قالطاهرلنل وا بلاغهرا عاش ندنا تاحاهم هل رایدنک
 نم هال انوبلاغلا هو ءارعشلالوغ نم وه لاقت راهنلوا عیجرتو لیضفت هنن راضراعم هد هرعاشم نیح

 راف (ةلعم» و (ةلاستلا )و هلیعط كناف ( ةلوصفا) هيلع لضف اعاش ضراع اذا نم لک اذكو مهاجاه
 كحراش + ةروكذلا یا ةلعماو ةلاحلا و ةلوعلا نيب لغ وه لاق ردهنسانعم قلرغیاو كلککر ا هلرسک

 ليحل ا )رار ول وا لمتسم هدن رب ےسا سپ زل وا ف رصت»لعفندرلنوب نک بول وا ردصم هچرک رانو هر وکه نایب (
 نالوا رهام هدقعشآ ۵ هقان نوجا لود و ةلوصتلا نيب یا ليغ لجر لاقت روند همدآ رغیآ یراشح هدننز و ریما |

  ۱هثطا مظع نالوا هیبش هه ود روغ وب هدنماتض و هنارضیف بحجج مرکی ا لی لغ لا روند هروغ و لا یمنج |
 | كکچ هر هقان دوب هدننزو لاعتفا (لاصتقالا) هلن لبالالغ هبشبیا لیف شیک لاق رونلوا قالطا هج وق
 | هل رسک كنهزمش (لاغ-الا) اهل راتخا اذا ام رک الغ هلبا لصفا لاق ردهنسانعم كلتا باتا روغ وب یوص نوچ

 هدناتسدنه (لاسفتسال ام راعااذا الغ هلغا لاق رد هنسانعم كمر و ر وغو هلیهج و تب راعنوج ما قل ایل ود همدا و
 | هننرام رویلاص تاکرا هرچا یراتر وع یدنک ك ن هقئاط نایلوا نیدثم هلنا ندر الصا ییعی كن راحل لب اک تیالو

 | هیلخ یروب نم هل رانا وسن نوجا قملآینل ود هدقد را و ص ڪش لکیهلارمظع دنمونتر ندع هبا روا رونل وا قالطا

 | نیب وهنا ولخ برعلا نمای ج الجر اوأراذا لب اکج العا هلعفاموهو لحفتست جالعالا لاق ردا قلث ود بودا
 | تل ےفتسا لاقب رول وا نمر و هویم هکر د هنسانعم كلا كلککر ا ندهرکص یاغا امرخو هلثم مهیفدل ویل میماسف
 مافت اذا رمالا لحفتسا لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوامظعو "دنشم بوب ويب هدامر و الاخ تراص اذا ةقانلا

 كمي واهرغیآ هدننز و ل هن (لعفتلا » رد لیحاغ یعج روند هنجاغا ام رخ كکرا ةصاخ هدننزو نامتر (لافا ا |

 | ماعطو سابلو ةروكذلاف ىنعب لاب هبشت اذا نالف لحفت لاقب رونلوا ریبعت یفارفیآ هنگ کرد هتسسانعم
 | ابقو بوی راهنسف تشرد یمهلوقم جالو روغلب بويل لا نب زتو عنصت نعي كلا نشختو ل دیت هدنصوصخ

 | وو نیت هدسابل ارز ردیلباقم یناکرد ذوخأم ندهلوف وب و ردلیعتسم هنسانعم كيك راسابل تشردو
 | عطلا و سابللاین ةلوحفلا فلکتاذ| لج رلا لعفت لاقب یدل وا عیاشین د هدنص وصخ مطم هدعب ردیسهویش نا وسن |

 | :(لف ردعضومر هلیعف كناف (ناتلصفا) ردیعسا عضومرب هدنناب دحا لبج هبسسک ك ناف (نالفا) امش
 | یک کر اهدننززو مت (لعفتلا ردعضومرب (ءالعفلآ رد رادآ عضومررب هدننز و فتکو هلیصف و یرسک ك ناق |
 | ردشؤم هدنس هلک لغ (ةلصفلا» یکی راجاغا توتتلکر ا وریجنا تاک آ روند هجاغا نابت وطه وڼم نعي نايل والماح |

 | هدننز ورفعج (لجح ) ةطیلس یاةلغ ةأرمالاق روند ه یراق نال واریکرش هسکره بول وارفز یلد هدرب ی
 رده و وب هدمدنع مپ نکل رایدلیا ریسفت هلا هسک قشیآ ین هلا او 5 هدن زاباتک نو وح هچرک ین هلکوب

 هدنن زو لعفت هلا هوم یاخ (لخغتلا) مدلیا داربا یجدن اعابت اهرلنا یدنل وا رکذ هکهتن روند لف همدا ما ارز

 دوخاب دیع زامن مدآرب و لاو راقولا رهظا اذا لج رلا لضفت لاش ردهنسانعم كمروتسوک نکم و ناقوو ا
 | هبابث نسحا سبل و ًایهت اذا نالف لضفت لاق رد هنسانعم كيک یتیراسابل رخاف هلغلوا كجهدیک هنسهلوقم روس

 ) هجرحد (قلجرفلا) رومالا ماظع یا لک | دف هيلع تضع لا روند ه هعظم روما هلیصف كناف 6 لکا دفلا

 هدننز و نوذرب (لوجرفلا) عرسا و حت اذا دز لجرف لاق ردهنسانعم كع رو رت ریت قرهرآ یشیآ هدننزو

 دیقلا یا لزرفلاب هدیق لاش روند هبیغاقوب هدننزو جریز ( لزرفلا )ل هنسانعم نوجرف روند هبیاشق ق
 هحرحد (ةلزرفلا ]ل دادا ضارقع یا لزرفلاب هعطق لاق رارسکر ومد هلکنا هکر وند هنضارقم یبرومدو

 همدآ نامیدو یربا هدننزو ذفنق (لزرفلال هدیق اذا "صللا لزرف لاقت ردهنسانعم قمروا هیغافو هدننزو |

  ۱ردهلعارف و لعارف یعج ردهلعرف یتنوم روند هنکینا نالترص هدننزو ذفنق هلا هلمعم نبع ( لعرفلا )ل روش د



 ییا یس هکلبا 0 ودى 4ور ندندزآ هعدخ و هلحاعاد نع هتعیدخ ءار و نم رود یا

 لتفشلازاغ هيلع تباف + ةرصبلایلا ح ورا امهنع لا یط ردشیاع لأس هناریبزلا ثیدح هنم و هد هب اهن هکر دح راش

 هلا ےک روابراغو یسیرف و كر وادا رم ندءهورذ کردم وس م هلهجو و هدنربسفت كنت رابع × براغلا و ةورذلا ی |
 ۱ د ناه کنار ا تم رول وال وه ود نک رز اسکردو لصا ةلروبزملثمردیفلا زا كنون

 هدعب رروگ رالو اکا هل رقتو بودا مار وسن وم هنسودنک ل رکو بور وا هلفطل یتیرلیوت و قره هشخ وا نوو
 جحاصاذا لبلبلا لتف لاق ردلمتسمهنسانعم كمت وا لباب لتفو یدنل وا لامعتسا هدقعادلا هلا لیا فیاطل اقلطم

 هب هنسنشاک وب (لوتفلا و هدننز ورپما (لبتفلا) هلتف ییعم لبحا لتف لا ردهنسانعم كکو خدو (لسفتلا)

 هده هقلح نالوا هدر یراقدشواق كن راجاغا دب ورک ینا اضعب هکرونید همي هجا شلکوب ندفیل لتق و روند
 كلبا بول وا عج هدنراقلارا ك راقمږ و رونند ه هنسف نالوا هدنزرط كلپا هدنفش كنکدرکچ امرخ و اردا دن
 هددن راکوربک نوزوا نوزوا یراکدلیا جارخا راک الد هد راماج هلتهج و روند هساب و ریک شلکو كلبا

 هدننزو لعفت (لّتغتلا)ل و هدننز و لاعفنا (لاتفنالا) رکذیس اک رونلوا هانک ندهنسن یچان هللا لبتفو روند |

 كليا نالیکو هدنراقلارا كراقمر یدو هدننزو هنیفس (ةلتفلا) لتفتو لتفنا هلتف لاش ردهنسانعم كلک و

 ۱ هتلایذ یا حارملا ةلتف لوط لاق روند هتیلپ هدیسراف ردیلستف غارج هکر د هنسانعم هلابذ و روند هریک تالبا |

 ۱  ةلتفال والشف كنع یتغاام لاق رونل واقالطا هن هنساریقح و ریجات یک لبنف ردزناح هلاک و هدننز و هرم ( ةلتفلا»

 زونهو و رول وا هدنزرط یباقهیلوصاف هکرون دهناق كرل هناد نالوا یرمن كنجاغا رمو لس ةصاخ هلتفو ائیش یا
 ردهدزنابز هدهلناصف هدنو رون د هنشع كنجاغا هشيم مان طف عور ول وا هدماکنه یکیدلیا روهظ بونلقج روم وط

 ۱ هکر وند هب هنسن یس ەل وقم شع نال وامعاق هنماقمقاریپ نکل تویلوا قارب ردیعج كن ەلتف هکل شف هکیدند راضعب و

 | ندکدزوارب هکروند هنابن نابللاب هنسمزو رول وا یسهنسنداز هدنرب ۍغاربب بويل وا یعاربب كنج اغا هشيم ضعب

 كني راجاغا رمو لس هلی رسک كن هزم (لاتفالا) هلوا رولیکو بولیرو یک تاب مان نوا بول وا ترابع

 | یرلکسربد كن هقان هلنیتعف (لتفلاو ةلتف ادراص اذا رعسا و سلا لتفا لاق ردهننسانغم قفلقوصت یرلهاد

 ۱ | شلک و ندنرلناب هکایوک رد هنسانعم قلوا ولنادیمو قچآ ندنرتناب یکیا هلغاوا جا وط همردشقوص و نیکریک

 نالوا هرزوا روک ذم فص و هدننزو رجا (لتفالا) اقف ره یف حامدنا یا لتف اقف مه یف ةا لاق رولوا فک

 | ءالتف هدندنع راضعب و روند ه هقان نالوا هرزوا هروکذم تفص هدننزو ءارچ (ءالتفلا) روند هکسرد

 هنشوق لبلب هدننزو دادش (لاتفلا) روند ه هقان نالوا لشیورو ضآ بولوا سّوقم یک رنج یرفایا
 | رددآ ءدلب رب هدنسهکل وا ناتسراش هدننز و لعح (لتفا) یتبم هنکیدلیا تاماقمو تامغت لتف رونلوا قالطسا
 | لوکس كيجو ی كناف ( للا » روند ه هیهادو تفآ هدشنزو نیجرد هلیط كناف ( نیلکشلا )
 عیار بابلام الف والف ليو ٴىشلا ل لاق ردهنسانعم قلوا ل وبلسو كش وک بونلن :وغو هنسل رب هانیتعف و

 هلغ لاق ردهنسانعم كقلولنا بود هلیصب ییهنسنرب هدننزو لیعفت ( لیجفتا ) ظاغو یجزسا اذا لوالاو
 6 لجفلا روند همدآ نال واولنادیم یغلارا كنب رافاح هدننز و لدنج 6 لو هدننز ورجا (لغ الا ) هضعاذا
 هژتلع ناقرب و هلصافم عج و هاباه رد هل یدرفم روند هن هرس نانل وا ریبعت بروط هلنبتعص (لعماا و هلبعص كناف

 | یبرتعهسنل وا عض و هرز وا برقع یی وصاییرمشق و عفان تیاغب هناقوص برقع ونال و هاقستسا و هنسبغارکج و
 | یرشق هدعب ویوق !ندنسازجا ر اسیمخت و ردنکسم ییاهتشا مافطل البق و نیلم و عضاهیلوانت ماعطل ادعب و ردلتاق

 ینا و رونل وا ذاا ندنآغاب یراکدید لا نهد رد ورادرب هقشب (لحفلا بح) ردی هرکص و رو هدعبو
 | هلبارصق (یلصنقا و هدننز و هجرحد (قلصف) رونل وا ذاا غاب یرلکدید هغی ندنآ هکر د رلکدید برّوط

 | سماق یا لجاف وه لاقب روند هیحراق (لجافلا) یک یمعرو كرامدآ ریپ روند هکعرو كشوک كشوک

 ۱ كنان (نسفلا) هقلتخا اذا مالا لصقا لا ردهنسنانعم كلغ ادیهثسفرب ندیکی هدننز و لاعتفا (لاصقالا)
 | روغ وبهدهود ورفیآهدنآ هکر وند هنککر !نالوارونل ی ود قعد و ه هلن وکس كن هل یاح و یصف

 | مدآرب رول وا ردصم لغو هل رسک ك راف رواکه لاغ و لاغ و هدننز و سلفا رولک ل خاو لوخ یعجج رونل وازیبعت
 | اهلراتخا اذاثلاثلا بابلانم ام رک الغ هلا لغ لا هنسانعم كمکچ بودارابتخا روغو لاب ی وض هنراهود
 رونل وا قالطا هنزدلب لیهس لغو الغ امف لسرا اذا لبالا لق لاق ردهنسانعم تیر لاص نکا هراتشیدرو

 رولوادضزال هرکصندقدشآهب هقانروخوا ر زیدنل وا هیبشت هنر وغو كن هود نوچغيدروط هغ الا ند رادار اس
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 (هنمو)



f ۳.4 مس 
 راصاذا رها لیغالاقت ردهنسانعمیلوا كل هلکل وکو وق هلغل وا قشمراص هرب یرب و قیص و روک یرلخاش و
 ملا تلبغا لاق رد هنسانعم كمر و لود هعفد یکيا هدهنسرپ ناویح یسهلوقم نوبق و یکو ف 6 الایغم

 ردهنسانعم قفل وا عاج نکیا لماح دوخاب نکر رزما قجوچ تروع (لایغتسالا) نیترم ةنسلا یف تحت اذا |
 | راض اذا رصشلا لیغتسا لاق ردفدا رم هدیناث یانعم هللا لایغاو الیغ اهجوز اهعماح اذا ا تلضسا لا

 نر و دوس هنغجوچ نکیا لماح دوخای نک ر ونل وا عاج هدننزو نح (لیغلا و هدننز و نیعم (لیقلا) الایفم
 | لوا روند هغج وچ نما دوس هدهرو نم تلاح هدننزو مرکم (لیغلا)ل و هدننزو حابم (لاغلا) روند هنوتاخ

 انوا لماح و هعاج نالوا هدعاضرا تلاح ردعما هل رسک كنغ (قلیعلا رد دوام ندلابغا یتا ندهلاخا ۱

 | هکرد هنسانعم هقشقش و ردیدآ عض ومر هلیغ وه ةليفلا نع یہا نا تممهدقل 3۶ ثیدا هنمو روند هعاضرایندلو ۱
 | لاله بورت وک هر ر بوادل | هلا هعدخ و هلرح ین هسکر هلیغ و روند هغج راغد ناقیجندنزغا هدکد رسا كنه ود
 | نوغلوط زوعم دو هدننزو راتخ (لاتغلا) هلتقف عضوم ىلا هب بهذف هعدخ یا ةليغ هلتق لا روند هكا

Êهنر یر هل رسک كلیغ (لیغلا] روند 4 ولنف ولد دنم ونت ولناح ولتاو "یلتع ناب ریا لاتغم دعاسلاق روندهکلس  | 

 ۱ هب هشيم E نانلواریبعت و و رونو هل دا زدهدرب بز هد هلصف روند هغلحاغا مارو شش راص

 | (لیفتلا) و هدننزو ثدح لیلا ردیدآ مضوم رب و ردلویغو لایغا یعج روند +هرد ولوص ره و روند |
 هن رب یرب ی رلخاش هدننز وبا رح (لایغلا قرون د ه هسک نال والخ اد کا و تباثهدقلنامر وا وهدقلزاسهدننز و ریه

 | ةفراو نانفالا ةفتللا ىا لابغم ةرص لاق هل وا كاهکلوک و وق یتلآ هکر وند هجاقا لقادوب قیص و قشمراص |
 ىرالام كموقرب و الايغم راص اذا رصشلا لیفت لاق ردهنسانعم قلوا لایغم جاغا هدننزو لعفت (لیغتلا) لالظلا ۱
 رنک اذا مولا لیغت لا ردهنسانعم قلافوج یریدنک لوق ىلع ردهنسانعم قلوا ناوارفو روک بولاغوح ۱ 3

 | قوج هلنیتض (لیفلا) ةنيس یا ةلبغ ةأرما لاق روند هتروع زوم هدننزو هرم (ةليغلا) اوژکوا مهلاوما

 هدننزو نالس (نالیغ) ناموا ةريثک یا لیغ روا لبا لاقب روند هرلرغص و هراهود یواطو زوم دوخاب
 قاچ هلغل وا توادع "هدامر راد همد هدنراهنایم هلام وقرب هکردیع"| كمدآ رو ردیعما لرعاشفورعم هلبا هما وذ

 | یدیشلبانیبهدناب كمالناتافاصم و هلاسم هلباروب نم موق هق.دلوا كلالهییعی هک دمریک قاربط هن رازوک ی دنک |
 ه هلاصم هلج ورخ ندنیم هدهع هک اب وکه ل رظ|موجه ودصق هن رز وا و هطاحا یتسیدنکیناهک ان موق رم موق نوکر
 | یتعضو لوا نکل یدلشاب هفجاص قاربط هنن رازوکیدنک ككر هد لیغاب للحت نوحاراعشا یتغیدل وا لئاقو مار

 .(نالیغ ما لردجخ رم ندنالیغ لیغ و ردکم د هبا ج ورخندنیم "هدهع رد رما یس هلک للحترایدلیالتق ب ویلا لوبق |
 .هدننزو هلاقم ( ةلاغلا إل و ( ةئاغلا ) رد رکدبد ىج اغا ناليغم ندنراصا هداب هکر درم” رجش هدننزو نالس

 «لایغارل سش یا ةلاغمو ةلباغ مه لاق ردهنسانعم روشو یشو روند ه هنیکو دقح نالوا رعضم هدنورد

 بوروع نالغوا هدننزو لاعتفا ( لاتغالا إل زدیعما یداو رب هدماع هلیصف كنءزمه لایغا تاذ دوخاب ق

 كنءزمه و یصق كناف (لًأفلا) -آءافلا لصف زس دنلغ و نم اذا مالفلا لاتغا لاق ردهنسانعم قلوا دنموت |
 هتسخ ر الثم رونلوا ریبعت همتوط مو فرح نم و همتوط روغوا راربد لاف هدزمناسل هکر دیلباقم هربط کس

 ردنا دیماو منع هلنع هنادج و و ءافش بودا عاقتسا یتیراظفل دجاواب ندا سین تشاخف لاسای ندهسک رب

 سلفارولکل وفا و هلبعص كنافرولکل ووف یعج رونل وا لامعتسا هد رش وربخلوف ېلع ردلمعتسهدربخ هشبمه و و

 هکر د ح راش + رردا عزندلأفت یّرمشوریخ یسهمناطبارعا ارب ز ریضال یا كيلع لأفال برعلا لوقتو هدننزو ]
 لعفت کی دیا لغت یلصاهروک های كحراش » هکدننزو لعافت 6 لءافتلا  ردیاج ید لاف هلبلق هفلا همه ||

 هدننزو لاعتفا (لاتفالا جو هدننز و لعفت هرزوا یلصا (لأفتلا) و ردشفل وا بلق هفلا و تف هزمه ردهدننزوا
 | لاف همدآرب هدنزو لیعفت (لیثفتلا) ربطت دض لتفاو لأفتو *یشلاب لمافت لاقت ردهنسانعم قمتوط لاق

 روند دن م هدننزو فتک (لئفا) هلأفت هلعج اذا هب هلاف لاق ردهنسانعم قىرا لافاب قمردجآ ق

 هنسن ر هرچا قارپط هموکر ب ردیم! بعل رب صوصخ هناببص هدننزو باتک (لاثفلا) ءریثکیامحلا لئف لج ر لاق |
 (لتفلا) راراروص هن راقیفر ود ردهدکو لب یفنقهنسن لوا بودا كوا لولب جاقرب یغاربط هرکصندقدلقاص |

 هفرط رب یزو و لوتفمو لبتف وهف هاول اذا یناثلا بابلا نم التف لبا لتف لاق ردهنسانعم كکو هدننزو لتق |

 ندنسهشیدنا و یر هللا هعدخ یمدآرب هاۇذ لتفو هفرصاذا منع ههج و لتف لاقب ردلمتسم هنسانعم كمر وچ ||

 + براغلا وةورذلا یفنالفنملتف لا زام + لاثمالا نو هار نع هلا زا اذا هت أوذلنفلاش رونل وا هانکن دکل هلا زا

 ها ءافلا لصف قوس
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 | هچرکو ردیلعف كندمهاو یتقیقح رد اليخ هب ض تروص لکشتم هلا هلوهم لاکشا هنیزوک هسلپا ادیب تشحوو
 - [ كنسهکل وا لیا مورو ردراعونم ندرارضا و طلست هرز وا قیقح لوق نکل ردنا اه رشید وج و كنسهناط "نج
 نیدلادعسو دوعسلاوا و لاک نیا * ردندنعون لوغ هروک هنبرالقن صضث یرلکدتاریبعت وداح هدنرطق ضعب
 یکرایدنکب ودیا فرصت و لوخد ه هثیبخداسج نالوا یبښانم هار ودنکهثیبخ حا ورا هرز وا یرااوت یناتسح
 ردح ورشم هدهروک ذم یا واتف ید یسهراچ كنعفدو رازم هل وا طلسم هناعا لها نکل راردا رارضا هرنراد رم
 ریبعت وداج هکروند هنسهرحاسكنسهشاط نج و ردلاوغا یعج كلوب هنسانعم هیح روند هنالی لوغو * یهتنا

 لوق ىلع ردا لکا یناسنا هکروند هناطیش سنجر ورددآ عضومرو هتسانعم هدنم روند همولواو رونلوا

 ددا لک یآ هسک نالوا بقلم هژسقل ارش طبات تح رلیدلس بوروک ین هد داب ترع ضعب هکردروناحرب و

 دوخاب رونل وا قالطاهنس هشاط "نجیسلب وا و هرارحاس نالوا لکشتمو نّولتم هلبا هفلتخ لاکشاو ناولا لوغو

 تافآ ردیعج كن هلاغ ( لئاوغلا  ردزناج هدهلیصف كنیغ هدانعم و روند هئیش نالوا لقع لیزم اقلطم
 هنسهنخرو هنکدک كضوح ضوطا ةااغو یهاودلا یا لئاوغلا مهتناصا لا رونلوا قالطا هیهاودو

 لاق ردن وچ ا هغلابم ءات رول وا تفص هنس هلک لوغ نوچما هیهاد دیک ان هلن اغ و ردنا ناي رج هفلتیی وصندنآ هکروند

 ۱۱۱۰۲ له ری اهم اس وضو از و هاغاض (2واغلا) ارکم ایهاد اا یا دا الوغى
 ةردابلا ةلواغلا هد هان تح شعا طلغ ىس هست ارهاظ هلکطنا نايب هلبا هلدابم حاصص جرم + ردابا یا ةج اح

 نالیرو هرابچماف ضعب هدننزوربنم (لوغلا) ردمو سرم هلیرابع دعبلا یا لوغلا نم هلصا و رسلاف

 لعوراردا ح رج وعطق بوروا هلکن آ هلبتروصیچماق رول وا هدنل نم فالغ اک |یچماق هکروند هبولمان رومد

 ریبعت شيشو لابنپ هدیکرت و كسلب هدیسراف هکو رول وا هحنز وا و هجنا ندهلاب هکرونید هل آهن وکر ب هدنزرط هلا ییعی
 یراکدبد هدروکه دیکر ت هکرونید هلق ل ر هجا هنوکرب یل هسک لوغم ضعبلا دنعو روند هرم نوزواو رردا

 رار دالاعا نامه هلا لاتغا رار ونال وق رلک اتفینلآ و ردندعسف وب یخدیرلکدتا ریبعت هیبنج ك رابع هکردقجهلوا
 لاق هنم و رونل واقالطا ه هنسنندبا كاله كناچ هکرول واتل | مساندلوغ كلذک لوقم و ردیعا لجررب لوفمو

 ۱ هییش هناغوج هدننز و نالوخ (نالوغلا) ردنا لامتخا هلا قسم یر سامان اب هک یا اقا )وقف تاذسرف

 | ةأرملا تل وفت لاق ردهنسانعم نّولت هدننزو لعفت (لّوغتلا لرددآ عضوم ر و ردم كنوا یشک | عون زر

 شیعلاه روند هکلر د فیطل و مرا ولتموعن وهافر هدننز ورکس (ل وغلا لو هدننزو رجا (لوغالا )تن ولت اذا

 اهدلو ةأرلا هعضرت نیبلا فل قم هدننزو لیم (لیغلا)ردعض ومر هدننزوریبز (لیوغ)) انیا لّوغ و لوغا

 دوخاب نکرونل وا عاج نوتاخ ليغ هلکلنا ناب هلیترابع اضیا لیغلا نیلا كلذ مساو لماح یهو وا قوت یهو
 هرز وایداع فلم هکردحراش + ردو هرابعیاضتقم ارز رول وا ترابع نددوس یکیدرب و هغج وچ نکیالماح

 | ماو هرکصندکدلیا ریسفت قرهلوا مسا ءادتبا نظفل لیغ اریز ردشلعا ریسفت اشوشم هرزوا هحاسم جد هدارو |
  هدنروص تی ردصم ردقل وا مسا و ردصم ليغ هرابع قحلصا ردلم# و د از یسهرابع اضیا لیغلا نالا كلذ

 لاق رولوا یسهتسخ دوسدل و لوا هکر دهنسانعم كمر نما ینیدلو نوناخ نالوا لماح دوخاب نانلوا عاج

 هک ها ردلیغ یعا ید هلدوس لواو لماح یهو وا یتءوتیهو اهعضرا ادا الخ ليفت اهدلو -ةأرملا تلا

 ولتالیغ و ردرسفم هلت رابع لماحوا عضم یهو هتج وز لجرلا عماج نا وه لیغلا هدهرناس تاهماو هده اهن
 شلزچ هرزوا هنسنر و روند هب وص ناقا هدنزو رب و روند هن ولناق ولد دنموتت ولط نا و روند هب هچکلب ولط

 4 هرد یلراکی راقآ و رارپرچ زب هدن آ رایچ رچ هکردیعسا كب وص ناقآ ندندبد سیبقیبا لبج هد هکمو رونیده یکزچ
 رددآ عضومرپ هدنب رق همام و ردیدآ عضوم رب هدننا لو روند ه هنسنو هرب قارا نان روک نیم و روند

 | لو و روند هباغټ نالوا هدیوو روند هر یلوصاقلطمو ردیدآمضومرپ هقشب و ردیدآ هردربهدندرو هدعجون و
 نکیالماح دوخاب نکیارونل وا عاج تروع هرز وا یصا (لایغالا لو هلیرسک كنهزمه (تلاغالا روند هب هماج
 یتسهلک ليغ افن آ فل وم هچرک + لیغلا هتقس اذا هتلیغاو اهدلو ةأرملا تلاغا لاقم رد هنسانعم كمرزما ینجوج

 نالوا تسدرد نکل یدلیا جی" هرزوا هموقرم "هریتو ید حراش بودیا ناب هرزوا حورشمهجو
 اناث بول وا یمما دوس یلوق لیغلا ءادتا كفلۇم ارهاظ ردموسم ندناب لاعفا انعموب هدنع و كل وصا
 ندهریاسو ندهاهن ارز ردبلغاقلوا مان اف نایغط یس هلک نیللا ه رب عاضرالانکیا عاضرالاكلذ ساو هرابع

 كر كجاغا لایغاو رددؤم یغیدلوا ندد نم جد یراناونع لاغمو لیفم ردقلوا هحل و نالوا مهفنم

 (یراخاشو )



peسو ۳۰۷  

 , دالب هدننزو طبالع (لئالغ) ردغاطر هدنسیحاو نیر هدننزو ده ده (لغلغ) رولوا ثداح ندنکر |
 0 رر]ږعتسم تیام دنم وزرا و قاتشمو روبه هب هسک هنشت رس وص و ( لتفلا) ردهدلب ا نددعا رخ 0 1

 ۱ لاق رد هنسانعم كما فیاکت یقعارف هغ نوګایدنک هسکرب همدار (لالغتسالاژ قاسم یا هلا لتخمالا لوقت

 ابتلغ ذخا اذا تآلغتسملا لغتسا لاقت ردهنسانعم قلآ هلع ندنعق وم هلغ و هيلع لغینا هفلك اذا هدبع لغتسا

 تغابد ییرد قج هال وا تغابد هلی وکس كيو یصف كنيغ (لمغلا) هفوج هلخد یذلا ماعطلا وهو اذه

 | بودن نفعت دوخاب قعصاب هب هتشابنا نوجماقلعاط بو روج کو و یون لوقىلع كما هاس و داسقا نکر دا

 ۱ ةغیفهلعج وا هدسفاذا لوالا بابلا نم الع مدالالغلاش رد هنسانعم كم وکه م وق ن وح اقفل وب ناسآ یی وت دلکعش وک

  یفیروق امرخ نوجا كلتا ملا ردا بولو جج كاج كلذک هرعش فتنیف یجرتسیف لمرلایف هنفد وا هف وص حسی

 | كرو بوتروا نوا كقلرت یمدار و هغ اذا مسبلا مع لا ردهنسانعم كم وک هرب دوخاب قمرصاب بوتروا ۱

 | مزواو همصا اذا "یثلا ل لاقت ردهنسانعم كلیا حالصا ییهنسنرب و قرعیل هاطغ اذا االف لغ لاق ردهنسانعم |

 ۱ رت واو ضعب لع هصعب دضذ اذا تبنعلا لع لاق ردهنسانعم كمزد بودا فتسا هن رزوا لس رب یرب یییرلمتلاس ۱

 | عضومر لغو اضعب هضعب بکر اذا تابلا لع لاق ردهنسانعم نوثکنب هن رزوا كنرپ یر ندنکلروک |

 ۱ دالا لع لاه ردع واطم والیعالا ىلع ندنسانعم عدا لغ نانلوا 1 د تا زو لاعفنا (لامتالا) ردندآ |

 | لع لاق ردهنسانعم قعزآ بولبقص هراب یشان ندنتژک هرزوا یر یر كنيقراص هلنیتصف (لمغلا لمغنا

 | شمت هدنتسوا كنرب یرب هدننزوریما (لیغلا) ریابطا بک ارت نم یتعی دسف اذا عبارلا بابلا نم الغ حرظا
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 | ههرد یدازوا نوز وا هجزآ ی ضعلوق یلعرون ده هردقلجاغا هدننز ورومنز (لولمغل اروند هنت وا ق ادغب |
 ه هنس عق و بوط اقلطم و روند ه هبت كسکو و هلوا قلتج بولیراص هنر یر یرلت وا و یرلجاغا هکروئد |

 هدتنیه و یسهشوک كن هطوا قیح نوسل وا قلوک ارق لکو د ولب رک و قلحافا لرکهلواک اتم و ضم کروند |

 رانمرا هکر دقج هلوا یو انفه رسو رونلوا لکاو ج هکر دیعما هرس عونرب و رونلوا قالطا ځد کا هلغلوا

 حس ادا نیلا لت لاق ردهنسانعم قلالو هدننزو لعفت (لمتا» رد راکدد راپ یلکو لس و یرایخ ۱

 لوم لحر لاه رول وا قالطا همدا نالوا ناتشلاو مان ف (لومغملا ردعض وم ر هدنز و یزج (یغ)

 نالواناشنو مانی هدننزو لدنج هللا هیقوفیان (لتنغلا) رددآ شوقر هدنزو روبنز «لوبنغلا لماخیا |

 هرق هدنزو ذفنق ( لصما  ردیس هنک كنالترص (لتنغ مال لماخ یا لتنغ لجر لاق روند همدآ ۱

 ردمولعمان یتقیقح ردروناجرب هدنزو روبنز (لوهفارولک لجانغ یعج روند هروناج یراکدد قالوق
 (لوغلا) سرا لا یا "یالدنغ لحر لا روند همدآ ولشاب یرا هلعع كلاد وكنغ (یالدنعلا) |

 ذخا ییاهک ان یهسکربپ یهنسنر و هکلها اذا الوغ هلوغب هلا لاق ردهنسانعم كليا لاله هرنزو لوق |
 | غادصلایا لوغلا هذخا لاهروند هنسبخآشابلوغ و رد مل ثبحنم هذخا اذا هلاغ لاق ردهنسانعم كلتا 0

 تاد ةزافم لاق ردهنسانعم هژافم دعل و رکشلا 14 لوغلا هدخاف رجلا ترش لاقت روند هغلشوخرسو |

 هر قچلا قر وا و 422 نیم یا رفسلا اذه لوغ كيلع هللا نوه لاق ردهنسانعم تعشهو جرو دعب یا لوغ |

 ر هلا هروسکم ءار ماجرلا لوغو ردیدآ عضومرب و روند هغاربطقوجو روند هنفلحاغا زومو روند |
 (لوغلا]) هکلها اذا هلاتغا لاق ردهنسانعم كلی كاله یدو هدننز و لاعتفا (لاتغالا)- ردعضوم هقشپ |

 هتکلهایا لوغ هتلاغ لاش و ةكلهلایا لوغلا یف عقو لاق وند ه هنسننالوا لاله ببس هلي كنیغ |

 هناا هللا لکشضعب هدناباس انت هکر د هنسانعم ةالعس و هیهادل ایا لوغلا هتاصالاش روش ده هبهاد وتقا و کله |
 ی OR E ی 2 ۳ ات ۶ |
 | نالیغ و لاوغا یعجرونل واریبعزولح وق هدیک ر روند هنس هم اط نج سنجر ندابعالت ولالضا بول وایت رم |
 ندنیطایشو نج لوغ هکیددربثا نا هک رفصال ولوغال  ثیدخا یف و ةياہنلافو حراشلا لاق هل مسک ك نیغ ر واک

 لالصا ندنل و بول وای مقرهلوا نّولتم لا هفلتحم ر وص هاا هدناباس امت لوغ هکرردیا عز بعردساج را ۱

 هکلب بويل وا لوغنیع نالوا نم هکیدد راضعب و یدلیاقن مالسلاهیلع مانا رخف ینیدوج و كنون ردنا كلالها و
 یتیدح چ ناذالابا و ردابف نالیغلاتل وغتاذا ۶ وبشا تح رایدلب آنن ییطلست هناسنا قر هل وا لک شتم هلا هفلتح ر وص

 نالوا طقاسنداع"لوغ و ردا نایب د فلؤم هکدتن » ردد ؤم یب ینا لوق شیدح هک یلاعسلا نکل و لوغالو

 مه و بونل و هدل و دوخاب دیلی اهنتر هدرا هک مدآرب اعقا و هکیدلاق ردروهشم هرز واقلوا قولحم ندیهش
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 وو رارر و ه هقان هکروند هنکدرکچ امرخ قشراق هلا هجن وب و رک ذب ساک ر ول وا ردصمو روئد ه نیکو
 لغلا) نزاو بلا ةرارح یا لیلغ هبلق لا روند هنترارح هسات و هودنا و نزحو قشع نالوا ریکیاح 1
 ردصمو دقح یا لیلغو لغ هل هلق لاق روند ه هنیک نالوا رعضم هدنورد یک لیلغ جدو رنک كنیخ |

 الیلغو ًالغ هردص له الا هنتساسن لاکا نیکو قلا وادنیک هنفسسک رب نورد تاهدآ وب رولوا منلباب 
 يخ اذا | لجرا لا لاقي ردهنسانعم كما تنایخ هل سسک كن هزمه (لالغالا) نغض و دقح اذا یناشلا ۱

 اسا اذا لیالا لا لاش رد هنسانعم قموف رسوص بوس ردناق هجوبا دز

 قموقبلآ یتیزارب نر بویمریص یک کرک ینغایو ینتا نکرزو یہ یرد باصقو رک ذ اک ل ا
 اقنلم هضعب رتو ی للا ف او لا ضعب ذخا اذا دلطا ف رزاحملا لغا لاق رد |

 هردو تشطع یا هغغ تلتغا اذا نالف لغا لاق ردهنسانعم قمهصوص كن یرلنویق كمدآ ر و دلجاب

 یلوصحو هلغ كمدا ر و نالغلا تنا اذا یداولا لغا لاق ردهنسانعم كیزوت تاب یرلکدید نالخ

 | رد هنسانعم قاب هل دش هکید دکید هب هند رب و ماع غلب اذا موقلا "لا لاق ردهنسانعم كعش ربا |

 ةلغلا تطعا اذا عايضلا تلغا لاق ردهنسانعم كمر و لوصحم ال و .یظنلا ددش ادا رم القا لاق |

 | لغالاقب ردنرابع ندکعد ردناخ نالف هکردهنسانعم كلثا تبسن هتنایخ یعدآرب و ردشلنا رارکت یتوب فلوم |
 ردص وصخم هنلام تونغ ضعیلادنع و كل اتن نایخ اقلطمهدنن زود وعق (لولغلا نان ا و لولغلا ىلا هبسن اذا ان الف
 ردهنسانعم كعا لاخدا هلبص كنيغ 6 لغلا) لاب صاخوه وا ناخاذا لوالابابلانمالولغ لجرلا لغ لا

 لغد اذا هف لغ لاق رولوا مزال هنسانعم قلوا لخادو هلخدا اذا لوالا بابلام الغ *یشلاینهلغ لاق
 بوردشفوض بیطو نهد هنرابد كجاص و اهسبلاذا ةلالفلا لغ لاق ردهنسانعم كيک هلالغ ندنتا باوتا و

 نداوص تعسیرصب كمدآر و هرعش لوصا ف هلخدا اذا هسأر یفنهدلا لغ لاق رد هنسانعم كمردشو وا ۱

 لا ردهتسانعم ك بوقآوص ندنفلارا راجافا و باوصلا نع داح اذل ءرصب لقا لاق ردهنسانعم قعاص |
 ا2 زد ییجرف كنروع هلعل وا كوي كب یرک ذ كمدآ ندا عاچ و امف یرج اذا راصشالانبءلا لغ

 كمروک هلالرومد هنلا ای هنن وی كمدآ ربو منه نم الا نوكيالو نعياهاشح اذا ألا لغ لاقب رد هنسسانعم

 یراهلک لغو لارداعدد یربلوق لغو لاهلام كرابعو لغلا هد وا هقنعیف عضو اذا انالف لغلاقب ردهنسانعم |

 | هدارو و ردکع دل رو هلال وقوط هو بول وا هناود لغو هنل وا عفد بولبقاقندنسافق "لا ردرللوهحم "یضام ۱

 رت رتو لخدااذا هيف لغلغ لاقت ردهنسانعم كلغا لاخدا هدننز و هجرحد (ةلغلغلا)) ردتررابع ندنسفن یظفلءام

 رارولک ور ندنایر لبج هکرد رلو غاط هن هلغلغ و عرسا اذا لجرلا لغلغ لاقي ردهنسانعم یوي |
 هنجما كنەنسنرب هدننز ولزازت (لفلغتلا لو هدننزولعفت (للغتلا) و هدنن زو لاعفنا (لالغنالا) رددآ عضومر و |

  ۱ردهنسانعم كمنروس هیلاغ لغلغتو للغتو لخد اذا لغلغت و للغت و هیف لغنا لاقب ردهنسانعم كمریک بولیقوص |
 عرسا اذا لجرلا لفلفت لاقب رد هنسانعم كم رو ریت یت لغلغتو اب بیطت 131 لخلغتو ديلالام نفت لاش |
 هاتک(ةلالغلا) اب هبط اذا ةيلاغلاب هللغ لاقب ردهنسانعم كمروس هیلاخ هب هسکرب هدننزو لیعفت (لیلغتلا) |
 ثلحا ویراتاو نوبز هکر وند هسابلنتع یرلکدیک ندنتل آ كلتسوا و ناتنق هلرص كن (قلغلا)و هدننزو [

 هماضع هلالغو بوثلا تع سبلی راعش وهو ةلالغف ةنالف تزرب لاق ردنسهلوقم یکلموک هرزوآ |
 كنەقلحرومدو ردهجتوب یراقدنلغاب هن راق ندننل آ سابل نوجا شا و اوت دوم 2 راب راق ودوان |

 | رو كاف ( لا روت هنج را كاج دنا لص و بوزدش واق یتراجموا یکی ۱11
 یدنل وارکد هکر رد هنسانعم قم هص وص هلبصف كنیغ (فلغلار) رد لالغ ایعج روندهب هلال و هوس | ۱

  1ضرا اف مالغرجا و یسارک هناخ رونل وا رببعت لوصح هکروند هننالصاح و لخد كن هنسنرب زول وا مس |

 ی  Oهحرحدم (ةلغلغملا ) ضرا ةدب اف و مالغرجا ورادءارک نم |

 دلبیلا دلب نمهل ویا ةلغلغم ةلاسر لاقرونل واقالطا هب هلاسر نالوا لوو لس مم هرهشرب ندرهش رب هدننزو | ۱
 | ردلیلغ و لاغ یدرفم روند هرهردروقچ و نرد لوق ىلع هن تبنمكنجاغا هشيم مان ملط هلیص كنىغ(ن الغار |

 ییراجوا كرل هقاح لوق ىلع رون د هراهرزهدننز ولئ الح( لئالغلا) رد لاف ید رفم كن وب رد ړم! ف ورعم تابعون رب ا |
 (للغلا) رد هللغ یدرفمرولیکندنتلهرز هکرون د هن رلکلموکرزدوخای روند هنیج ر كج هدا لصو بو ردشواق |

 هی بویغاص دجوا قیزمع ردیع"ا ضرمرب صوصخهنعمق یکی و نوبق هدننزو همان (ةلالغلا))و هلنیتعق |

 ۳ ا را



 روند هرازجو هب هغبهلیعف كنيغ ( ةلاطوملا) مهتاوصا تعفترا و ثیدیحا ىف اوضافا اذا مولا لیطغ لاق
 جا وما رد هنسانعم كکوچ ب ویشکن هنن رز وا كن ر یرب تاق تاق هنسسن ر هدننز و لالیضخا (لالیطغالا)

 ینهنسنرب هدننز و لوعت هلباف (لوفغلا)) اضعب هضمب :بکراذا * ىلا لأطغا لاق یک 5 ازنم باص و یکرح
 1 اذا لوالا بابلا نم الوفغ هنع لفغ لاق ردهنسانعم كلا روه یشات ندظق و ظفح تلق

 لجرلا لفغ هکیدید راضعب و هنع لفغ نعم هلفغا لاق ردهنسانعم لوفغ هل رسک كنهزمه (لاغغالا) هنع
 هلقعا ام هدنسهدام لقع فلؤم × ردهنسانعم هيلا هتلفغ لصو هلفغاو هنع لفغو ردهنسانعم الفاف راص

 ینآ هداروب و بود ردقلواهدناونع هلفغا ام نالوا با وص وضرعت هب یرهوج نوچکیدلیا تبث ینترابع كنع

 ینع لفاغب سیل دب ز هبطاخت ملکتم الثم ردینبم قاس مالکرب رو زم مالک هروک هنج وت یاری یدلنا تد
 ردقو ههمشو كش هدبابو هکه لوا شعد كرما دقفت یتمی ایش رظنا كنع هلفغا ام یلب ید بطاخح بود
 فل یتسهلک رظنا نوحا ماقها دوخاب تقو قیض سپ رولوا كمد ردلکد لفاف ندنس دز قیقحلا ىلع
 ردهنسانعم كللفاف ردعما هلم كنبغ (نالفغلا)) و هلنیتصق ( لففلا و هدننزو هرم (قلغغعلا) رظنیلف ردشلیا |

 لفاغت لاق ردهنسانعم كمروتسوک تلفغ دصق نع هدنن زو لعفت (لفغتلا) و هدننزو لعافت (لفاغتلا] | ۱

 یدنکر ضبو لفاف بویلوا < مهم هليا هنسفرب مدآ رب هدننزو لیعفت لیففتلا ) لففلا دمعت ادا لفغتو لجرا |
 لفغ لاق رول وا ریبعت قمهلوآ لفاغو كقلفاخ هکر دهتسانعم قمت وطاب قمراو هن رزوا ةلفغلا ىلع نکیا هدنملاع ۱
 هدننژ و مظعم (لفغملا) هريس ادا هلفغ لاق رد هنسانعم كليا رسو "یثب یی رال لفاغ وهو هافک اذا االف ّ

 هدننزو روبص (لوفغلا) ردیعما لجرر و تنال یآ لفقم لجر لاف روند همدآ هرم ی ندننطف و دشر |

 (لففلا) ءاهلبیا لوفغ ةقان لاقبهلواررپ نما هسرما ندیدنک بولکیسیرواب کوک هکر وند ه هقا هلبا و نو
 لجر لاش هل وا را رار هرش هل و هربخ هن نعل بغل وا زانحا ندن رش و لومامیربخ کرونده لوق هلبعص كنغ

 یراعرتاوروند هب هنسف راس و هلو وهنق وا راه نایلوا یتءالع و ناشن و هرشیثخحال و هرخ یر ال ن کا ذالفغ

 بسحورول وا ل٥4 هکر وند هنق وا راقلایلوا یتمارغ و بیصن و روند ه هبادنایلوا یسافت وروند هض را نابل وا
 | روند هرعش نالوا مولعمانیرعاشو هلبسحال یا لفغ لجر لاق روند همدآ دوج وپ و لماخ نالوا فرش و

 هکردهنسانعم هقفنع هدننزو هلح رم (قلفغلا 9 هنسانعم لبالارابوا روند هن رایو كنءهود و روند هلوهح عاشو

 یدلیاریسفت هلدناح یکیاكنآ یشان ندنمه و یرهوج روند هراافبوط نال وا عقب هدننیب نقذ هلبا قاد ود تلآ
 ردنیبم ها هقفنع هلفغم هدنریسفت كن دح هک ةلشنملا و ةلفغلاب كيلع# لاقف ضو الجر یر هده ابن هکدهد حراش |
 (لفاغ) ردلحم ناروط متاخ هدنفمرپ هچرس هلشنمو رایدلیا رعا هلطاتحا هلغل وا یلحم تلفغ هدنلاح ءهوض و ارز |

 عرق ردارب رص ن لفاغو رددآ عضوم ربو ردیعما یدج كن رترضح هنع هللا یضر دوعسم ن هللا دبع
 ردندنلاجر یسف كنسهلسق نوکس فوع ن ةلیفع و ردنطب رب ندب رع هدننزو هنیهج ( هلبفع)) ردهلهاص ن ا

 E ن تی والا ج وعلا ن هللادبع ن تماما ةليفغ و ردندنلاحر هعیب ر طساق ن ةليفغو

 تلفغ ثعاب رونل وا قالطا هکلردو هلام ولتغافرو هافر قوچو لو هلنیتعف ( لفقلال ردن داصا ردهدننز و |

 لماکو ردنطب رب هدننزو مظعم (لفغلاون) عسا و غیفر رثک یا شيعلانم لفغ یف وه لاق نوچغیدلوا |
 هدننزوز زا (لیلغلا و هلنیتعف (للغل او و هلیعص كرانیغ (ةلغلا) و ( لغلا) ر دند ردهدننز و ربب ز هک یفغ ن
۰ 1 ۱ 
 و ی

 روند هءودزسوص هدننز و نالع (نالفلا) وهلال دشت (تلافا) "لتفمو لولغنو لیلغ وهف هفوح قرتحا وا 2

 ردهنسانعم قلاق رس وص كب هود هل رصف كسغ € ةلغلا ] ناشطع یا نالغو "لاف ریعب لاش ردندیت 1 ءا |

 قمهصوص ك هود دوب هدننزو لاسعتفا (لالتغالا) اددش شطع اذا عبارلا بابلانم ةلَغريعبلا "لغ لاق ||

 9 بیطت اذا ةيلاغلاب "لتغا لاق ردهنسانعم كمن روس هبلاغ دسک رب و "لغ ییعع ريعبلا "لتعا لاق ردهنسانعم |

 تاغا زرد هاب كيک یخد بور ندنتلآ بایلو هت رش اذا بارمشلاتللتغا لوقت ردهنسانعم كمحا و
 درذخا اذا | فلات تبلتخا لاق روافنییانعم قمارخ وا شرع ییددهلالغ و للغ هرلنویق و باشلا تختی اذابوثلا

 دقح نالوا رعصم هدبلق و یدنلوا رک ذ هکروند هفلزسوص هدننزو لیلع ( لیلغلا ) رک ذیساک ةلالفلا و للغلا

 )۳( * ثل *



 ری EE عین او

 ۱ هلیسیدنک زوم (لسغلا)ردنمضتمییهغلابمرد از نونو اب رد هدننزو نیلعف هروکه تا كخ راش ردنذآ
 | هنسانعم كل عاج قوچ هدننز و لیعفت ( لیسغتلا)) یکقیراو ساط روند هتل ١ قج هنل وا لسغ جد

  یکدوضو غابسا ردهنسانعم كلا هغلابم هدنص وصخ ءاضعا لس واربثک اهعماحاذا ةأرملا لسغ لاقي ردلمعتسم

 | ربما (لیسفلا)لو هدننزو درص (لسغلالو هلرسک كنيغ «لسفلا ) هلسغیف غلاباذا ءاضعالا لسغ لات

 | قوچ ه یشید هدننزو تیکس (لیضلا)وهدنزوربن (لسفلا)وهدنزو هزمه هلیمط كنيغ (ةلسفلا)و هدننازو

 0 لسغولسغ لغ لاق روند هننالوا زا هبک بوشآ قوچ لوق ىلع روند ههود زوغو و هتا ر ا ا

 | رونلوا لامعتسا ید هدناسناو و ےلیالو بارضلا کی وا بارضلاریثکی ا لیسغو لسغمو ةلسغو لیسغو
  زدیسض ومرپ دن رايد دسا یتب هلرمسک كنيغ (لسغإل رونل وا قالطا هرایداو همن هدهماع هلک ایم (لسافلا)

 | هلغل وا وص ر هدن ا هدنفرطخاص ی هی کای (لدغ) ردرخنآ عضومرب (لسغ تاذ)

 | كخاط رب هدننب *لرلغاط مانیلس و اا ص وصخ هنس هلسق "یبط هلبا لح مان ءا هاه ( هلسغا) رار د ځد هلسخ اک |

 | هکردیعما هنابجرب هد هنده هدننزو زم (قلسعل) رددآ هب رقرب هدن رو صج هدننزو هل ّوف (ةلوسعلا ر ردیدآ
۱ 

 | نا ویح ثاکر ا هل مسک كنهزم «لاسغالا و ردیس هدنک د روق هل رسک كنیغ (هل وبا راردنالسع باوا هدنآ

 !کرذتوا عونز هلق كنیغ (ليوسغلا ل بارضلا زكا اذا لصفا لسغا لقب ردهنمانعم قعشآ قوچ ه یشید

 ۱ لاقن رد هنسانعم قمرواص بورر زالط وص هدننزو هجرحد هلا هل ي6۶ نیس ( ةلبسعل ) رول وا هدرار قاروچ

 | لا هم داض (لالیضغالال روند هل یکلت هدننزو رفعج هلا هجم نیش (لغشفلا هر و اذا ءاملا خا

 | عرضشلا تلاضخا لاق رد هتسانعم قلوا ناوارفو وک ی وغافو لرب كجاغا هکردیفدارمو هدننزو لالیضخا
 | ردهنسانعم كع روت تل یاوه توال دواب نیرو لوک هلاوکسكناط و یصق كنِغ (لدشاا) تلاضخا اذا
 | رد هتسانس لطغ هر رك ك هزه (لاطخالا) اهنجدقبطا اذا ل والا بابلا نم الطغ اذهانمو ءاعلا تلطغ لاقت
 | الطغ ليلا لطغ لاق ردهنسانعم قلوا وکارق كب هک هلدیتعف «لطفلا) تلطغ ینعع ءاعسلا تلطخا | لاقن
 د 2 زات هل رکسع و روند هنا نالبق نو یزابزه هان وتو ( لول هد تسباما بابام

 | ردفدا رم هدریخایانعم یکیا هلا لوطیغ هلص*كانیغ (قلطبغلا ل رو د هغل وک ارق و روند هن ادای رف وون رغ و یتلفج

  یزوک و نمالاب حرف و برشو لک ایا ةلطبغ یفوهلاق روند هرورس و حرف و برش و لک | نالوا هلشیاسآ و نما و
 | لاق ردترابع ندككوج ینلوک ارق هحك لیلا ةلطیغ و ساعنلا ةبلغیا ةلطبغلا یتتذخا لوقت روند هفصاب ون وا
 | نایغط هکر دلعاف سا نداغطا یسهلک یعطم هکر د ح راش ٭ رون ده یغطم لام وهدا وس جاحتلایا لیلا ةلطیغ ترکتعا

 | هکر دذ وخ ام ندنتهدام یعط هکلب ردلکد و مام هدار وب ردکع د لام نال وا نایغط و رطب ت عاب هنبحاص ییعبیح ردا

 |ماما و و رول وا كعد لام یجاب یس هلوقم سوماح و زوکآ یغطم لام هلکغد هنسسرغاب كنسهلوقم رغص
 کرد د جرم * یعطلا لالا یا ةلطرغ هل لاق رول وا قالطا هايد هلطمغ و ردل وقنم ندموح رم آف

 | ردیس هنصاخ تفص نامه كنم لام افطا ارز رونل وا نظ مچ را ندنریرح كحراش كلا لج هنابغط هدارو |

 | ردح رصم هدننبدح چ لالا نایفطک انایفط نأ وبشا هلج زا ردزا و قرهلوا فص و هدشداحا هن یتح

 ةفدارملا اهمعن یا اندلا لطابغ ٤ مهترطبا لات ثیح ردشلنا حرصت ساسا بحاص لع وو رد ردامتم ابو

 | روند هقلجاغا روک قلنچ شمش راص هش رب یرب هلطبغو *یهتنارول واریسفت فطع یلوق ایندلا عنو كفلوم سپ
 | هب یدک دننز وردیح (للطبفلا) رون دهکننا و اکتیو هه ین تعاجو روند هنغلجافا نیغلبا و

 | هدکد لکه هج رد لوا ندفرشم شنوک هکر دنامز لوش ندنتف و قلْشوف یصلا لطتعو هنسانعم رونش لول

 | تو بیرق رشم ندسعت عولط ءلراهن هکرولوا مدتشیه شاک "هنشنرذكنتقو یدنکیآ ندنفرط برغم
 | ناهز بیرق هلا وز هکرول وا کش لک هنسهجرد كنتفو هوا هلغل وا مور هلیناونع رهظ هده ضعب رولوا

 | اهفرشمنم سعا نوکت ثیح وه و یصضلا لطیغ ىف ءاح لاق رول وا نامز یتیاهن كغلشوق هروک هکوب رول وا
 تو 3 للام مدآرب هدنزو هج رحد هلباط عدقت (ةليطغلا ) رهظلا وا مصعلا تقو اهب رغ نم اهشیهک

 | قاصتول [رفص و همشح وهلام یف عت  اذالجرا لیطخ لا رد هنسانعمقلواهرز زا تعس وو هافر هدنص وصخ

 ۱ و هبیدرف ال + ها رهدنا دما هراز و دلب سان ورقبلایف نرالا البلاغ لاق ردهانغف



 یک کرک قاچ ندنآ یفیدغوط لوق ىلع هلوا شلشاب هکمزک بودا تکرح هکروند هنسبرواپ وهآ لوش

 وهو الا ض تیأر لاق هللرمسک كرانبغ رولک نالزغو هلزغ یعج رونل وا قالطا هر او هنسهجرد كمترکس
 نالوا یلازغ هدننزو نسح (لزفلا ) راضحالا دشا غلبنا لا دلی نیحنموا یشع و لر نیح نداش

 !قالطا هشنوک هدننزو هباصم (ةلازغلا ) لازغ تاذ یا لزفم ةبظ لاش ردصاخ فصو روند هک |
Êیدنلوا قالطا نوههکیدلیا ددمتو ثادحا یکردا لز ثالبا یعاعش نانل وا ریبعت سلا طوخ رونل وا  | 

 سما ی هدندنع راضعب و رونل وا قالطا مدنماکنه نانا لضعبلا دنعو هدننآ یعولط لوق ىلع

 دنعوا سعشلا یا ةلازغلا تعلط لاق رديعاعش ًاشنمو یزوا كشنوک هکرونلوا قالطا هناتفآ هیچ نعپ

 یرارح e راج كعد ةلازغلا تبرغ هدن ون هکر د حراش + سعا نیعوا اهع افترا دنع وا اهعولط

 ینیرعت فرح راضعب و ردیعما كنوتاخ رب هلارغو ردزز اح هروکه نل وا لوق كفل وم نکل رایدلیا صیصتت یرشنمز و

 ردیعما یسرف كقرانب مطخحتو ردا لک اینا ناویحره هلغلوا ولتوالح هکرددآتابن عونر و رولوا فوذحم
 هتقو نالوا هجهرکصادقدلیاب هن زور شنوک دوخاب هنل وا كنتقو قلشوق یعطلا تالارغ و یصلا ةلاغ و
 رونلوا قالطا ردق هحدا نارذک راهن سج ندنل وا كفلشوق لوق یلعو رونلوا ریبعت قلشوق چک کروند

 | یضم ىلا اهلّوا وا یصضتو سعثلا طسبتتام دیعبوا اهل وا یا ىحضلا تالارغو یهطلا ةلارغ دنیقل ل وقت تک
 ۱ ولتیفرح هیبش هن وخرط (لازغلا مدل ردکجو رب (نابعشلازغا) ردینبم هن راتعانا وا تالازغسپ راهنلا س+خ |

 ررر وچ ط وطخ هدنزرط زهرا وق هلب وص كن آ برا ناوسن هل وا وص یکن کن دوس ل ورد ۱
 ردیسا یدج كثوغي دبع ن ةريبه هدننزو عير( لب هزغلا » ردندیماسا هلارغ و لارغ و ردیعما كنهبقعرب لازغو |

 هن راد وع كنس هب ع نمرخ هلیصق كم (لزاغملا) ردعض ومر صوص هنس هلسق هعی ر ن ثراحنب (لیزفلاةرادال
 ماما هرق لوا یدلیا توکس نده رق مان هلان عقا و هدن اضف سوط فلؤم × ردقجهلوا یراکیادا رم هکر وند |
 هکدتن رداطخ یددشت كناز هدنوب ردها روا یتبسن هلفلوا یدلوم كن رترضح هجرلا هیلع یلازغلا دماح وا ۱

 یناثلا بابلا نم السغ بولا لسغ لا رد هنسانعم قمقیاب هلی و یصق كنیغ (لسغلا) ردص وصنم هدحابصم |
 یمدآرب لسغو روند هففمیایو هفیقباب کردیم هلع و ردصم هلی كنيغ هدندنع راضمب ءالاب هرهط اذا | 1

 | ردلپعتسم هتسانعم كلیا عاج قوجو عجواف هب رض اذا هلسغع لاق ردلهعتسم هتمانمن ققخحآ دوج توکود ۱ ۱

 ڑكا اذا ةقانلا لصفلا لسغ لاو اريثك اهعماح اذا ةأرملا لسغ لاق رونلوا لامعتسا ءدناویحو ناسنا |
 هدننزوربما (لیسفلا)) قرع اذا لوهعلا ىلع سرفلا لسغ لاق ردلمعتسم هنسانعم كلرت كب تآو ا |
 روند هلیسغو لیسغ هدشؤم یکء التقو یلتق رولک «السع و یلسغ یعج روند ه هنسف شفعیاب لوسغلا و

 تفص نالوا لخاد ءتهلتیسا بلغ هدنو نکل ردبواسم ثینأت وریکذ ت ءدلوعفم نعم لیعف هچرکا هکرید حراش
 لزم (لسعلا)لوهدنزو دعقم (لسغملا)) یکی راکس رولک ی لاسغ یعج كنو و یک هصطن یدنل وا ارحا هنسارحم

 لسغ لستفم هکر د حراش + روند هر نانلوا لسغ تیم ةَصاخ ردناکم مسا هکهدنزوربتعم (لسنفلاو هدننزو |

 روللوا ریبعت قاغا قو هکر دهنسانعم قمههاب ید هدنزو لا (لاتغالا) روند هدهرب كجهدبا |

 هلهج و ردا حر ر یکی کر ک هکر دلیعتسم هنسانعم كمتر وس بیط هند نوت و هند لسع ادا ءاملاب لستغا لاش |

 ردلهعتسم هنسانعم كمل ر یکی رکت آو حطتتاذا بیلطلابلستغا لقب رونلواریپعت یدجیدغایرهترابغ نیک روس

Êین روند هغغاماب بوئو ردعسا هلبعص كننغ (لسغلا) قع اذا سرفلا لستفا لاق  

 یکی راکدد لکا ۵ هنسن قجهنلوا لک ا روند هوص قجهنل وآ لاستغا لسغ و اذک هض رف لسغلا هوا

 RT هلبرممکك رانبغ (ةلغلا) و (لسغلا]) هب لستغیاءام یا السغ هل تیکس ||
 هنکعچ ماخ كجهدبا لسغ هنسن هلیسیدنک یتعب هب یمطخ و روند ه وص قجهنلوا لاستغا هدرلنوب هدننزو روت |

 اقلطم هلیرسمکكنيغ هلسخ و رونل وا قالطا هد هلو اص هلتهج وب رد رانو اص كنا عا هکروند هنسهلوقم ناغوچ و |
 رببع یراق دحاص هن راچاص نوا قشم ن کر ارط نیراجاص ناوسن و رونل وا قالطا هنهد كج هن روسو هبیط |

 یکجج ماخو نیس ص روند هب هنسن یراقداشاب شاب هل رسک كرانيغ تاذک هلس و لسعو روند دنس هل وقم

 هن راچاص ناوسن بودنا بیکرت هلسطضمب هکروشد هنغاربب نیسرمو یکروماچ نانلوا ریبعت لکو ناغوچ و |
 یدنشاب هکروند هن وص كنهنسن شهااشایو روند ه وص قحاقاب هنس هدننزو همام (ةلاسغلا) رارون روس

 هنس هلوقم بو نالوا لوسغم یخ دوب هل رسک كیغ (نیلسفلا ز رون د هنس هل وقم بو نالوا لوسغمو رونل وآریبعت



 | ندهقش یکیا هدننزو همام هءالمو ةعسا و یا ةلفدغ ةءالمو ةجر لا ردهلبرابتعا یفوصوم ییا روند
 هچوق دوخاب ههود نالوا نا وارفو روک یرلیوت كنغبرب وق هدننزو طبالع (لفادغلا روند هفشراچ شمکید

 دوخاب هلبرش و لک ا ام اد مدآرب هدننز و هجرحد (ةلفدغلا ) بنذلا رعش ریثک یا لفادغ شیک ا ربعپ لاقب روند

 | درکذ هل كنيغ (ةلرغلا) نیفیهالا ىف عقو اذا لجرلا لفدغ لا ردهنسانعم قعشاضوا هلعاج و لكا

 ] + یثک زستنس هکردبفدارعو هدننزو فلقا (لرغالا) هنسانعم هفلق روند هیرد قحهلوا تنس هدنشاب

 [ هکلرد ولتعسوو بصخ یا لرغا ماع لا روند هل قالو قلزوجاو فلقا یا لرغا لجر لاق روند
 هب و لیوطیالرغ خر لاقبروند هغا رزنوزوا هدننزو فتک (لرغلا عسا و یا لرغا شيع لا روند

 ] ضوح هدننزو عذح (لیرغلا) قلللا یعرتسلا یا لرغ لجر لا روند همدآ وپلسو قلاص یتالخو
 هدنزو كرب بوروتک یی وصلیسهکروندهروماچلوش و هنسانعم رابغ روند هزوت و روند هر وماچ نالق هدند
 هلوک لوشو روند هنکو م" كناويح یلقنرط نوت رهو نوسلوا یروف رکو شاب رک هلوا شلاق بولیراب

 ١ | نالق هدنآ هک هوا شلاق رلکج و هد رخ هایس یرلکدد یعلاب تیا یتعی صیمامد هدندبد بولیکچ ییوص هکروند

 [ روند هنتسوطروط و هتسهصوب ی اه کلا كبوص

 حراشلا لاق + هل اذا قیقدلا لب غ لاق ر رد هنسانعمكمهلا بويل روبلق ین هنسنر اس و نوا هدننز وهجر حد( ةل رفلا)

 لاق ردهنسانعمكعسک و ررلا یکنوا ید قلخ یی هسک ناد رولت چا قهر نسانلا نرخ یه لا ةو
 هدننزو جرحدم (لبرغلا) مهنس و ےھلتق اذا مهلبررع لاقب ردلمعتسم هنسانعف كل ماع لتق و هعطق اذا هلبرغ

 هلوتقم شمرابق بوشیش یسهشالو سپسخ نود یا لبرغم لجر لاق روند هصعش قچلاو سیسخ و نود

 | هدنکرت هکر دف ورعمهدننزو ساطرق (لابرغلا) رونل واقالطا هتنطلس و كلم شمل وا دابر و راسک اخو هابت و روند

 |6ةلح زرفلا) رونل وا قالطا هست مانو یحوقو روند 4 قلاچ یراکدبد هربادو فدو رار د روبلق هلف رحت
 ی هبوصهروک هنفص و كح راش *هنسانعماصع روند هکنکد هدننز وهرحدنق هلا 4ل«#* یاح

 ت رد هنسانعم كکود وص ندرب هشاب هدننزو مجنزحم هلفاع ( قلا ):ردقج هل وا كنك نوض و

 ها پا نرخ لاقب ردهنسانعم قلاصوب زو راق و نواق و قلوا نیدکیا هطروم و : ةّرع ءاملا هسأر ىلع بص اذا

 روندهننالوا لویلس قرهلوا نوغ و لوق ىلع رون دە رکذهدنزوروبنز (لومرفللامهفوجیام دسفاذ| عیب و

 یلقاربط لزق هجن رب (لیمارغلا)ل ردیعما یردب كثدح مان بوقعب هدننز و ذفنق (لم ضال مدقم ندزل وا ناتخ زونه

 بابلا نم الرغ نطقلا ةأرملا تلزغ لاقب ردهنسانعم كمربک | كلبا هدننز و لرع (لزغلاإ) رونلوا قالطا هراراب
 | ڭغا لاقت ردهنسانعم لزغ هدننزو لاعتفا «لازتغالاال هنسانعم لوزغم روند هکلسا شلریکا لزغو یناثلا

 | لغ ةوسن لا ردهلزاغ یدرفم روند هرلنوتاخ نریک | كلپا (لزاوغلا )و هدننز و عکر (لزغلا) هتلرغ یتعع

 ۱ ردقج هل واكناکر ون ددتنآ كج هریک | كلب | هلي كم از و هلبثالث تاکر ح كم «لزغلال لزغلا نولزفتیالزاوغ و

 لزغا لاق ردهنسانعم كمر وچ یلزفم نکرربکا كلبا هلسسک كنهزمه (لازغالا) روند لود هدیسراف

 ۲ دنا زئسف مدنز و داق زاغ ا) رونل وا قالطا هيج” هحا هليس هين رغصم (لزيغم ا لزغلا رادا اذا لزاغلا

 | ءانلا لزاغی وه لاق ردذوخأم ندنسانعم لازغ ردهنسانعم كليا دفط الو كعشرا بودا هطروخ هناقشام
 ِ ۱ هلنیتصف (لزغلا) اهنم یند اذا نیعپ رالا لزاغ لاق ردهنسانعم قعاچ بول وانیقب كم هب هنسن ر و نهئداحم یا

 ۲ كلهتفلآ هلنانز رول وا ردصمو روند ههطروخ و ه هفیطل هناقشاع لا ونا نذل وا ا

 یزات نآ ووقبوش ودهنسهسکا كنوها و "نهثداح | ذا بالا بابلا نم ال اهب نالف لزغ لاق رد هنسانعم قعشلوق

 | لودع یهت بویعثپاب لغم غاب ندنف وخ وهآ هدنا یغج هلآ ب وشن هکهلشیحر ردهنسانعم قمل وار اف ند راکش یی وهآ

 هدننز و دعقم (لزغم ا)) هنع فرصنا هقرفنم اغ هکردا اذا یتح هبلطب نا وهو زف اذا بلکلا لرغ لاق هلا

 ۱ | فاکت هدن و تب هلن هدنز و لمفت لر روند هفیطل و شحم هاشم هان ردسا دوبی لر
 هدننزو فتك (لزغلا) ءاسنلاب ةلزاغلل فلکت اذا نالف لغت لاقت ردهنسانعم قلق لصاح هلفلکت ىنعي كليا

 زجاص ندهنسنره و ءاسسنلاب لزغتم یا لزغ وه لاق روند هتسودنز ندبا هلزاغم بوشرا هناقشاع هلناوسن اباد

 ءایشالا نع فیعضیا لزغ لجر لاقب هیلوا یتردق هنسهرادا كئيش رب الصا هکروند همدآ نالوا فیعضو
 هتاصا لاقب هیمرویلاصیتناسرک یک عرغ كالیلع یکیدلبا تباصا هکروند هاج لوش هدننزو رجا (لزغالا)
 هدنزو باح“ (لازغلا) رد هل رّوصت ضم رک ذب هداروب دزد لیلعلل ةداتعم تناک ام یهو لزخا یج
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 ۲ وتعا لاق ردقلعا هلبا.دایرف دارم هکر د هنسانعم قلعآ هدننز و لاعتفا (لاوتعالا) رابدل وا مضاح هر صام

 | عضوم یکیاو ردتعاجرب ندنافطغ ن هللادبع ینب هدننز و باغ (لاوع) توصلا عفرام ییعب یکی ادا لحرلا

  تسجهدنزو راطب (لاهبعلال وهدنز و روفیط (لوهیعلا) و هلباه (ةلهیعل | ) و هدننزو ردیح (لهبعلا) ردیعما
 | هکر ون دهمدآ بریشرکجم تو فیفخ و روند هه ود ثاکرا لهیعو روند ه هقان ز وای اب یوصو روند ه هقانهدنورو

 نوزواو روند هراکز ور نسا ددشو رد هلهیع یراثوم رونل وا ریبعت ناوقلی هلوازلتا رارق هدرب رب ندنتفخ
 لوق یک هفیلخ روند ریظعا هابشداب هلن رسک كناه ( لهاعلا) روند هه یراق هحوق هلهیع و روند هل واخ

 (هب ملال و هدننز و لیس ( لیعلا )رون د هن وتاخ نايل وا ی وزو ةفيلناک م ظعالا تاللاوهو لهاعلا هکلمرب رس یلعدعق
 الیع لیمب لجرلا لام لا ردهنسانعم قمل وا ادکو ریقف هدننز و لیکم (لیعلا) وهدننز و د وعق (لویعلا) وهلاه

 رف یا ةليع نم ةلوع ىف وه لاق هنسانعم هقافو رقف رول وا عسا هليع و رقتفا اذا اليعمو الويعو ةليعو
 الیه ي ینلام لوقت ردهنسسانعم قلق تا زحام یلیصح كن هنتسن لکشم رب یمدآ رب لیعمو لیعو |

 و ۳ لاع لاق رد هنسانعم كع : رو ییلاص ینلاص هلنالیم هناح یکیا هلکلهدنزان و ینزوعا یا وا

 | لاق رد هنسسانعم قملاق ربح تول یتفخب هلو 2 هدنق یک مدآرو زتضتو لاتخا و لبام اذا هبشم فا

 |ضرالا یف لام لاق ردهنسانعم كمردشنود بوز ک هدرب رب لويعو لیعو اهیغب نا رد ماذا ةلاصلا لاو ۱

 |هدنز وی کبرولک ی بع و هدننزو مکر روک نعو هلاعیعجب ردلعاف ےسا ندل وا یانعم (لئاعلا# راد وبهذاذا | ۱

 ۱ | رونىدەدروقو روند هنالبق و روندهالسرا هلیص كيم (لیعلا) هلتاصف ردهدن رب دقت هلوع هلام هر وکه نايب كح راش |

 سل اذا هلاعا لاقب ردذوخأم ندلیع نال وا هنسانعمكم ود بوز کو و نوچ رک لیا بلط نمی هلاما یزدی

 ن هیشم یف لیعت لاق ردهنسانعم كع رو یتلاص ینلاص هلئالیم هفرط یکیا ید و هدنزو لعفت (لبا)

 ایی ةأرما لاقب روند هنوناخ نیورو ینلاص ینلاص هدننزو دانش (ةلاعلا) لاع |
 ۱ هلتفاضا ردقل وا نالبع سبق نالوا باوص دوخاب ردیعما یردب كسبقو روند هالترص ثاکرا هدننزو نالس |

 سر ردشل وا فاصم اک | یسدنک ردیعا یسرف كسبق لصالا یف نالبعو ردق و صان كنآ هد صو |

 | رقف ردراهسک یکی دليا تیّور یوم و هعش كنيشک ردهدشنز و دیح هکر دیعج كنسهلک لنك هدننزو تاقا |

 .هدشنزو هرم (قلیعلا) یدنل وا رکد جد هدنسهدام لوع هدامو و ردلیایع یجمبا عج ردندنرانعم زو |

 هنر ةلبعو ررد ید هلبعلا ییا نیا اک او ردد اعا رص و رد رد كل رج ردهدنزو هسیک لوق ىلع |

 كنلعام لاط یا كابا یتلیع لاط لوقت روند هک وکی تند و دااز كمدآ ر و یدنل وا A هکر د هنسسانعم |

 تن د هدننزو هلاقم (لاعلا 2 و هدنزو باتک (قلایعلا ۶ مرهدا هرادا یکسوم كنس ن ردنامز قوج ییعب

 ریسفت مدقم یهلاعم ار ز رد را و طقس هدهرابع هکربد ح راش » هفلع یا هتلاعم یا نوذربلا ةلابع لاق روش هثم | ۱

 :نایلو |ندنناشمالکو ربخ لوا و بویلواید رم وبلاط كنآ مالک ریابیربخر مدآرب هلنیتصف (لبعلا) ردشماطا |
 اسم ده ناو ویا ی را بایرفظ هند رهو بلاط هکایوک ردهنسانعم كلتا ضرع هب هسک |

 ردفرصتم ندلیعنال وا هنسانعم كمالبب یتیفج ها را هدنفی هلاض انعمو ورول وا یک یغیدنقوا سرد ه یک كشفخا | ۱

  كئدح كضرع وه و دڳ البع لوقلا نم ناو الهج ملا نم ناو ار ناسلا نهنا ثيل هنمو حراشلا لاق و
 | هلا هرابعوب اهنیعپ ید هد هب اهن هدر ال نم ىلع هضرعف هدب ر نادنهب۸ هناک هناشنم سیل و هدیربال نم ىلع كمالکو | 9

 ب رم نیعلا لصف زبد مچ دخملا نفلا لصف روح ردنا وسنءام#ا هدنن زو هسک ( هل ع) رول واندنابتافتلا یعالکدنپ له اکسپردیسفم |

 نیا ۱ بابلا نم التغ ناکلا لتغ لا ردهنسانعم قلوا قلجاغا لح ر هلبصصف كن هبقوف یان و كنیغ (لتتلا) |

 وب 4 9 | ناوارفو قیصو روند هناکم قلجاخا هدنزو فتک (لتفلا)ل رصشلا يف شك اذآ |

 (لدیفلا) ردتنبمهنتفل مت فص و هلارکذ م ی ینس هلک لغ هدا رون تلم ىا لتغلخن لا روند هراجانا شعشءواص |
 ي ر دغر عسا ویا شیعل|نم لدیغقوه لا روند هکلرد نالوا هرز وا تیهافرو تعسو هدننزو ردیح |
 | روند هکلر .دولتمسوو روند هود هقلللا یظعو ماتو نوغیوا ینایره و روند هب یشکن وزوا كب هدننزو لس |

 ۱ * یلفادغ نم كادر ین + لثملا هنمو ردلفادغ یعج روند ه و یکسا شع ریو عسا و شیعیا لفدغینوهلاس 0

 ندولتل ودر هب هک ر هکر دوب ینصا یدلیار ود ندعاوایکسا هلکلیا هتش رف یی »را هماح شاه ثاکج ەر ر وكنسییعب | 0

 ولت ود هرکصفدک دف لا حرط ینب راسابل یکسا نالوا هدننک | بول واهتفرف هندع و هلک غا دعو یدل وا زای توسک |

 هب هنس اف قلمرو ا ا اندا 0 ییا a a نایرع ہرا: هکلطادعو اا



 لا رونل وا قالطا هلن رلهعقت و تو كاابع و 4 ناعتسم یا هللوع وه لاق روند ه هسک ناسل وا ناھا

 هدنظمل لوقرلرید لامال و لاع هلام هر كج هيد ردلکد تام هب هنسنربالصا نالف رابرعو مهتوق یا هلایع لوع لاعا
 رد هل را هغیص یضام لعف هدارو هکربد لامو لاع هلامو ردهتسانعم هقفن و توق رد ردصم هک یکی رلکدید لاق

 | نوسل وا لئام ور اج بویل وا لدام و بیصمهدنکح و بول وا ربثک ی ایع كنالف هرتفو ردت رابعندنسفن یسهلک امو
 ون ردندنسانع» عفر راربد املاع كلام هب هسک نالش توجروس یعاباو رولل وا دارا هدنعق وم ءاعدد هکردکعد

 ۱ ءاضعا هکر رب د ج دایلاع تلاعل هدلحموب هکدتن ردکعد نوسردلاق ندر كغیدلقب قرهلوا یلاعو تسرد یلاعتقح

 | ردکعد قزای و یاو هکر دلمعتسم هنسانعم ل یوو بیو لوعو ردکعد نسهقلاق قرهلوا ماتو تسرد كحراوجو |

 | كمردتا لوع یضئارف جدو هل رڪ كنهزم (ةلاعالا) دز بیوو كبو لثم دز لوع و ثالوع لاق
 | لاعا ا كمروک ینیراتومو هقفن تلابعو دالوا و هتلع یتعع ضئارفلاتلعا لوقت ردهنسانعم
 | لیعمو لوعم وهف لیعا لاقبو صرح اذا نالف لاما لاق ردهنسانعم قلوا صیرحو مهنامو مهافک اذاهلایع |
 | كنهزمه (لاوعالا) رقتفا اذا لجرالاعا لاقت رد هندانعم قمل وا جاتحم و ریتفو رول وا ینایو یوا و هدانعموب سپ

 | قلعا هل دایرف و لیعا لاقت هیفو هلابیع تک اذا نالف لوعا لاق ردهنسانعم قلوا دنلایع مدآرب هلیرسک ۱
 | ردهنسانعم كلا عضو هنافلکت هلا ادا و زانهب هسکرب و حایصلاو ءاکبلاب هت وص عفر اذا لج رلالوع لا رد هتسانعم
 | لیعا و لاعا لا اک صرح اذا نالف لوعا لاه ردهنسانعم قلوا صیرح و لج و لا اذا هيلع لوتعا لاش |
 ۳ 6 لا ) توس ادا سوق تلوع)لاق ردهنمانعم امم رکج یاب مزکصندقدلنآ.قواو |
 ۱ یتشاصم هجو بوندا لایع یهسکرب و مهنامو مهافک اذا هلایع لیع لا ردهنسانعم كمروک ییتنوم لابع |

 | لییعت وبشا مهلمها وا الایع مه ریص یا مهلیع لاقب هنسانعم یا رب هنشاب یدنکب ودا لامها دوخاب كمروک
 | لاق ردهنسانعم قلعآ هلا دایرف هدننز و لیعفت (لیوعتلا) رک ذیس اک ردندنسهدام لایع نالوا هاي یسهدام

 | هلع لّوع لاق رد هنسانعم كما هرفط هلا هویشو زان 4 هسکر و حایصلاو ءاکیلاب هتوص عفر اذا لجرلالّوع

 هلبا لیمک كس راد هن ره اکب لمص+ یکعاض و او ےتس و افج كنس نب ینمب تثشام یلع لّوع لا هنمو لجو "لدا اذا

 هدننز و مظعم لّوعم هروک هنلاثم كفلۇم + هيلع دقتعا و لکت | اذا الّوعم هيلع لّوع لاه ردهنسانعم كلا داتعا و

 زل وا لمعتسم هدرو نم یانعم یناونع لیوعت سپ رول وا صاخ 4هروب نم هدام یلامعتسا هدانعموب رده ردصم
 هدحابصم نکل لّوعم الع سیل لود ایدلا امنا ساسالای لاقو ردقطان ینو ید یتادهشتسم كحراش ہکەت |

 | ذخا اذا لجرلا لوع لا ردهنسانعم قغوط ناباس یربکدبد هلاع لیوعت و ردموسم هل یناونع لیومت
 (لیوعلا لو هلبصق كنيم (ةلومل) هبناعتسا اذا هيلع لّوع لاق ردهنسانعم كل هناعتما ندهسك رب و ةلاملا
 | ةلوع و لوع ةنالفل لاق روند هفلعآ نالوا هلنافف و دابرف رد راسا یک لوع ندلیوعت و لاوعا هد زو ربما

 بولفم یا لوعم یربص لوقت ردلوعفم ندنسانعم هبلغ هدنزو لوقم (لوعلا) حایصلاب ءاکبلا یالیوع و
 داقعا یا لوع هیلعام لاق ردهنسانعم داقعا ردععا ندلبوعت نالوا هنسانعم داقعا هدننزو بنع (لوعلا)

 |ایویلسب مدار هدننزوباتک (لایملاو) هدننز وسیک (لیعلا) هتناعتسا یا هلوع رغ مل لاقت ردهنسانعم هناعتسا و
 | لیع زد هبایو هواو و و ردندنسانعم تاقث یک عابناو جاوزا و دالوا روند هب هسک یکیدروک یتیراهقفن و داز
 دارو هکیدلاق یدلیارک دید هدنسهدام لیع ینو فلم *لیابعةوسن لاق رولکل یابع ولام یعجج كنس هلک

 لیایع یا عج و یدرفم كنسهلک لایع لیعهدرواو بودا ناب هلی رابع et لفکت نم ینیراهمک لایعو لیع
 دیج رددرفم كلایع یمهلک لیع هرزوا یغیدنل وا عرضت هدهاجن هکر د حراشو » ردشلنا حرصت یتغیدلوا

 رونل واقالطا ځد هتعاج اضعب لیع ورولک ید دابج یعججلدیج هک هتن رولکل یابع یعجج تالذک یک دایجو

 ردشلبا قیبضت و شیوشت فلم »ردیبکهداس و دیس یکیدلک هلاع هدنعچب و رونل وا قالطا ید هدرفم اضعب لایع و
 یهتنا روتل وا قالطا هثنومو رک ذم هداموب هقبقط اف نکل بویلیا ملت هثوم عج هچرک هلیلوف لیایع ةوسنو
 | هل واعع هتافصعرقبلا زام هنمو ردلواعم یعجج راوند هنلآ ی راکد نا ربعت كناک لر ایعشاط هدنن زوربنم (لوملا)
 | ندرومءو هنسانعم هماعن روند هنشوف هود (قلاعلا لابا ا مرق ةدیدح یهو هلزاغع هعدا یرف و

 | ردلئابق هن رب بعشنم ندنسهلسق دزا هلبصف كرام( واعلبالو (لواعلالروند هنابناسنانل وا ذاا نوجا تست ۱

 ا
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 سوز ۲۵۹۵ زی ات

 قنؤمرول وا دض هلک دهمدآ ولشبنج و لتدالج رج وه وا زقوص هنلب دوخاب بوهرج یترلکناالصا هلوا ررو

 غاط و هکیک ولفربوق نوزواو روند هرودو لویلس یسهدوکو رونی دهدآ نیک یاب نوزوا اقا ووو

 روندهمدآ ناشیذ و نیعتموعرکو روند هنالسرا و روند همدآ ددش و نیتم ولهدوکیصب و یراو روند ۲

 (نیلثیما) رونید هب هقان دنمونتو یدنل وا رک ذ هکر دیتنوم تلثیع هلباه (ةلثیملا مرک دیس یا لٹیع وه لاق |
 | سعاقتىف ةیشمیهوهیلسملیشع لاق روند هشيرو نالوا لره وروسینکتا و قر هيلن هب وریک ها هددشمیاب |
 یدناز م هلدنع و روند هدناز م نالوا هدناوسنجرف هدننزو ذفتف(لنعل )لو هدننز و هذفنق (ةلنعلا) لوذ جو

 هلیس هلوقكب د و نواه هدنن رز وا هکر وند ه هنسنعونصم ند هتخت وندجافا لوش و روند هنوتاخ نالوا نوزوا
 هل وک لوا ارهاظ یدنل وا هجرت هم" روب هلکطتا ناي هل ابع سارهلاب املع قد ةبشلنا و فل وم * رولیکو د هنسف

 هدرارایدوب یرلهیع وا و تاودا ك راب عر وليکو د هنسن بون وق یمهلوقم كبد ون واه هن رز وا هکشعا رولواهنسنرب

 هشىدرىك نبلاق هدننز و طبالع (لیانعلا# رظنسلف ردلکد فراعتم هدناتسب ع یراهيعوا و تاودا لرارایدو و|

 هلا هبق وف یان( لعتنعلا )ر وند هتر وع یکنز هئا ظیلغ هدننز و یلبنس ( یلنعلا) روند همدآ لکیهلا ضو روند |

 هدننزو هجرحد (فلتنعلا ردتفل هدنسهلک لمنع روند هن ماز مل كنروع و روند ه هنس كيو یتق هدننزو ذفتق

 هرانالترمض لوش هلیصف كنيع (لتانعلا) اعظق هقرخ اذا *یشلا لتنع لاق زد هنسانعم قمر هزاب هراب نهنسفرب |
 هدننزز و لدنج هلا هثلثم یا (لثنع ما هل وا ردبا هرابا یتسهلوقم هشال نالوا یسهمط ییعبیتسهلیک | هکر وند |

 ربپ شمقیچ یرلکیک بودنک یتا كنسهدوک هدننز و ذغنف(لصنملا) ردنفل هدنسهلک لشع "ما ردیسهشک كنالترص |
 یتفصاقیراریکسكنهود هدننز و هجرحد (قلدنملا) رددآ كحورپ هدننزو روبنز (لوجعلا) روند هرابتخا و

 اذا رازهلالدنع لاش ردهنسانعم كعوا لبلب و هبصع "دتشا اذا ريعبلا لدنع لاق ردهنسانعم قلوا نیتمو ك |

 دث ۇمورک ذم روند ا هدننز و رفعج(لدنعلا )و ردشلنارکذ یچد هدنلیذ لدع یو فلّوم* تّوص ۱

 ۱ هره اخ هلیس هين هشت و یم كنیع (نالدانعلا) ردهژلدنع یننوم روند ههود ولعرکو نوزواو رونلوا قالطا |

 كشوقر ندنسنج هجرس هدننزو تیلدنع (لیلدنعلا#ز هیصخیا هیلدانع نم هيلدا” فرعیال وه هنمو روند |

 رمصص یاةلدنع دا ما لاش روندهتروع نالوا یرا یک مولوط یراهع هل رعف ثالاد و كسع (ةادنعلا) رددآ

 ندفرح ترد ىسەدام هک سا ره ارز ردشف وا ید یرخآ ردیعج AS تیلدنع (لدانعلا) نیدلا

| 

 هکر د ح راش * رونلوا انب عج هرکصندقدنلوا در هب یعابر هسیا زلوا نیل ودم فرح عبار فرحو بول وا ز واج
 رافلا لصب هدننز و ذفنق (لصنعلا)) رونلوا ان نیزستُه وا دره عابر هس رول وا نیل ودم فرح عبار فرح رکاو ۱

 دننزو لدنح هلا همه یاظ «لظنعلا ) یدنل وا رکذ ید هدنرءهدام لصع و لقس ردنافوص هطا هکر دعا
 اذا لج رلا لظنع لاقت رد هنسانعم كلت هدننز و هجرحد (قلظنعلا هنسانعم تویکنعلاتس روند هن وا كځتر وا

 هکر د رهام ان هیجان نا هلیصف كنون و كنبع(لیذیعل روند هب هنسن كب یک شاط هدننز و لدنج ( لکنعلا ادع ۱

 لاع لاقت ردهتسانعم كلطا روح هلا لودع و ليم ندقح هدننزو لوق (لوعلا ردندنلاحر یسن كنسهلسق رعشا

 هکر دهنسانعم قلوادازد وخاب لئاموصفا ندلادتعا و قحو زار و قانع لامو راح اذا الوعلومی ہکحلا یف ۱

 سا اذا مجرما لاع لاق ردلیعتسم هایم قل وا لکشمو دبلشم بو وی هدامر و داز وا راحو صقن اذا الع

 ای الف *یشلا لام لاق ردهنسانعم كمر و تارطضا و تلف هرزوا لاک ت وصاب یمدآرب هدب دش "هدامر و ماشو 

 فاز هرز وا جرح ماهس و هضیرف هلعل وا قیض ج رح هدنحالطصا ضا رف لها و همهأو هیلع لقث و هبلغ اذا |

 تلع لوقتو تعشراو تداز اذا باسخا یف ةضيرفلاتلاع لاش رول وا یدعتم هدانعمون و ردهنسانعم قل وا ۱

 كيدا هدنزو هاتک هلایع و لوعو ردشل وا عفا و لوع یر فا هنر بشم هدضارف کد ابندز یا دَصدرفلا

 مهافک اذا ةلابع والووعو الوع هلابعلاع لاقت ردهنسانعمكمروک یییرا هقف و تنوم ثاابع ودالوا هدنز و هباتک

 ۱ لیعلاقهنمو روند هاکب نالوا ها زا وآدنلب و هلا هصص هکی کل یوعو هلوعرولوا مساندلاوعا لوعو مهنامو
 | مولعلاءان یلعیربص لاعو هل وع لاعلاس و یدنک و ت مربص نعد بلغ یا یربص لیع لا و ما: یا لوع

 بولغم نالوا بلاغاک | نعي هبلاغ وهام بلغ یا بام وهام لیع لاق ورد ذوخ مند وعنال وا هنسانعمعف ر ین بیکرت

 نالوا تلقث وراب همدآ رب لوع و رول وا داربا هدنماقب ءامد هدقدنل وا بعت ند هندن رب اساب ندنمالک كمدآرب نوسلوا



f ۲۹۸ B~ 
 لاق ردهنسانعم كقلشیا ۍمدآ ر ( لامتسالا) هب لع اذا هنلآو هنآر لعا لاق رد هنسانعم قمن اللوق هشیا ییهنسن
 جم + ه لع اذا هنلآو هر لمعتسا لاقب رد هنسدانعم قم اللوق هشیا یتسهلوقم تلاو هلعا ینعم هژاغ هلمعتسا
 یشیارب هدننزو لاسعتفا (لاقعالا) رداحان یرال وق ردفلاخم هسمایق لرلضعب سپ ردندانعم وب لمعت ءام هکر د
 لخدم كراس لاقعا هروک هنریسفت كفلوم * هسفن لعا اذا لجرالقعا لاقب رد هنسانعم كلشيا هسفن مدآ رب
 هریغ لمعتسی و هسفنل لقعب لج رلا هدساسا نکل ردمزاتسم یتقشم هکرول وا كلشیا نشب زکلاب یرهیلوا یت واعمو
 | هنسیدنک شیالواینعب نوفل یدنکمدآرب لاق اهر وک اک | هلغلوا موسم هلی رابع سانلاتاجاح یف لمیو

 كلشیا ب وکج تج زنوجاریغ لمت و یک ق مزا باتکر نوچ سفن یدنکب تاک الثمر ول وا كلش یا نوچ ما قلو دا
 | رظفیلفرونل واردقت هسفن اقلعتم الع لجرلالع اذا هسیارونلوا دارم قیفوت هلوقوب یریسفت كم رک رولوا

 هرزوا شبا دوخاب روند همدآ ىلج وکی شيا امادردرلفص و هدنزو روبص 6لوم )و هدننزو فتک (لملا)
 لعلجر لاق روند همدا نالوایداتعا و نامدا هجوک هشدا بوبمهروط راک مهشیاییعب نالوا عوبطم |

 یا لمع قرب لا رولوا فص و هکشعش ناین وا بوقاچ لصت لعو لمعلا ىلع عوبطم وا لعوذ یا لوعو
 هشی انانلشیایچ دو هل رسک ك نبع (ةلما» رون دهشیا نانلْشبا ورد هنسانعم لع هدننز و هحرف (ةلملا) لیلا ماد ۱

 لمعلا ةه یا ةلبعلا نسل هلا لاق رونلوا ریبعتهلبا شیلشبا ندن آ هکهنسانعم لع تی رولوا ع ونءانب و روند ۱
 ۱ "شلاق لج را هنطابیهو ةلملادساف وه لاق روند هتي و عض ودسافو رشفصاخ نالوانونکم هدننورد كمدارب و |

 فمر هلیعط كنیع (ةلمعلا )رک ذیس اکر ونل واریبعت تلیصتا هکر وند هترجا نالیرب و هدنلباقم یترجا هریجا و
 | لیعفت (لبعتلا) هلع رجا یا هنلاعو هتلعو هتلع یطعا لاق روند هلع ترجا هدرلنو هلئالث تاک رح كنیع
 هدوب و هرزوا موقرب و ةلامعلا هاطعا اذا انالف لع لاق ردهنسانعم كمرب و ترجا هداغرا نایلشبا شيا هدننزو
 تلا را اذا لوهحما ىلع مهیلع نالف لع لاق روند لماع ههدوب و لواو ردهنسانعم كليا بسذ
 | هیدن نولماعلا یا ةلع مه لاق یک راربحر روند هرامدآ نایلشیا شيا هل رللا ردیعج ثلماع تاق

 | یشیار هللا هسکرب هدننزو هلعافم (ةلماعملا)) ةاشم یا لمعلاوت مه لا رونلوا قالطا هناکدای (نملاونا
۱ 

 ۱ هماساذا هلماع لاق ردن رابع ندقع الل وق هشیا قرهل وا قلطم دوخاب هم ولعم تدمهلبا ها هکر دهنسانعم قعش رازا ۱

 هاذا ف غلاب ىا نیلمعلا وا نیلمعلا وا نیلمعلا هب لع لاقي ردلمعتسم هدنعقوم بعتو هنکشا و تیذا طارفا
 | ردرادنازنو و هاب کیک نیلسغ رول وادرفهروک ین و هدنرانز و رفعو رهط رول وا نع یدرفم هر وکه لوا نز و سپ ۱
 ا ااا تردا یقلبویسر رول زا ل یدرفم هلال تاکرحثا وا هروک هلاث و

 قرهلوا لع دعب بوردنلعج هلتمالس عجج هدنلانم ءالقع یبحاص دمو دصف نوجا راعشا ینتباکن تدسش

 لص كيم و كناب ( ةاعبلاإ) رددرفم یناث نزو اما ردّراح یا عا درفعو عجج هدرلنوب هلتهج وب راردنا لامعتسا

 لج سپ ردرللکد تفص ردعما رنو و رد لمعي یرک ذم روند 4 هقان ناقنایط قشلآ هشياو تالشیا و یوص
 (ةلصلا) روند هفلوا نیکشاو كلشيا هقان هدننزو همارک (ةلاما) ردلکد راج كعد ةلمب ةقانو لمعي
 تی ( لماوعلا ) ةلاملا ةن ةه راف یا ةلع ةقان لاش روند هبهقان نیکشاو كلشیا هدنزو هحرف

 |قالطا هرازوک وا یراکدک و د نمرخو هن رازوکو ا تفچو هلجرا یا هلماوع تفعض لاش رونلوا قالطا
 | خرا هنمو ردبناب یتلا كنهرم هکروند هن ردص كغارزم (ةلماعلا ) و لماسلا) ردهلماع یرادرفم رونل وا

 هلنیتص# ( لع وب ردندنالوا طساق ردتعاج رب هدنع هکردءابس نا ( هلماع ون ال هردص یا هتلماع و هلماعب

 تقررسهدننزومرم (ةل )ر دعض ومر هدننز و یزجج ( یلعا) رد هلق رب هدننز و هنیهج هلي ونب لردتعاجی ر هدنم
 | رونیدهتبرشنال وا قشراق لاب هلبادوس (لوممملا) ةنايخ وا ةقرس یا ةلع هب تعم” لوقت ردهنسانعم تنایخ دوخاب

 دعقم (لملا ) ردعضوم ر هلیصف كنهدنشم میم و كنيع (ةلع) لسعلاو نیل هيفام وهو الوم ابا رشاناقس لوقت
 لعفت (لمعتا) ردف ورعم موب برعلا نیب (ةلبملا موی ال ردیم ا كکلم رب صوصخم هن ویعشاههدهشدب "یدا وهدننزو
 | شبا روزر هلفاکت و تج ز دارم هکر دهنسانعم كمكچ تج ز و بعت ندکلشیا شبا دوخاب نوجما شیار هدننز و

 | هدنسهدام یعس یلاعت هللا ءاشنا یدلبا رک ذ انعض یهقدصلا لماع فلوم » یتعت اذا لجرلا لمعت لا ردکلشیا

 | كوپلسو كوي یسهئج هکروند هناویح و ناسسنا لوش هلیصف كن هثلثم یا و كنیع «لئیملا) رونلوا لیصفت

 | لرهروبس یر یرلکتا بودیقراص یرغوط هرب یتسابل هل.تهجادا و هویش لوق یلع هلوا هکرطا "یطب ندنفیدل وا

 (ررو )

 ] ردهدننزو نیح رب هکنلع دوخاب ردهدننزو نیلسغ هکنیلع دوخای هلمال دیدشتو هلنیترسک (نیلملا) لمعب

1 



CL 

 كنهددشم مالوكنیع ( ىلع )و هلیفیفخت كناب وین وکس كمالو یرسکك يع( هلع )و( هيلع لو( هیلع) و ةف رغلا یا
 وه لاق رول وافصو هراهسک ی حاص یفرشوناشو ولع ردقو هات هدیکیا وب هک لع كابع ( یلعآلو هلک

 هدننز و لزلوت 6لعلعتل) ردیع-اریبک ر جش سنج ر هلبصف كرانیع (نالعلعلا) ردینبم هتاعر هنظفل نامه یدارا |

 هلمال د دشت (ةلاعلا)) ردیعا كمدآ رب هدننز و ریز «لیلعا) لهاح و ةلهاح یا نالع لج رو ةنالع ةأرما لاق |

 هلبا نغآ مراب هدزغناسمل ردکعد یدلبا ضرع یظفل و یحطس دارم هک دنا حالا هغلابم هدضع کی نا عی ل "

 نا دنچ هدنضع كوص هرن اوبح نآلب راوص هدهعفد یشکیا ارز زونل وا برض ر كج ه د یدلیا فیت ]

 هلا لعف لع هروک هننای هدریاصب كفلوم + لعفو نهم اذا عبارلا بابلا ن ء الع لجوال لاش ةا
 | هناا وح ضعإ نوک ردلماتش هلال وا دصف رغب و دصع لعف ار و ا ندلعف ضعبلا دنع و ردفدا ره

 1 هک ۲۵۷ زی

 راتلع و ردع هدننزو رو (للعا) ناخ "لک لع یا هنالع ىلع مهلوف هنمو ردلیعتسم هنسان اتم E تالا |

 هّرکر یراوطو لاعلاب جارنا نا عفاد یا للعم وه لاق روند همدآ ندا عفد بواص ییساح حارخ هلیدرس

 لاق روندهمدآنردرار کت كەزەك راد قدر ناف وزوند هل هسک نالوارراوص زا هکع هرکس دود زا

 .("لعا) ردسداسمون دارم هکر دیاكم وب رب ندنمابا زوعلاد ر للعم و ة م دعإة مثلا یی ناک اذا للعمر وطات

 "لعل ر دراو هدیدع تاغلهدنوب و رون د جد "لعل هلبسهدایزمالهنل وا ردقافشا و عمط هک هلیصف كند دشم مالو كنیع

 روند هلوک نال وا هرزوا ناب رج بولوا قار وقآ و فاصیوص هدنز وروفعب (لولعیلالردروک ذم هدنسهدام

 زد ولت قو ةخافنو بابح یا ليلاعيو لولعب ءاملا ىلغ رهظ لاش رونید هفجریق نالوا ادیب هدنزو كب وصو |
 | هددیفع او ول ٩ و هنم ءاضببلا ةعطقلاوا ضبالا ب اينا یا لولعت ءایملا یف لاس روند هد ولی قآ هراب رب , لوق)ع 0

 لولعیلا رثا لاق روند هنایوب نالوا هدهعفد ىح کیا هرکصذدقدای وب ه رر یزو روند هرومب ناغاب رکن

 نیمانسل دی لب رم و آرت و اک زا ی زا لعاموه و بوشلاق |
 كویلس یک یتل ار تویفلتدش هدکدلک هماوق لوق یلع روشدهرکد هدنزو دفدفو هدنز و دهده (لعلعلا)

 | هکیک هدنلکش ناسل نال وا هلاوح هرز وا نراق هدنتاهن سکو کو روند هنککر ا كنشوق راغبوط و روند هننالوا
 دوو لاسلس 6 لاعلعلا ناسا هلاك مظعلا نم نطبلا ىلع فرمشت لا ةباه "را ىا هلعلع باصا لاق روشد |

 با رطضا ویعاد ّرشهدنز و ی خیر رد دآكغاطرب هدماشوروند هنکک زاشانش وف راغ ول

 لبق كن ( هلعت) لات لا و بارطضالاو مئادلا ثلا ىا لوعلعلایف اوعقو لاقت ردهنسانعم لانق و برحو هلتقو

 .(ةلیلملا) ردندتناک رازآو رجز كجهروس صوصحم هنعق قوناق دوم دفدف (لعلع) ردیعما لج ر رب
 سم يطدعبامط ةسطم یا ةليلع ةأ ما لاقت رون دهن وتاخ ش شروس رار 2 هرکصذکد نر وش تبظ هرکرب هدننز و هتیفس

 تنر هلب رسک ك نهد د شم مالو كع عدلملا) رول وا ثنوم ید ندنسهلک لیلع هللع هر وکه نايب كحراش | ۱

 ةيلعلا ىف اندعف لوقت هلي كليع رولک یلالع یعچ رولوا هدهقبط تسوا هکروند هغادراج ردتغل هلی |

 ار الا باتک ناالک امت وقوع زاو فرو ولعل اله نمیا مهیلع و مهیلعو مهتیلع و هنیلع و هموق ہیلع نم

 9 ڭكەلۇم + لتعمل ا ف داعسو دحا والی عج وا نیعلا 7 ےب ةيلع و ءاهلاب ةیلعو نیکسک "یلع دحا ولا هلعنییلع قل

 (ناللع) زسا و برطضا اذا یشلا لعلعت لاق رد هنسانعم قمان وا بونلاص هل وا یر هلغل وا كلویلس هنسفرپ
 زدنالع یرک ذم روند هتروع نادانو لهاح هدننزو هنارکس (ةنالعلا) رددآ وص رب هدلح مان یعسح هلتاضف

 + ةلاعلا موس ىلع ضع × لثلا دهنمو رد هنسانعم للع وذ رون دالە ود و 4 ه اد نالب راوص جد دعفد یشکیا

 راکهدب س راق رد ردصلاب ریمل ے دام لعف و تنهم روند هشدا كح هنلشبا هلنیتعف (لمعلاچ زفل وا هغلابم و ما رپ ۱

 كلا شيا رول وا ردصم و لعفلاو دنهلا یا ددش لع هنأرو درج هع لاه ردلاعا ج نوت نادرو

 ردزاح دل وا ردشمامل وا تبسن هتاناویح یربغ ندلماوع لبا ردص وضخ هلال وا دصم لعو زوال وا تبن

 قلوا الشيا و نیکشا هود لعو + یهتنا یدلباریسفت هلا ونع لعفلاو ةنهملا هلغل وا حجار فلؤملادنع لوق وب و

 ORE ردا عتسه هت سانهم قمان وا بوقاج لصتم كشعش و ةلع تناك اذا ةقانلا تلع لاقت ی

 یثلا یف *یشلا لع لاق ردن وک فرخ هکر د هنسانعم كلتا ثادحایتیرب ندناعا عاونا هدهلک رخآ رب هلکرب و

 یتیم رج وا بصن وا عفرف امالع لعام لماعلاو تارعالا نم امون انهبف ثدحا اذا ةمکلا ین لكلا ۳ ۱

 ةقانلا تلع لاش ردنا كىرع ییراقالوق ندرس تاش هدنماکنه تعرسار ز رول وا هد انکندنع رس هلبانذا لع

 یمهلوقم ثبل او الهام هلععب اذا هلعا لاق ردەنسانعمكېلشيا شيا هلل رس کەر (لاعالا) تعرسرذااهینذاب

 ر ۰ ۰۵م
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 ځد هدنناونع لعم لوعفم مسا هرزوا سایق ندلالعاو ردغوصم هرزوا سابق ندنآ لولعم هلغلوا درا و ید
 ندنس هی لعفم دش اک م وبیس یتح رول وا مالمان ىددرتكەلۇمەج ر دقت ون * رذلاعتسالا لبلق نکل رددراو

 وهف هنجاو مو وهف هجا هکهتن رول وا لوم هلخادن نعپ هنس هقبقد لوا هجو یلوق رونل وا انغتسا هلا لوعفم
 ردهنسانعم كم ردن ود نب زسقعاق یکی کرک بوجما یب وص هود لالعا و ردشلنا ریبعت هع رو جد هدنرللوق نونح

 یهنسن راس هدنز و لعفت (للعتلا) ردهلبا هم هدنو لوق ىلع واهیر لبق اهتردصا اذا لبالا تللعا لوقت

 للعت لاق ردهنسانعم قعوآ لوق ىلع ردهنسانعم كمروک تقو بولوا لوغشم هللا هنسنرب بودا كرت

 ریتد و قالللا لعا هتسودنز زدهنشانعم كعشرا بودن وا بولوک با تروعو ازت وا + لغاشن ادا الا
 تچرخذا اهسافننم ةأر لا تالعت لاقت رد هنسانعم كلك اب بولتووق ندسافن نوتاخ وا یهلت ادا لابللعتلاق
 لیلع و هت خو للعت نعم ممالاب لتعا لاق ردفدارع هدل هوا یاسنعم هللا للعت هدننز و لاعتقا (لالتعالا)
 | لجراا لتعا لاش ردهنسانعم كلجا هناج هلتاع و رذعرب و ضرماذا لجرا لتعا لاش ردهنتسانعم قلوا

 مانع هقاتعا اذا هلتعا لاقت رد هنسانعم قعآ چ وص هنن رزوا لوقیلعكلنا قوع ندشیا رب یهدآرب و رذتعا اذا

 ةأرلا تلاعت لا ردهنسانعم قمقیچ ندسافن نوناخ دوب هدننزو لعافت هلمال دشت ( لاعتلا هيلع ین

 لاق رد هنسانعم كمردنلکا بود وآ هلا هنسنرب ییهسکرب هدننزو لیعفت (لیلعتلا) اهسافتنم تجرخاذا

 (هلالعلا )و هلبصق كنيع (ةلعلا) و هللدشن كمال ویرسکكنيع ویصقكنات (قلعتلا)ههلغش اذا ريغ و ماعطب هللع
 ا 2 العو ةلعو ةلعتالا یهام و لاق رونل وا ریبعت هصنلکا هکروند ه هنسن كجهنلک | بونوآ هلیقط كنيع
 بولیر وبلاص یدل و هزکصندقدغاص کر کروند هدوس نالیغاص هرکصندغاض ادا هلالع و «للعتاموهو
 | و ڭكتاو هنس هی دوس نالق هدهغو رار د یل وا ةعف هغاص لوا رول وا دوس نالبغاص هحهرکص

 نالیغاصیتف و هاب وا هدقدغاضیتقو ماشخاو هل وا و حابص ی هقان و ر ونل وا قالطا هنس هیش كيش رهاقلطمو ه هیقب
 | زدهنسانعم قعاص هرزوا روک ذم هحو ی هقان هدننز و هلعافم (ةللاعملا رد هقشب ندشاس یانعمو روندهندوس

 ] هدنزو باتک ( لالعلا) ردطلخ ىس هضم تلاع ها هدنشم مال هداروب اهتلالع تذخا اذا ةقانلا تللاع لوقت
 یدنل وا رکذ هکروند هب چاک | هلیعف كنع (قلعلال روند هغاص نالوا هرزوا روک ذم هجو ردعما ند هللاعم

 یعجیاهت رض یااهتلع یه لاق ردذوخأم ند هينا تب رش هرز وایآ هج و رونلواقالطا هنغاتروا كنهجوزو
 جاوزا كنب راردب ییعب ندهفلتحم تاهما رونل وا قالطا تالعلا ون هراشادنرق بال هکردندانعمو رد تالع

 ثالذ تع اا و دحا و لجر نم یتش تاهما ون یا تالعون ءالّوه لا رددال وا نالوا لصاح ندنس هددعتم

 ىلع تاهمالا ج وزت یذلا لجرلا نآ یتعب هذه نم لع مث لهان اهلبق تناکدق یلوا ىلع اهج ورت یذلا نال

 | تدج و تناك هداروب تاربخالا نم لع مت برش لّوا براش یا لهان تاربخالا لبق تناکدق تلا یل والا ةج وزلا
 هکر دج راش * رد رخ كنس هلک نا هدنلوق یذلانا یلوق لهان و یتفص كنس هلک یل وا یلوق تناکدق سو رد هنشانعم

 تالعلا ون و نی وب ال نایعالا ونب ردعسق چ وا راشادنرق هکهل وا مولعم «رونل وا قالطا هدحاو قوفام تالعلا ون
 نایعالا رمت تدرا یتمو* ردشلیا ناب و فی رعت هدهعطقوبشا حابصم بحاص ردرانل وا مال فایخالاون و بال

 ضم هاب رمسکنیع (ةلعلا) + ناقرتش تالعلا هسکعب و» با مهعمج سیل ما فایخا » ناوبا مهعضب نیذلا مهف
 | ررکتم ضرعدوخاب نوهکیدلیا لاغشا لیلع یک دس و هردس ردللعیعچب كعمارول واردصم و مسا ردهنسانعم
 رک د ض ماذا ینأثلا بابلا نم ةلع لجرلا لع لاق و ردذوخأم ندروک ذم للع هکردشفل وا هیعسآ نوعغیدل وا

 ضراایاةلعلاهتضرع لاقب و ردشلوا دراو لیلع هلغل وا مزالهرزوا روک ذمهج و ردذوخأم ندنوب لیلعنانل وا

 نب مصاع ثیدح هنموردا لاغشا وقوع ندتهج یکیدلباهجوت یتبحاص هکرونل وا قالطا 4 هنامو ثدحورذع و

 | رذع نعي + ةلعءاقرخ مدعتال + لثلا هنم و لاتقل اهبها یم وداهطا ءلرت ین یرذعام یا » لباتدلجانا و یتیلعام» تباث

 لثعو رول هدا دارا بولوب هناهب ورذع رب ځد راتروع نادان هکهل وش ردرپسپ یداربا وریثکیعاونا كن هناهب و

 | ببس هلع و ردنصنم نعتمو یهن ندراذعا هکر ونل وا برض هدنفح هسک ندا راذتعا نکیا ردتقم هننابتا كنهدامرب
 | نالوا مکع تبث هدعرش كناهقف هببس یا هثلع هذه لاق ردندنسانعم ضم رانو ردلمعتسم هتسانعم ثعابو
 | كنویف ص وردندن و یراریبعت تلعیخ د كلوقعم لهاو رول وا ر رکتم رکح هل ر کت هکر دندن وب یقالطا تلع هما

 یک ضمدوخاب ردنوجما هسبالم یتدا تفاضا رددزنابز لیلع ار ز ردندنوب یقالطا تلعفرح هنن رافرحیا و
بنعمو ردندنلاجر یبسذ كنس هلسق هعاضق ملغ نب ةلعو ردینبم هنب راذوفن هت اڳ

 | رد تالع یعج كنهلع هدرلا

TG سا 



< ۲۹ Be 

 | لکع لا رد هنسانعم كمروس بویلپوط یرب نده وا یراهود و هعجج اذا یناثلا و ل والا بابلا نم الکع *یثلا
 "دشاذا ریعبلا لكع لاقب ردهنسانعم قلاب هن رال وق هللا بیا یی ر ەچکلب كنءودو اهقاسو اهزاحاذا لبالا
 لاق ردهنسانغم كلا مکح بویلپ وس زوس ندنآرو هع رف یدننک هدص وصخ رب و لبح هدضع یلا هدب غسر

 سبتلا اذا رمالا هيلع لکع لاش رد هنسانعم قلوا هبتشم كشربچ هنسنر و هرب هبف لاقاذا رمالایف لکع

 كلتا سبح یدآرب و سدح اذا هأرب لکع لاقب ردهنسانعم كلغا نیمخت و "نظ هلیتسارف یدنک هدنقح هنسنرب و
 كليا فتسا هن رزوا یر یر یعاشمو هعرصوا هسیحاذا ات زلف لکع لاقت ردهنسانعم قم هر لوق ىلع

 هدص وصخ ر و تاماذا نالف لکع لاق رد هنسانعم كلواو ضعب ىلع هضعب دضناذا عاتلا لکع لاش رد هنسانغم

 روند هنغاب زد كنه ود هدننزو باتک ( لاکعلا) دجاذا مالا یف لکع لاق رد هنسانعم قلابح بوشلاح

 هبنشم و لکشمو زراپچ هدامر هدرانوب هدننزو لاعتفا ( لاکتعالا) و هل رسک كنهزمه (لاکعالا ) یک لاقع

 لاق ردهنسانعم كا تلزع ندسان لاکتعا و سبتلا اذا لكتعاو رمالا هيلع لکعا لا رد هنسانعم قوا
 لکتعا لاق ردنوچا تکراشم یس ان و رد هنسانعم كعشس وس هل ر یر زوک | یکیاو لاتعا اذا لج را لکتتعا

  (لکوملا رد لاکعا یعج روند ھ ےہہک بام ورف و مثل هلع و یرسسک كذبع ( لکعلا) اعطانناذا ناروثلا |

 | لوق ىلع هغلموق نالوا عظعو بیثکلا رهظ یا لکوعلا ىلع دعق لاق روند هنترص كن موق هدننزو رهوج ۱

 رار ديا لک | بوتاق ه ابر وچ یسهشاط باعا هکروند هغیناقولردرب وروند هننغب موقنالوا ې اتم هرز وا یرب یرب ۱
 لکو عب ینانا لوقت شما رولوا هدیعونو كناشوط ارهاظ روندهناش واط ناغرصا لکوع و ةياکوع ةقرم هنمو

 الق هتدلق لراب یوروند هتروع نوب ولتقاجو هنسانعم محا وریصق روند هرودو قاشیبآو روقع بنراب یا |

۱ 
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 ندهروک ذم "یناسصم ردکعد مدلق مطتف و یاوسر ینآ نم رد رسفم هلا حشاضقلا الق هتدلق هکیرللوف لکوع

 ردرافصتم هلتدالب و توابغ قلخ هکردمبقل یردب كنهلسقرپ و ردیدآ هدلب رب هلیعص كنيع ( لکع)) ردذوخأم
 یدل وا بقلم هللا لکع هلکلطا هيب رت هب راج مان یلکع یتسیدنک بول وا ةانم دبع نفوع یما لصا كرو نمو |
 بتکر د لکع یعج موشم لیخح ریصق یا لک اعوه لاق روند هرودو سک ان و لی زسروغوا ( لک اعلا) |

 ردندلاحر "یماساهدنرانزو دادش و ریبز (ل اکعر)لو( لیکعر)لو هدننز و باتک (لاکع )ل ردیعما لجرر و هدننزو ح
 .(دیلکملا ) ردیتسا یردپ كنهلسقرب و رددآ عضومرب و رونلوا قالطا هبکو کی کیا هلبعق كنیع ( نالکوعلا) |
 | كج هکلسقاریب ندجاغا نابوج هدننز وربنم (لکعلا) ردیدآ كب وص رب هدندرو بالکن رکب یا یتب هلیعص كنیع

 ۱ تلکع لاش ردهنسانعم كيکيرب توکوج هنب د یس هص و كخاب هدغارچ هژنیتصف ( لکعلا) روند هنکنک#و

 ۱ رد هلوزکع یدرفمرون د هنن راه نالسرا هلیصق كنيع «لی زاکعلا ) ترکعاذا عبارلا بابلام الکع ةجسلا

 یچکیا هرکصندک دما هرک رب ورشم یس هل وقم وص هلا ماغدا "كف (للعلا) و هلبدشت كمال ویصف كنيع( "لعلا)

 لّوالا و یناثلا بابلانم اللعوالع لجرلا لع لا ردهنسانعم كمجا رارکت اعباتتم لوق ىلع كمجا هدهعفد
 ندماعطو امابت وا ةيناهاقساذا هلع لا رول وا یعتم هدانعمون لعو امابتبرمشلادعب برش وا نت ةبرمش برشاذا ۱
 یژنک ارولوا تفص لعو هنملکایا لوهحا ىلع هنم لعدقماعط اذه لاق ردلهعتسم هنسانعم كلتا لکا رادقمرب |

 یکپ نامزدو لوی و اریثک "نهر وز ناک اذا ءاسنلا لعوهلاق رونل وا قالطا هتتسودنز نالوا دده هناوست
 اقلطم وروند همدا راتخا نو زو فیح و رولوا دض هلکع ده هنک هدرخ لوق ىلع ه هنکی راو روند هنسهکت |

 لاق روند همدآ شل وا شرابشروب یرلپ رد كنس هد وک ندض رم ور ون د هنا ويح نالوا ولشا بول وا هد رخ یس هثج
 لاقب ردلمعتسم هنسانعم كکو د برولوا یب ردپ همدآ ر للع و لعو ض رم نم هدلج ضبقتدق ناک اذا لعلج ۳

 رد هنسانعمتامرو هد هعف د یعنکیا یخ د و هل رسک هزم( لالعالا ال بضلا هيلع عبااذا بورضملا براضلا لع |
 مهلبا تلع اذا موقلا لعا لاقب رد هنسانعم كم اوص هد هب رم یصینکیا یراوط كمدآر و ةا ءاقساذا هلعا لا
 نولوش نومکتملاول ولعم لقتال ولیلع و لعم وهف ةلعب هباصا یا هللا هلعا لاشب رد هنسانعم قلق لیلعو هتسخ یعدآرب و
 مداقعا و قولو اک | مب و ہد هسرار دا لامعتسا|نوملکتردقن ره ردلکد راج یناونع لولعم یتعی ج یلعهنم تسل و
 راضعب و هنسانعم ض مرد را و یس هغیص ناسنالا لع هلیس هیذب لوهه ر وکه ن رب رګ كحابصم هکر د ج رم + ردقوب

 قردلوا هلعردصم ید فل قم هکهت رول وا لیلع لوعفمیسا هکراردادارپا لعافال یتبمقرهلوا مزال ندینات باپ |

 ردندنلببق لخادن هرزوا ۴ لوق ییکرت لولعم وهف هللا هلعا سپ ردرسفم هللا هلع وذ هدب رفمو ردشلنا سر
 , یس هغیص هلع قرهلوا یذعتم هنسانعم كلغا هتسخ یتح رد لولعم وهف لوعفلا ءانب ىلع لعف هللا هلعا یلصا ارب ز

 لطم



 چک ۷۲۹6 زوم

 ندشیالاهازسانریبعت بدادحجراخ هم روب هسخو ردشغ الف ناسلقبس مست ورو رکف جد هدنقح مظعا ماما

 ٠ ني ینیراترضح مظعا ماما و + ردلکدقلعتم هب هع زانم هلدبهذم یدنک هلئسو اصوصخ ردرتالاب یعک

 ۱ | هدنفلان ماندیفنلا تاقبطیف هفولا تاقرلا اص وصخ ردئداع كليا رک ږلېظعت تاریبعت یک یناونع ماما ا ۱

 ندنس هخط ال یرهوجهرزوا رّرحهجو روك ذمریبعت لصاحا و ردشلنا تمدخ هما رک ءاهقفنال وا هدیفنح بهذم
 ردشفلوا دع مظع نیش هنسیدنک كلذعم ردندنلسیق لقاعلا ةلز هلکللا قبس نهذلا وایت ها ته

 هدنسهفاط نح یدیشلوا زمطالتخا ها رانا لبس "فلت نذعلنابما یعفاش صعب هدناتسبع ریقحوب هکر دب ض

 یدارول وا زءاحتتسا ثعاب یرلهویشو هلغل وا راکرد هدنیق یعفاش عبطلاب بويل وا یسهباش بصعت امة زذ
 كا یشراب لع هلا هسکرت ردلهعتسم هدونلاغم تاپ هدنز و هلعافم (ةلقاعملا) هنع هّللا ز وا مهن م فا ولاف

 رار هدنص وصختید هلا هسکرب و هنم لقعا ناکو هبلغف لقعلاف هبلاق یا هرصنک هلقعف هلقام لا وه اتم

 هت وم یااهت د ثلثیلا لح را لفاعت الا هتمورذت زابع ندعلوا هدنرا دقم یی دشت 1یتیدهدکنو هکردهنسانعمقلوا |

 | هلیس هه وم فالج ر ىنعي لج رلا ةيد نم فصل ا ىلع اة ترا هندلا تلف لتسلا غلب اذاف ءاوس اهتصص ومو

 غ فصن كند تالجر قید كتروع هدقدل وا غلاب هتد ثلث لقع سپ رد واسم سە وم كتروع

 | شید كا رىن لضالا فهکردوم لیضفت كلنموب هنروک نی ضاب تنکیکش اب هکر دیشب راب شاب لوش هح رنا موجز

 یتیانج كنوتاخ نالواامللع حح رک | هکیدلبا مکح هعسروب بیسلا نم دیعس یک اریم صح یددا غصن در
 دسر ول [تیدرادقم هن هدنلباتمهعقا و تیانجلوا لج ر هکر ول وا ی واسم هللا لج ر هسر ول وا صقان ندلماک ت ید ثلث

 اوا با هنفم رر كتروع ر الز ولآ نغصنائاتب دك اجر هشرولوا غلاب هت دثلثرک اور ولآ ادقم لوا یخ دنوناخ

 | زوت وا هنفمرپچ واورول هود رکی هسنل واتیانج هنغمر یکیا ورول آرادقمو ځد لج ر هکه تنر ولآ تیدءهودنوا

 ةرالعر تند فصن هلکلیا ز واح قید ثلث ارز رونلوا تعجر هند ود یمرکی هنفمرپ ان

 | لع هلذخا هود نوا هدنغمرپ یکیاو شب هدنغم را رب كتروع رایدطنا رابتعا کا دفوک لهاو یعفاش هکرد د حراش

 تر ره (لاقعالا) ممصحا یا یلبقع مرکلای لاق روند هنغیروق مزوا هدننزو یهعم (یلیتعلا) رایدلیا |

 | بجاو ةاکو تد تر هرزوا مدآربو القاع هدجبو اذا هلتعا لاقت ردهنسانعم قلوب لقام ییهنکرب هلیرسک |
 تم اشيش كنع لقعاام كنرهوجو ماع ةاکز یا لاقع هیلع بجو اذا لحرلا لقعا لاق زد هتسانفم قلوا

 انا ردشطالامها هدنلحم ینو فلم هکر دس غ × ردقل وا هلفغاام نال واباوص ردفیععت یلوق "كشلا كنع
 | یکیاو جوزرب هکردیعما لکشرب ندهیلمر لاکشا هدنحالطصا لامر هدننزو هفرغ (ةلقعلا)لرونل وا رکذ لامت

 | چ ھا رز ندفرحنو یلولدم كنو نیلام لا نوب کرد جرم 7-2 |: ردو یروص هکر دت رابع ندج وزرو درف
 ءابل وادم كسیکناو فلا یل ولدم كنابطالثم رد هرز وایبترتدحا یرابدترتو رارداقاطنتسا هلغلوا لاد هفرحرب

 دیعما یردپ كنهابقرب و ردندلاجر "یعاساو رددآ ه رقرب هدنساضق ناروح هدننزوریبز (لیقع) ردىرافرح
 برص و هعلق ونصح رون دهرب قج هنغص هدننز و لازم (لقعلال ردسقل بعک ن ةعي ر هدنزو ثدح (لقعملا)

 ناو نّرقع ناو نانس نب لقععو راسي نب لقعمو رذنلا نب لقعمو أحلم یا لقعم ىلا اؤا ل لا یکرارپ
 هدننز و هرهوج (هلفوع) ردنداعصا یسهلج رارد ید لقعم یان لقعم اکاو ردلقعم مانا هکُیهلا یا

 كن راترمضح ههجو هللارک یلعماما هکردبلاطوا نیا هدننز وریما (لیقعر) ردیاصص هلقوعن ةلاّوذ ردن داما

 لدنعم (لقنقعلا ) ردیباصص ید نارقمن لیقع و یدا یرللعا هد اب 2مراوتو باسنا كشبرف رد راردارب بال

 روش د هنغسر وق ل روناج یراکد د ر اکو روند هننغی موق شل هرز وا یر یر و رونده هرد شیککو كوس هدننز و

 یدرفم ردمج هلیصف كنيع «لییاقعلال روند هعلقو روند ه هساکو هغانچو هدننزو رفعج روند ید لقنع
 | نانل وارببعت قچ واو روند هن راهی تبح و قشع و توادع و تلع و ضرم هلیعض لراذیعردهلوبقع و لوبقع

 ۱ "رشورونده هدندش و تنجم و روند هلاصت دسر داروها هدقاد ود هدنبقع یج هکر وند ه رله وبس هدرخ

 | .ذخأوم نوچا یهانک یار هدننزو جرحدت (لبقعتلا)ل ر رش یا لیاقعوذ وه لاق ردهنسانعم روشو

 | یتسهصیقنو مرج بوشود هندرا اعاد كمدآر هدننز و هطبلع (ةلبقعلا) هبقعت اذا هلبقعت لاق ردهنمانعم كما
 | نیعاضعب و هدننزو لجرفس (لطرقعلا)) هبقعت یانالف ةلبقع وه لاقبروند هب هسک ندا هذخاّومو حدق بولوب

 | هدننزوهبنع ةلبفلا هداروب هنسانعم هلیفلایئنا روند هنسیشید كنا ويح یرلکدید لیف رول وا روسکم ءاطو فاقو |

 ۱ | لکم لاقب رد هنسانعم كمردکیربهدننزو لکش ( لکملا) ردطلغ یظف ةلیغلا هلبا هجم نیغ هلغل وا یعجج كلبف |
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Feو ۲۹۳  

 .همود نیدسکرو كروم لع اهعضوف هاش ادا لا لمست لاق رد تامل قیوم دن رزوا 7 .نالک ییک
 | راماکعهدن او کک دهن انعم قم وط ب ور وط یکن ابد را بور هنن رب یرب :یتیراقم رپ كن رللا یکیا مدآندناباکرا

 | نبطوحهدننزو نامر (لاغملا) افقا ولجا بکرل ام! اصا نیب كبشاذا هیننکب هل لقت لا راردا باک را هحلیوا
 | ردق تعاسر هدقدلشاب هکع رو هکر دیعما ت تلعرب صوصح هن راقابا لزوم هادو ردیعسا یسرف راجا

  ن مظیشی | عسا هدننزو دادش (لاقع)) رایدلیا صیصخ نیس تآ راضعب رول وا طسدنم و هداشک هدعب بوی يسا

 E ییسفن یدنکه کایوک روند هنوتاخ نالوا هرذخحم و هم رکه دنن زو هنیفس (قلیتعلا) ردن دنن دح هکرد هبش

 |هناشیذو دیس كموقرب موقلا ةليقعو ةردحم 4 a رک یا اهموق نب ةليقع یه لاق ردا تسارحو عنمو لقع

 هد رک ذم یدنل وا عیسوت هب هنسأ و همدآسیفن و زر نعاقلطم هدع) ردع وض وم هل را یاث عم هلشع لصارونل وا قالطا

 ۳ هم رکاو سفنا گكندنسذ ره و مهدس یا هموق ةلیعع وه لاقت رول وا لوح هب هغلاپم دوخاب هتک ءا

  نیکناكنايرد (لوقاعلا]) روند هه ود كاب یسنج تیاغب هلبقعو روند هبوحا هناد هاش رحل ةليقعو رونلوا

 ۱ هشدا نالواس دتلم و هبنشم وكشهربج و روندهن ر جاغرو كرم وكنهرد و رونل وا قالطا هنس هغل اط لوق یلع هن رب

 ی ازلدیک هدوصقمتعم بونلو لو ندنغیدل واقوج یاغرو هکر وند هضرا لوشو روند هب هدام و

 ندید رد هدلب ر هدنساضق نا ورم (لوقام رد ردندنساعم هود کود هت دا لک یراکدد یت وا قدناب

 | ردنداروا یلوقاعلا ےھاربا نب یلع نسحاوبا ردهدلپرپ هدیرغم كلذکر دب وسنم کا یلوقاعلا مثیهلان مرکلادبع

 | ردموف رم هرز وا قلو ایما كن رهش هف وکه دناتک ةاروت هل رصق كفلا (الوقاع))ل رددآ ه رفرب هدنساضق لص ومو
 كمدرب هدمب ردکعد هلقاع تغاج ردلعاف مسا ندلقع نالوا هنسانعم امنوخو تید لصالا ف ( ةلقاعلا )
 | ند هبلاغ تافصو و راردا ادا تا یتبد هدقدلوا مزال تید هلبا اطخ لنق هکیدنلوا قالطا هنسهبصع

  ردیمالک عش هرزوا موسم هجو ردلکد ثیدحو و » ادیعالوادع ةلقاملا لتمتال + ملا لر
 | ناکول هنال رحنلع دبعلاال دبع یلع زط ای نا هانعمو ردم لا تشد رز وا قل وا ثیدح یشان نوب و یره

 | نتىد كمدآ ندا تيانج دصق نع نعي » ادبع لقعتالو نکیرلو دعنع ةلقاعلا لقمنال مالكلا ناكل تالذک یتعلا
 یسهلقاع كنسالوم هسلیا تیانج دبع ر كلذکر ولکم زال ندنلام كن هسک ندا تیائج لواهکلب زلیا لمح یسهلقاع |

 | یععصا ردیلوق كن رلتمضح هج رلا هيلع مظعا ماماو هکر دناتباصا هنسهبقر یتیانجهکلب زلک مزال یتیدهرز وا

 | دنع تلقف ةي هنت هدمکیدلنا کارا هنن راترضح فسو وا هدنروضح دبشر نوراه یکم وا هکیدد
 انش رز وا قالغ یروکذ لوق لیلا هکر حرام نن ج ید یر ننس نیوز

 | هکلب بويل وا لمت یسهلقاع كمدآ ندا تیانج لوا سد هسلیا تیانج هرزوا دبعرب مدآرب ندرارحا یتعب

 | لوق انعم ارز رذقفاوم هب لامعتسا یمالک كنالبل ییانا هکیدد یععصاو رولک مزال ندنلام هصاخ كندنک
 مالک ال وا کرد ریثکلا ءارقتسالادعبریقح جزم × یدناردنا اضنقاقل وا دبع نعةلقاعلا لقعتالهسل وا هرز زوالا

 هک لولملا نجامالو افارتعا ال و اه صال وادم ةلقاعلا لقعتال 3 هلا سابعنا دنس هدنساط وم كدم ماما موق رم
 صال وا دبعال و ادع ةلقاعلا لقعت ةعتال الع یعشلا ثیدحی و هدابع اینا ردتبثم هرزوا قلوا ثیدح هلناونع

 هلبناونع ینا نم هده امن رثا نا هکهتن ردنیبم یییناث ثیدح لا وا شید هلغل وا موسم هلبترابع هک افارتعاال و

 ۱ اطخ تلذک را لمت یمهلقام بوک مزال ندنلام یناح ةصاخ تیانج نالوا ادع ىنعب ردشلا مسر

 | تالذک طز مازتلا یسهلقاع یتیانج یکیدلیا رارقا كنيناح ةنيب ريغ نم كلذک یتیانج یرلفدلوا ےل بولوا

 | نوت ثیدح سپ ردا اضتقا ندنسهبقر بویلوا لم یسالوم "هلقاع هسلیا تیانج هرزوا رح دبع
 هنسانعم هنع لقع هدارو ییکرت هلقع ردیلوف افارنعاال و احصالو هکقتایسو ردیلوق ادع ةلقاعلا لقعتال هک قابس

 هکدت رول وا هدنکبس فژعا نعو لص نعو دع نع ةلقاعلا لقعتال انعم سپ راردا تلالد هنفیدلوا لیعتسم
 فل ومو » رولک مزال یمهصیقن مظف زب هسلوا روک ذمهج و انعم رک او ردشلنا رب رج هم" روب لکا ج راش هاده

 هدح وج م هدهسیا بلقتارطخ یجار یانعم كمه و ردقنره ار ز ردشللا بدا تاسا هلیلوق ةفسنحونا موتا

 هشيم دهنح هرزوا یموهفم بیصو یطخ دهتحلا هقشب ندنفیدلوا هدناکما روک ذم لمع ردعیاش یلامعتسا |
 ردبجا و هفاصنا لها كلیاربعت نسحهرزوا بدا و هفیظ و یخدهدنتروص ًاطخروهظ ردمولعم ینیدل وا بئاص
 روک ذمریبعت هنلق هلغلوا زادنا فرح هلبناونع مهوت ماد هدض رعت هریاسوو ه یرهوج یسد رسم تداع كفلؤم
 هلنهجو ردشلنا ضرعت هلا روب مریبعت هیره وجهن هشدقم فرح دنچ ندهدامو یتح ردشلوا هينا تعبط
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 لاق رد هتسانعم كلا ادا ندنلام یدنک یاهنوخ نالک مزال هرزوا لتاق بول وا لدن ندلتاق هسکرب و هادو اذا

 كلي هر یصاصف و دوق نوحا قلآ اهنوخو ردن وحمآ تیلد : یسهلک ن ء هداروب هنانج یدا اذا نالفنع لّقع

 ا هغاطبرص كسک و ی مق وهآ لوتعو لقعو ةیدلل دوقلا كلرتاذا نالف مدل لقع لاق ردهنسانعم

 راهن فصن ءا وا رک: لتعلم اذا یناثلا بابلا نم الوقع و القع ىظلا لقع لاق رد هنسانعم قهتیچ

 قفغص هررب لوقعو لقعو ةريهظلا اق ماق اذا "لطلا لقع لاق pel قلوا تبا بولاق لد هدا دج
 االف لقع لاق ردهنشانعم قم 4 هلا دنف نانلوا رببعت همراص ییعص> شوک ۳۹ اذا هبلا لمع لاق رد هتسانعم |

 لقعو لوفاعلا لک أ اذا ریعبلا لقع لاق ردهنسانعم قمالت وا تاب یرلکدد لوقاع هود و ةي رغشلا هدر اذا

 دنن و لقع هنس وق كالوتق لو تنورنوکی هود یراکدرب و نوچ ا اهنوخ لصالا رینلوا یالوا هناهبن وخ ۱
 هراصح و نصحو ه هعلقو ةيدلایا ةلقاعلا یلعلقعلا لاقت هنم و یدنلوا لامعتسا ید هداهبنوخ ءرکصیدنا دنا | ۱
 اس نفر را قالخا دنلکوکناسناو یاو طخ یالقعوه لوقت روند هر قج هتفصو رنلواقالطا ۱
 یسهدیشو هغر ددا شاق هجالآ دیشجرب لوق یلع روند هز یزعرق نالوا یم وت روا هفحتو رد راردصلاب همسران وب ۱

 طاق سا ردکر غم فرح ی هکییال ندن ج نتلعاف رفا و رح هدنحالطصا نییض ورع لقعو راردبا ید

 نلیعافم نم ءایلا طاقسا هدارو ردذوخأم ندربعب لقع رونل وا لقن ه وزح نلعافم سد رونل وا قالطا هكا

 یتعم لحرا لفع لا ردهنسانعم قل وا دنمدرخ و لقاع جدو هد زو لیعفت (لبقعتلا زا ردضح طاغ یسهعسن

 هللا هلقع لا ودا كليا لقاع یمدآ رب و هلقع یتعع ریعبلا لقع لاق ردهنسانعم قلا یتیزرد كنهودو لقع

 | ندلوقعمو قم (لقاعلا» مرصحلا حرخا اذا م رکلا لقع لاق ردهنسانعم كمرب و قروق هعصاو القام هلعجیا ۱

 | یسفلعجج هرزوا ءالقع كلوب هدننزو نامر رولک لاقعو ءالقع یعجب روند ۵ هتک لقع بحاص ر دلعاف ما |

 هفل قم و ردص وصخ هنس هين لیعف عج هدنن زوءالعف ارز ردینیم هند ورو ید ندعبار باب هرزو اروکذم چو
 ]] ردیعما كغاط رو نوهکیدلیا دوعص هراغاط كس کو هنسانعم یبظرونبدهنابجو هکیکل قاعو رددرداون هرو

 | هيلع توا ىلص مرکا "ین هلغلوا لفاف یم ا امقم ردندباصا لیلاب دبع ن ریکبلانب لقاعو * رددآ كىنودا

 | كردمو مهف بلاغ یکارداو مهف هدننزو روبص ( لوقعلا زا رایدروی هیعست هللا لقاع و لیوح یراترضح لسو
 ییعع ربعبلا لقتعا لاق رد هنسانعم قلقا بوکو ییزد كنه ود ی جدو هدننز و لاعتفا (لافتع ال ) روند دمدا | ۱

 | سرافو ةيبزغشلا هعرص اذا هلقتعا لاق ردهنسانعم قم بوروتک ه همراص هلقاا هدشروک یمدآرب و هلقع

 | قعاص و هقاس و هباکر نیب هلعجاذا هح ر لقتعا لاق رد هنسانعم قعوط بوق وص هنغلا رآییاکر لیس هچاب یتسهبن ۱

 | نی الجر عضو اذا ةاشلا لقتعا لاق رد هنسانعم قل آ بوکچ هنعلارا یغاج یکیا بلاح یتبرلفابا كنوبق نوجا ۱

 | ردهنسانع:قموق هعضوم نالکی س هجوا بوک وب یتغایا هرزوا نالا دوخاب هرزوارک | مدآ ر و امل هذخفو هقاس

 | اذا نالف مد نم لقتعا لاقب ردهنسانعم قلآ تید نوجا لوتتمو كرولا ىلع اهعضوف اهانت اذا هلجر اتم لاق
 | قوپ هلنیتف (لقعلا ) مالکلا ىلع ردق مل اذا لوهجل ىلع هناسل لقتعا لاق

 | بویل وا یضوطیراقایا دوخاب ردنا تشن ندفعض هکردهنسانعم كروس بولپراچ هنرب یر یرازد یکرالچ

 ۱ | لقع لاقت راردنا ریبعت یللا تیا اکا هسرول وا هدنععف تآ هکر دهنسانعم قلوا لر ودو قروب یرطوط 4 هرشط ۱
 نالوا هرزوا روک ذم فص و (لقعالا) نیلحرلا ف ءا وتلا وا نیتکرلا لاکطصا وه و عبارلا بابا نمالقع ریل ا |

 اولقاعت لاق رد هتسانعم لمتکچ ر هسک دن ینترد كلوتقمر هدننز و لعافت (لفاعتلا ) ردءالقعیثن ومروسد زنا

 لا روند هلام نانل وا ادا هلمتهج تمارغ عیزوت هایم كفاق و ىح كيم ( ةلتعلا ) مهنب هولقع اذا نالف مد

 ىج هيلع تناك ةيدنمیا ةلقعمن ء دعص نالفدنعانل لاق روند هان وخو ماع مضیا هموق ىلع ةلقعم همد راص ۱

 | هدّلهاح نامز یرلن د نعي ةيلهاحا ف تناك تلا تایدلا لاح ىلع یا یل والا مهاقاعمیلع مھلاق دنم و ردلقاعم |

 ءاتهدهلقعمو ریلی ریسفت هلیترابع می بتا رم یلعراضعب و اردیا دا هرز وا عضو لوا | ایلاح هسراردنا ادا همر هن
 نیما لاقع راب عو روند هبا یرافدلغاب ینیزبد كنه ود هدننز و باتک (لاقعلا)) رددآكنءوا ز ودر هدعضوم مان ۱

 یسادفو هکاکف هدقدل وا بسا هکروند همدآ ناشیلاعو فیش لوش رددوخامندن و رد ليس هی عج نيم ىزا

 | دنع هللا یضررکب یبالوق هنم و روند هناکز نالکم زال كل هنسرب ندنویق و ندهود لاقعو هلوا هودراهمزو دی

 | + هیلعمهتناقل طس و هيلع هللا یلص هلا لوس ر ىلا هنود ی اوناک الاقعینوعنمول + هل ةاکزاءادانع برعل| تعنمانیح

 هج وا بوكو i نو لعف (لقعلا » روند ههود یثید جک لاقعو ردیعسا جز لاقعو

 (یکک) :

۰ 
۱ 

ِ 
۲ 



 سگ ۲۵۱ زی ت

 كنجقجوقو ر ر ون د ه کز ج نالوا هدننبب رک د هلبا ر ا و ڙکوهو لفعر وثلاوا

 مار واق قج هنلق و هلبا لا نوا نلت ینفاقرآو ین کل زوم" كنم“ ج وقو روند هنغای كن رانا هر وچو كنم را هاخ
 ناک اذا لفام لجر لاق روند همدآ نالوا رک سابل هصق ندنرزوا سابل نوزوا اعاد (لفاعل اروند هن رب

 (نالفع)ردندنناک راز او ات هیت ص وصخ هل اوس هد زو ماطق (( لافع رژ لاوطلا قوف راصتقلا باشلا نکا

 رددآ كیوص مدقرب هدننرق نالفع لبج (هنالفع)رددآ كغاطر هدندروب بالکن رکبییا ون هدننزو نار

 | اذا ءالفع ةفش لاق روند هغادود نالی ر ود هرشط نکر اوکو یدنل وا رک د هک ردن روع نالول یسهلفع (ءالفعلا)

 | ( لفعل ردیموق لزجار جاح هکردمتعاج دعسن كلام ون هدننز وریب ز (لیفعلا ون و حل ا دنع بلقتت تناک

 نایذهو رذه نایلوا یسهفیظ و هدهدام ره هکرون د هراکهزرهو لوضف و یوکهواب و لبق لوش هدننز و لدنمم
 | (لیلشفعلا » و هدننزو لدنعم (لشنفعلا ) و هدننزو رفعج هلا هم” نیش (لشفعلا ) هلوا ردنا هوفت رازوس

 نادانو لبقث قلصت و شارتا و ظیلغ لیلشفع و روند هبهسک نهار , هرشوریخو ناجا رکو لیقث هدننزو لیبحز

 | .نالواقوچیرابوت ؟ولیزو رون ده یراق هجوق نالوا قلاص قلاص بوناکویلس یرات :ا كنسهدوکورونید دصعت |
 | کز وند همدآ ياو ققروق هدننز و ساطرق (لاشفعلا) روند هنکک.را ادوخای هنالترص یشیدو روند هلک

 رخآ ر ییهنس رب هدننزو هجرحد (ةلطفعلا)ل سأبلا لیلقیا لاشفع لج ر لاق نمهدا هلماعم هلتدش هب هسک |

 همدآ وازوب لو هدنزو رفعج مفق6 لینملا) مطلب اذا ه هلطقع لاق رد هنیسانعم,قمردشراق
 كنيع (لقعلا روند همدآ زغمکبسو قجا هدننزو رفعج (لکشعل) هج ولا مظعلایا لقفع لجر لاق روند ||

 نسح كنايشا لوق ىلع ردنرابع ندنروص نال وا لصاح هدنهذ هکردهنسانعم لا ردا و لع هلب وکس كفاق و یص#
 ربخ یکیا ضعبلا دنعو ردصخا ندلّوا یانعمو رونل وا قالطا هکاردا یتتافص قلعتم هناصقن و لاکو حقو

 a ینالوا رف واو "دشا هدنرضمو رش كيش نالوا مش ییا و یینالوا غلبا و دزا هدربخ كئبش نالوا

 | كنا ناسنا هکردهعودوم ةن ونعم تّوفر لقع نعي رونل وا قالطا ههددع روما هدندنع راضپو ردنرابع

  لصاح هلسس تامدقم ضعب هدناسنا نهذ شو لوا هتشيا ردا ربیع و قرف یی نسحو ج ۶ هلتطاسو

 هدزوا ی .هسال هوجو روماو نام یا هات کریم نم *یناعمو روض نالوا بت مو
 | هوشو هدو تله صوصحت ۾ هنسیدنک هدساپ یالک و تاکرح كناسنا تلذک رول وا لمکتسمو و مقتسمو بتتسم

 E ازار ولوا نا ودرج او تت دلتا رنا دی و و زوماوبشا سرد ایم ند
 ندیناحوررونر لقعهکردو نالوا قحء نکل رایدلیا فیرعت هلناش رعت وپشا هچرک هکیدلاق ردیسه رمو را كنهروک ذم

 | ككدل و یذوج و یادتا كناو ردبا ناعذاو لا ردا یی ه رظنو هر ورض م ولع هلطاسو كنایاسنا سفن هکردترابع

 رول وا هرزوآ ءام و دبازت ردق هنتق و یعولب هلحصردت هدعب ردندماکته ینیدل وا نینج زونه هلتفلخ لامگتسا هدجر

 | عقا و هدنلوفاهپ ركزوا قلو كلوم * ردلوقع یعجج رونل واریبعتص وا هدیکر و درخ و شوهاک | هدیسراف

 ات عت د وخاي رد هلیقبرط ضعب لدو و ردفوطعم یرالوف ةئیهلو ناعلو ردلدب ندنلوق رومال سهل ةف |
 اسسا و اسما لقع لصا هروکهنناي هدر اصب كفل وم + ردطلغ یس هست ةوقل وا رول وا لک لدب هل رابتعا هیلع |
 یدنل واقالطا لقع هلیسهسبالم یکیدلیا اسما و عنم ندهصبق روما یناسنا هروک ذم ةعیدو ردعوضوم هنسانعم |

 لوعقم هکهتن رونلوا لامعتسا قرهلوا ردصمو ردهلا هسبالمو جد قالطا یهنو رجهکهتن رد ردصلاب هيمو
 قلوا غلابو لقاع نالغوا هکر دهنسانعم قلوا رول یهنسنره هللاعتسا یلقع هدننزو لوعفم ردردصم ید

 |لاقب ساسالافو ءالقع نم لقاع وهف ردا اذا قاتلا بابلایم الوقعمو القع مالفلا لقع لاش رونلوا
 | كناطخ نالوا هدیدنک یی عي هيلع ناک یذلا االام ضا ا ابصلا دعب نالف لقع لا و تلتع ز ذنم تلعفام

 مالغلا لقع و قلا ولاقع مبتشک دنند رخ لقع یرشخز هدیدالاةمدقم و * یدلیا لا ردا و مهف ییغیدل وا اطخ

 باب هدحابصم و یدنل وا هجرت هرزوا روک ذم هجو هلک ریسفت هلبناونع یدل وا لقاع نالغوا نعي دشدنمدرخ

 ۱ ردینبم اک | یسفلعج- هرزوا ءالقع تح ردموسم هلیسانعم مزال ندعبار بابو كاردا قرهلوا یذعتق ندیناث
 ءا ودلا لقع لاق رد هنسانعم كلتا ضبق کروب جالع لقع و * یهتنا رولوا ندرداون یک ملاع و خاص هدرک هلو |

 ردرنایاحور رون نانلوا رکذ رک رده كلغ كارداو مهفو هکسما اذا لوالا و یناثلا بابلانم القع هنطب

 ردهنسانعم قلغاب هنلوق یتس هچکلیب بوکوب ینغایا كنءودو مف اذا یناثلا بابلا نم القع "یثلا لقع لاق
 لتتقلا لقع لاش ردهنسانعم كمر و یتساهب نوخ كلوتقم مدآرب و هعارذ ىلا هفیظ و "دشاذا ۳ لقع لاق

 لطم



۲۹۰ = 

 لوبطیع هکیدد راضعب و رولک لیاطع و لباطعیمج روند هه وب هزات ولنادرکنوزوا ولناح ولتا ربلد و

 هدنتلاح عاج هلیسیشید هدننزو هلناقم (ةلظاعلا و هدننز و باتک هلماحما (لاظعلا روند هنوتاخ ولیو نوزوا

 بلکلا لظاع لاق ردهنسانعم كعشللکنچ بوشناج روناح یسهلوقم هکرکچ و باک نالوا روشیلبا بوشناچ
 هکرونل وا ق و رلطا هكلعا ديفاق نیعضت ءارعشلا نيب لاظع  دافسلا دنع دنشتو بکارت اذا ةلظاعمو الاظع دارطا و ۱

 نمطاذا الاظعةبفاقلا ف لظاع لاق ردترابع ندکلنا طوبرمو نوهرم همدقم تدب یتسانعم مامت نر

 تلظلتعا و بالکلا تلظاعت لاقب ردهنسانعم هلظاعم هدننزو لاعتفا (لاظتعالا) و هدننزو لعافت (لشاعتلا)

 الضع لظع و بالکلا تلظع لاقت رد هنسانعم قعثناح كیوک هلیصف كنيع (لظعلا) دافسلاذنع تبک ارت اذا
 ردثژم هکیدا بسانم هسلوا هانا لم هدلاتم طم اض تکراذا عبارا و لوالا یا

 لظاع دارج لاق روند هرلهکرکچ نایلریآ بونلغاب هنر یرب هدکعشلنقچ هدننز و یرکس (یلظعلا لو (لظاعلا)

 ( لیظعتلا ) وهدننز و لعفت (لظعتلا)) رارول وا فصو هدهناویح راس یسهلوقم بلک ربال ةلظاعتمیا یلظع و ۱
 یرابح (یلاظعلامو ) هيلع اومقجا اذا اولظع و هيلع اولظعت لاقب ردهنسانعمقلوا عت هرزوا هنسنرپ سان
 قلخ مازبنالا یدل یدلیا نوش هنسهلسف لئاو نم رکب ےتون هدنآ هکردف ورعم موبر برعلانیپ هدننزو

 قالطایشان ندنرلکدلیا بوکر هه ادر یچوا یسیکیا دوخاب بولیصاب هنرزوا كنرب یرب ندهجانم

 (لظعلا) نوبأم یا لضع اهناف اهنم برقتال لوقت رونلوا قالطا هزکک و نوبأم هلنیتعض (لظعلا) یدنل وا
 | ربثکلا یا , لثعم و لظعم عضوملاق رو دءرب قل وروق و قلجاغآ هدننزو لععتم ( لئظعلالو هدننز و نسحم
 روهظ هدنج رف كن هقا و كناوسن ضعب کروند هش لوش هلناصف (ةلفعلا]) و هلي كنافو كنع (لفعلا ]ب رجشلا
 رونل واریبعتقلصا هک ن رق اربز ردلکدیرلکدد نرقوب هکر د ح راش + یک ك ال هد نال وا ثداح هدلاحر ضعب ردا

 هکردکل هب د لفعو ردص وصح هراکباوب و رول وا كشت لخدم هلک یا تدع کد وخ اب تای دنا كجرف لوا ۱

 5 او زولوا ردنا نم درب هدقدروتوا ی تون وب ی هاو ردا دی یلخدم تلذک ب ودا روهظ شیش
 قلعتم هبهیهقف ماکحا هداموبشا هکر دربقح مجرم * یپتارلیدلیا "دعرب یتسیکیا راضعب و ردبا روهظ هدالولادعښ

 یر وهلفعیر و قت ریرب ردل وادنمریبعت ی وا هدنوب هک هلوامولعم + یدلروک | ور نانع یاخراهج رادقمر هلغل وا ۱
 هلغل واهدنزرط كشت نکل بول وا ليه ذفنم هچ رکه دنسناح كنسیرصا كجرف قتر هروک هننای كفلّوم» ردنرق |

 هج و هلفع و ردص وصح هراکباوب و هلوا ترابع ندلابمزکلای بویلوا یذفنم چرا دوخا هیلوا لباق ذافنا ولردرب ۱
 هکه ردا و روند هشیشییعب هئیش ثدحمهدنجرف كناوسن یکهردا نالوا ثداح هدلاحر ضعب هرزوا فنی

 تاپسا و ما مه فا هلو لو زول وا مظعتمو فتم هیصخ هسیک هلسیس قثف ردکل ةد

 دنیک و قلخ هدنه رول وا ځد هدناوسن هثداحو ردرا و یرببک و یریغص و یددشو ینیفخ و یسهفلتح عاوناو

 E هدنیک و رول وا یکچ وکو کوی و رول وا هنسن یک تا یلریکس هدنغا تانجرف هک رول وایض رام
 رول واثداح هل روز تدال و هدناببتیژنک | و هدراکباوب سپ ردلام وط ه هرشط بونا هراس ماسجا دوخاب ءام د وخان ا ۱

 هروکه فوم نرق و ردقج هل وا وب یکید.د هلفع كفل وم + رار د قلص هک د هدیکرت ردربعم هلبعما قترو هدهبط بتک |

 اضعب و ردلباقریغ نامه ج الع هکو ردد دش بلص طلخ د وخان ردکیک قلخ یسهدام هر وکه ابطا و ردهریغص *هلفع

 كىرغمو ردقج هل واو لوق یکیدلیا عدقت هدنسهدام قتر كفلومو + زلوا نکم و ی

 "یضاقو ردشماعا قرف یر لا هلفع هده ابن قا ردع الم هموق رع لیصفت جد یرلنای كنهاج و كحابصمو |

 بیع لا ر اع هلو ونق وط هزر هثداح لوا رک اءلد روت وا هربهدکدلیااتفتسا ب ورو تک ءات رق هی راح رب هنن صحت حرش

 هدمروکه فوم هک * رول وا تا هدنرق و لفع و كشت قلخقت رءهروک کو ب + ردشلیا لقن ینکی هدلیا اتفا و د رداکد

 | ظفصلف ردظ وممیتلوا قلطم صوصخ و موم هدنرلب سپ ردرا و یرقرف هلدتهج رک و رغص نکل ردرپ یسیکیا
 | وجاب هدنوناخ رول وا ردصم لفع و لاجزال ةردالاکةقالا ءايح و ءاسشلا لبق نم جرخم "یشوهو ةلفعو لفعامب لاقب

 | (هالفعلا) ةلفع ا تراص اذا عبا رلا بابلانم الفع ةقانلا وا ةأرملا تلفع لاقت هنسانعم كلا ثودح هلفع هدهقان
 تلعیکیدد هلفع هدننز و لیعفت (لیفعتلا) روند هرم نام روبی تستی

 | هدنقحتروعرب و اهتلفع ملصا اذا ةأرلا لفع لاقس ردنوجما هلازای ءان ردهنسانعم قق وکو ا هلجالع نیهروک ذغ

 | یراهچان هلزوک او كنسهکت یکی هدننزو لغت (لفملا) ةلفعلا ىلا ابسن اذا اهلفع لاقب ردهنسانعم كمد ردالفع
 لاو وفا یرارواوزوسزنآ ارز ردلمتسدرادوا یمخ شالا و رونه تخت

 (روشلاوا)



a ۲۸۵ = 

 لا نآ # م وحرم بامش یتغیدل وا چ نش هلع وجر و هات هدنحمث كنعارصم هب وشم یذریغ انیع تفلح وبشآ
 كنل وقذی و نشمالب ام وع ییعام6ث كموحرمیواضی هدنربسفت كن را هم رک “یش "لک قلاخ و + ر دق"یش "لک ىلع
 قعشراص هنرب یر هلغلوا نوارف و روک یرللاد كجامآ هدننز و ناننمطا (لالیضعالا) ردشلبا نایب هدنخرش

 روند همدآ نالوا هیهاد هلیرمسک كنيع (لضعلا) تفتلاو اهناصغا ترک اذا ةرصشلا تلأضعا لاقب رد هسا
 | ی كنیم دوخاب ردلحولنامر وا و هشيم قوچ هکر دعضومرب هد ه داب هلنبتخق (لضعل روند هثیش نر چ كو
 ۱ كن رهوج روند هلا یرا یراکدد ذرج و رد رد كنهلسقرپ هم زخ نب نوهلان لضعو رد هلن وکس كداضو
 | كنبع رولکن الضع عج ردهلنیتخف نامه هکلب ردلکد هحنوا نکل ردقل وا هلبع كنبع یماضتقم كنمالک قايس
 ا رد هلضع یرادرفم رونل وا قالطا ه یهاودو تافآ هدننزو لفق (لضعلا) و هدننزو درص (لضعلا) هلی رسک

 | تانسح (تالضعلا) ردنطبر هدننزو هلیهج ( هلیضع ون ل ردعض ومر هدننز و درص (لضع وال هدننز و هفرغ
 | بشرق (تلیضعلا) نا دشلا یا تالضعلا ےہ تلزن لاقب ر د هلضعم یدرفم رونل وا قالطا هّئاو و نادش هدننزو
 هدننزو رفعج(لیضعلا) قلنا قیض میل یا لیضع لجر لاقب روند ه هسک جازتما یب و یوضکتتو ےئل هدننزو
 | ليضع لاق ر د 4 نسانعم قماقبط ینب غا كنهشيش هدنزو هج رحد (ةلضعلا روند ه هنس كس ولت الص

 | قلوا یلاخ ندهلاریپو ندنوکز ود نوتاخ هدننزو دوعق (لوطعلاو هلنیتصف (للسلا) اهسآر مضاذا ةروراقلا |
 | قالطاهنویب هلنیتعقفلطعو "یلحاملع نكي ملاذا عبارا بابلانم الوطع و الطع ةأرملا تلطع لاقب رد هتسانعم |
 | دنسانعم قلوا لوس یسهدوک كمدآربو قنعلا یا لطعلا ةتس انا لاق نوجغيدل وا یولخ ندسابل روثل وا |

 ۱ لجرلا لطع لاق یدنل وا لاہعتسا ندنعیدل وا نصهروک جوک شيا هلتعرثس ثالذک ندنغیدع وا سابل ره ردلهعتسم |

 | لاَه ردلهعتسم هنسانعم قلوا هرم ی و یراع نددا دوخاب ندلام سی ریو هند مظع اذا رو زلا تابلانم رزاطع

 | رونل وا قالطا هلکیه و صخش لطع و ردهنسانعم وا واو هدنلاوف بدالاو الخاذا تدالا و لانا لع ۲
 | ةأرملاتلطعت لاق ردهنسانعم قلوا یلاخ ندنوکزود نوناخ دو هدننزو لعفت (لطعتلا)ردلاطعا چ
 :(لطاعلا) لع الب قب اذا لجرا لطعت لاقن ردهنسانعم قلاق راک زنسجوک زسشیا هسک رو تلطع ییعع
 | مکر ردلطع و ردلطا وعیعجج كلطاع روند هنوتاخ یلاخ ند هاریپ ردلعاف مسا ندلطع هلنیتف (للملالو
 یسهدالف هلنیتمص (لطع و "یلحانم ةيلاخیا لطعو لطاع ةا لا ردلاطعا یعج كالطعو هدنزو

 لام و ردلاطعا یعج روند همدا سحالسو روند هه ود زساعف و روند 4 هود و هآ شوب نابلوا یرالو و

 هنوتاخ نالوا یداتعم قلوا یلاخ ند هبارپ و تفز ام اد هدننزو بارح (لاطعلا روند همدآ هرم ندیداو
 نوكز ود كناوسن ردهدننزو دعقم هکردیعج تالطعم 6 لطاعلا)) لطعلا ةداتعلا یا لاطعم ةأ ما لاق روند |

 (لاطعالا) یا مقاوم یا لطاعلا ذنس ابا لاق یک وپطو هجکلیب و نویب روند هن وضع قجهتقاط |
 باق هدننزو لیعفت (لیطعتلا) رلیدنل وا رکذ هکهت رد هلنیتص# هکردیعج كلطع و رد هلنیتعع هکر دیعجب تو

 هاتو عياض یهنسنربو هالخاو هغرفاذا هلطع لا ردهنسانعم قموق شوو ققلاشو .یهنسن ىا
 لاق یکكلیا كرت هبارخو یلاخ یرایدو یکقمالشو هارخ بویقلشیا ییوبق ردهنسانعم قمالشو قرەلوا |
 یتفتسم ندنف ز هکروند هرلهود بوخ یدوجوو مادنا هدننزو هحرف (ةلطعلا) امایض هکرت اذا یشلا لطع |
 یدوسثلذکر ونده هقان هدیزک نآ وارف یدوسو روند لطع هدندحا و مسجا ةنسحیا ةلطع لبا لا رارول وا

 ردیح (لطیعلا) روند هب هغوق شمل رق یشیاق یرلفدلغاب هنغلارا كنجاغآ هلب رل هشوکو روند هنویق ق وچ |
 یلندرکنوزوااقلطم دوخاب روند هنوتاخ ند رک نوزوا نوفیوا ینیره هلا اضعا بسا و مادنا نسج هک
 منج نسج ف قنعلا ةبوطلا یا لطیع ةأرما لاق ردا ینغتس ندننیز راتفصو و روند هناوبحو ناسفآ |
 یجدلیطع اک او راردا یلقیثآ یآ هکر وند هنلاد كنکحچ كنجافآ امرخ كکرا لطیع و هقنع لاطام لک و هوا
 لطعمو ردعاشر ندنسهلبق لیذه هدننزو مظعم (لطعلا) نوجخبدل وا یلاخ ند هویم هدننزو ریما رارید

 هرل هود هلاص زسناب وچ هدننز و همظعم (لطعلا) هنسانعم تاوم ضرا روند هربرو یلاخ ندنعارز و تئارح

 (ةلطعلا) ردیدآ كغاطرب هدندروب میمون هدننزو هباص (هلاطع) اهلیءارالیاةلطعم لبا لاق رول وا فص و
 ندلام هلنیتو هلی كنیع (لطعلا ردهنسانعم قلراکی و قلشو ردعسا ندنسانعم لطعت هدننزو هفرغ

 لاقب روند هباپ نیشیرکو بدالاوا لالانم لاخیا لطعو لطع لجر لاق روند همدآ هربی نددااب |

 لزوکهدنن زو نوب ریح(لوبطیعلا لو هلیعض لر انیع(ةلوبطعل )و (لوبطعلالو (لبطعلا ]رت والب یا لطع سوق

 )۳۷) تل#
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 0 ردهنضانعم قلوا یرک | قلخ هنسن یناقو كب یک كنکد و ءاوتلا یا لصع هبنذ بیسع یف لاقبو هتذاک
 ا ۲ (لسمالا) و مدت زر ها (لصملا) هقلعن ةبااص ین با وعالا وه و ااه دوملا لضع
 ۴ لصعاو لصع اصعو دوع لا هل رسک ك نیع ردلاصع یعج كنس هلک لصع روند هثبش ك نالوا

 ] ءرزوا هنسنرب لصعا هکیدید رایضعب و قاسلا جوملا یا لصعا لجر لاقب روند همدآ ولقاش یرکا لصعا وا
 ِ مهس و بان لاقب روند هقوا یرکا و هشید یرکا و روند همدآ نالوا موادم و لوغشم قره روآ بولیکا اماد

  یرلکدتا ریبعت یربلکو هکک لر لناوجناب هدننزو حاتفم (لاصعل۱ا) هلیعض كنیع ردلسع یعج جوعا یا لصعا
 ۱ (لیصملا) هنسانعناطوص روند هن کوچ ورار راد وټه ويم بوک | ینیرللاد كجاغا هلکنا هکر وند هجاغنایرک ایس وا ۱

 هنروع نال وا یروش وق یک كنکد زستا یسهدوک هدنز و ءارج (ءالصعلا) روند هناکوج دوب هل رسک كم

 یصلا لصع لاق ردهنسسانعم كمەشيا هدننزو لصف ( لصعلا ) الع ملال یا ءالصع ةأرما لاق روند

 | ىلع هجاحوعا ناکناف هج وع اذا دوعلا لصع لاقت ردهنسانعم ككا یاغاو لاب اذا لوالا بابلا نم الصع

 قمهرواق هکنکد هلدصق قمروا نیر هدننزو نانیمطا ( لالیصعالا ) مما حرفک لصع تلق ةقلح
 | لاق ردهنسانعم كمنرپد ضآو تمکصک (لیصعتل) هاصع ىلع ضبق اذا لجرا لاصعا لاق ردهنسانعم
  لصعم وه لاقب روند همدا ندا اضاقت تدش هنسولجرو هدننزو ربنم ( لصعلا و ًاطبا اذا لجرلا لصع
 هف رط ر بولیرو هدقدلت | هدننزو ثدحم («لصعلا) روند هق وا كم و یتاق (لصاعلا  هعرغ ىلع ددشم یا |

 | كشرطلصوم ه هرصب یرغوط ندهماع و ردیدآ عض ومر هدنن زو ذفنق (لصنعلا رونید هقوا ندیک هناب ب واچ

 : ۱ هکردبعما یرب لصب روند ید ءالصنع و ءالصنع هلا دمو هدننزو بدنج روند ید لصنع هک لصنع و ردیعما
 اف و بلعثلاءاد ردف ورعم هلبا لیقسا ءابطالا نیب رار د یناغوص هطا هدیکرتردفراعتم هلبا رافلا لصب و هلبا لاقسا

 1 یقیعض ندب و دیفم هنرلتلع هجرشحو سفن قبضو ورو نمزم لاعس یسهکرسو عفان هننرتلع ًاسنلا قرعو

 | داضو كنيع (ةلضعل ال ردیعسا عضومرب و یدنل وا رکذ هکر دیعج كلصعا هلیعض كنيع (لیصملا) رد وقم
  هکروند نا ابق و نیلاق یلریکس نالوا هداضعا یسهلوقم لوقو ردلاب هدننز و هنیفس « ةلیضعلا) و هلبصف كنه

 ] ردبولسا نان وا هب دارم نکل بودی ریست هاب با ماهه ةبصع لکه چرکفلم + روت ابی قلاب
 كمدآرب هلنیتصف (لضعلا) ردرا و هلضع زوتوا زویشب ریبک و ریغص هدناسنا ندب هر وکه نایب كنهرک ذن بحاص
 الضع لج را لضع لاق ردهنسانعمقل وا نوغو و ابقینا قلاب كن ردلاب د وخاب قلوا قوچ یتا قلاب هدنسهدوک
 | هدننزو سد «لضعلا) و هدننزو فتک «لضملا) هقاس ةلضع تمضخض وا لضملا ریثکر اصاذا عبا را بابلا نم
 كالنا قییضت بوردشفص یمدآ رب هدننزو لضف (لضعلا) روند همدآ نالوا هرزوا روکذم فص و هدرلتفص
  ردهنسانعم قل وا دیدشو راوشد كب یثیا كمدآر و قیضاذا لوالا بابلا نم الضع هيلع لضع لاق ردهنسانعم

 هسکر هلرسک كرانيع نالضع و لضعو لضعو "دتشا اذا مالا هب لصع لاق ردا قییضت نسیدنک کای وک

 یناثلا و لوالا بابلا نمانالضع و الضع و الضع ةأرملا لضع لاقت ردهنسانعم كلتا منم اندر ها یون
 | ردهتسانعم قلوا راوشد بونلپ رص هدامرب ی دوب هل رسک كنهزمه (لاضءعالا] الط حج وزلا اهعنم اذا عبارلا و

 هبلغاذا مالا هلضعا لاق ردهنسانعم قلق هدنام ورف و زجاعیمدآرب شيا راوشدربو "دتشا اذا مالا لضعا لاق

 ] ةجاجدلاو ةأرملا تلضعا لاق ردهنسانعم قلواولتمسع یسروغ وط كناويح راسو قواطو كنوتاخ و هايعاو
 ءادلا لضعا لاقي ردهنسانعم كلا بولغم و زجاع ینابطا ض رمو درد لکشمر و املعرسع ادا اهدلو اهريغو

 اهلضع عم ةأرملا لضع لا رد هنسانعم كلا عنم الظ ندقمرا و ہرا ینوناخرب ج دوب (لیضعتلا ) مهسلغیا ءابطالا
 تلضع لاق ردهنسانعم قمل وا ولطبط هلسان ر رب و قاض اذا ناکلا لضع لاشه ردهنسانعم قلاراط هسلحم لهارب و

 ةجاحدلا و ةأرملا تلضع لاق رد هنسانعم كغلت مع ندقمروغوط نا ويح رتاسونوناخ و مهم تصغاذااهلهابضرالا

 3 نالوا راوشد و برص یممروغ وط هدننز و ثدحم (لضعلا) و هدننز و نسح (لضعلا ) الع مسعادا اهربغو

 | ك تلعرب هدنز و لعفت (لضعتلا ورک ذیساکرونبد هثیشنیکرچكبهدنز و نسحملضعموروند هنا ویحراسوهنوناخ
 هّواود هایعافیتعی مهلغ اذا ءابط الا ءادلا لضعت لاقي رد هنسانعم قلت زجام ندرببدن و هزاج ییابطا هلغلوا لکشم

 | بلاغ یبعمیا لاضع ءاد لاق هدا هدنام ورف وزجاع یرابیبط هکروند هض رم لکشم كن هدننز و باغ (لاضعلا )

 | هلوایعطق بویلوا نکم ینارصناو عوجرو ءانثتسا الصا هکرول وا فص و هنیع دیدش لوش و ءابطالا ىلع یتعب
 ۱ كن هغب کهن رد هنسانعمفارصنا و عوج رو ءاشتسا هیون هکر د جزم + اف هی وئتمال ةد دش یا لاضع ةفلح لا

 (وشا)
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 نذل وا باب هکردندنلمبق یاب ابلح بلحو و هقاذ اذا لوالا بابلا نم ال هماعط نم لسع لاقت ردهنسانعم

 | لاق ردهنسانعم قمان وا بونقلاچ هلیکیرح لراکز ور وص هلناصف نالسع و لسع و ردشلک هلنیتف یردصم ۱
 ثیدطا هنم و ردهنسانعم كم رو هلتعرس لسعو برطضاف خ راا هتک رح اذا ان السع و التسع ءالا لسع |

 یدنلوا حرش هده داخ تذکه کن ىثملا ةعرسب كيلع یا هعفرو لسءعلا بصن د لسعلا كيلعبذک $ |

 ۱ الس خرا لسع لاق نیکی لننع ودهنسانعم اعم رد قایم هدلا هلناحصف (نالسعلا )و هدننز و دوعق (لوسعلا)

 | هغار زم نکه رد یک ل اسع و لسام هدننز و روبص 6(لوسعلا) هزا ها دنشااذا یتاثلا بابلا نمانالسع و الوسع و |
 هب هان كناچو تسج هدننزو لظنح (لسنعلا) زازهالا دش یا لوسعو لاسعو لسام خر لاق روند

۱ 
| 
 رده بعشنمندعو ر ن ورع ون لسعونو ردیعما هلبقرب ندنس هشاط "نج هل رسک كنیع (لسعلا روند

 .هجوبا بودن راع و دقت Ag هنم ناویح لسع ورد عز قغیدلوا هنج هرحاس یزاهدلاو ك ران رابع
 هدنم رق هبض یب ةطخ هد هرمهب (لسع رصق)) هوازا یا لام لییغوه لاقن روند همدا ندهزوک بوز وک

 |یدنل وا ناي هده نیغ باب غیبص و ردفاضم ه هسک مان لسع نالوا یردب كن هنسک مان خیبص ردیعما لرصق رب |

 درو هلح رم ( ةلسعمل ال ردعضومرب (لسعوذ) ردشلنا رکذ اون لیست نات »هالو او

 لاق هنمو روند هلاب هعطقرب رددرفم هلتدحو ءات ندلسع هکهلناصف (ةلسعل) هنسانعم هیلخ روند هنناوق یرآ ۱

 كمدآ رب هدعب رونل وا ریبعت مک قجهلاح لاكن زا لسع برضم هقا عا یاةهلسع ترمضم هل فرا ام ۱

 دید و عرس ی هب رض هدننز و ریما (لیسعلا) ردیأشنم تاب خوک ریز یدنل وا لاممتسا هدنبسنو لصاو قرع

 لوق ىلع هنس هکروپس راطعو ديلا عجور عیرتسلا برضلا دیدشلا یا لیسع لجر لاقب روند همدا نالوا
 هدننز و بتک رد لسع عجن روند هن رک ذ كنهود و كالبفو روند هنکلب قحهلا كم هیلق نداق عب هلان

 ءا هدننزو هننهج ((ةلبسعل ال ردیس دنک ك دروق هلل رک كنیع (ةلسع وا رد عاشر لاصق (ةلسعنا#

 اللغو هنسهفطن فالج ر لوق ىلع هبا قان نر یان ل هک لیشع و رکندا كن وصار هدنسیق رش

 اه us ابنم "لکب و ردنشغلوا هشت هلسع هکرونل وا قالطا هننذل و هنداد كعاجب یأر

 هدیکر رد رغصم ند هلسعد وخاب یداوآ رغصم هلا ءاه هلغمل وا بلاق ثدنان هدنس هلک لیسع و كتلي ق وذ ودتایسعا

 (لسعلا) رلیدروی ادا هلبا ریغصت نوچما مهلت هنغج هل وا لصاح تیلح هلبا لیلقردق و رونل وا ریبعت هلن ازغلاب ندن|
 | یدنل وا ناب یهجو هدنسهدام لسام هکهتن ردلوسع و لساع یدرفهرونل وا قالطا هرامدآ رادند و اص هلنیتمض

 ۱ بولک هن رب یرب قلخ هدننزو هجرحد (قلبسعلا ۶ رده رقرپ ندنلاعا هینادعپ "هدلپ هدنمهدننز و هحرف (قلسعلا)
 .نولیسعت ساثلا لاقت راردا هدهد ودعم مای | یک دیعدوخاب هدنماکنه هثداحر , هکر د هتسانعم كما ددر: بودا

 .(ةلطسلا) ردیدآ عض وم رب هدنسهّرح ملسون هدننز و رفعج (لصسعا) دد ژنو ضعب ىلا مهضعب فلتخح یا

 .(لئسنا) ماظن یذریغ لک اذا لجرلا لطسع لا ردهننانعم كلل وس وس هدنروشزسمالن هدننزو هجرچد
 |( ةلقسم ) طسلعم یا لطسعم مالک لاق روند هزوس ناشي رب و هد روش یک موم نایذه هدننزو جرحدم |

 .امفو ةبلص ضرا یهی تیم توت لوقت روند هر قلیان و قرهلوا روپ و كب یغاریط هلیصق كفاقو كنيع |

 . هدننزو لیقاثم «لیقاسعلا) عیرت /اذا بارسلا لقسع لا هنسانعم قمرادلیا بارسرول وا ردصم و ضب ةراچآ|

 .هکروند هبارس لقاسع و لبقاسعو هدننزو روبنز رد لوقف هدن زو رفعج رد لقسع یدرفم روند هراراتتم |
 هل هزاب دولب كولب لولب و یک رجاضح ردند هغیص نالواعوضوم هد رفم یانعم ردنا ناعل یکو ص هد هب ۳7

 | ناسا نما ةق رفتلا عطقلاىا لقاسعو لیقاسع ءاعا یف لاق ردعج هدنوب هر وکه ننای كحراش » روند |

 ۱ راردبا ترایزو ےک الاس رہ یمهفناط یراصن هکر دمدلب رب هدماشرح لحاس هلیصف كفاق و كنيع (نالقسع) |

 ۱ | ردن ۱ 1 یضبلا "یالقسعل نادرو نیدجا نر یمه ندید نده دوخاب4 رق ر هدنساضق لب و ردهارخالاح |

 4 دنا و نالقسع برض لا روند هنس هبت كشاب سأرلا نالقسعو ردندهروکذم "هدلب رج نا کرد حراش |

 دن رل هغرصق هدننزو لیقاثم (لیقاصعلا ) روند ه هکر کچ كکرا هدنزو روفصع (لوقصعلا هالعا یا

 كدا یرنسک؛ كنو هژنیتعف ( لصعلا ) ریصاع الا یا لیفاصعلا تبه لاق ردلوتصع یدرفم روند

 م ردب راکدد یجاغآ وغآ هکر ديما یلفدرهثو رد لاصعا یعج هنسانعم یعم روند هغسرغپ هلن وکشا

 قجناب هکهلیوش وغدا قلا قروب بولیکا یرغوط هفرطرب یقوص قرب وق كنم تآ لصع و ردهلصع
 بیضب یاب یا وک بیشتر ۷ ار باز مرام یا یخ لا لوا رونفوطع بو زا هال



f YAN F- 

 ادیب هدنزو نکر قا وص هلیصف كنيس و كنيع (لسعلا) ردیدآ عض ومرب هدننزو طبالع (لهارع) ءادغلا نسخا یا |
 | ندناعل كنسيرا لاب راربدنیبکنا هدیسراف هکروندهلاب و بابا یا ءاملا هج و یف لسعلا اد لاق روندهغج رینال وا |

 كح بودبا ثداح هداوه یلامتو هناصس قح هکر دت وطر ېک منبش هضفخ رب دانا نمار ردترابعا

 هخوزت وکتور تنونسا طاقتلا یتب وطر لوا هلنرازغآ یعسقیرآ هلبنابرماهلا رول والزان هرز وا یسهلوقم قارتیوا
 ۱ دوعص ندض را هصفخ هکردفیطل راخت رب یسدامكنآو ردن رابع ندهعقک تبوطرل والاب هتشيا ردنا عج وعض و

 | تظلغ بسکن داوه تدورپ یتقو هصک م هرکصندلیا لیوصت همارخا تقبقح بولوب جضت هلجاتما هدا وه وجو
 | طاقتلا یرلن آرلیرآ هللایهلا ماهلارول و لزات هرزوا قار واو راهزا یک یساولح تردق قرهلوا لسع بوآدا

 ۱ یساعماوو عفانم كلدع نی و راردنا طاقتلا ینآ قلخ هلغلوا لا قرهلوا لسع هنیعب هکرولوا هاکو راردیا لقن و"
 | یسەلک لسع و ردآمس هلرسا لسعلا قیفصتیف لسالا قیقرت زود نم باتک مدلیا فیلأت صوصخ باتکرر هدناب |

 | كل رنیع رولکنالسع و لوسع و هلي كنيع رولکلسع و هلنیتعف رولکلسع ولاسعایعج رول وا ثنموردر کذم

  هدنالف نعي ناسآ یلعیا هيا نم لاسعا ىلع وهلاش هنم و رول وا هنانکن دلئامش و هيجم و یوخ ولتطهلب السع و هلیعض
 | لسعو ردر ندنسهام تعب ندنلسع كنا هکابوکر دراو یرانآ توالحو هثشنرباد هنلئاعف و قالخا كن ردب

  لسک (یتبلالسع) روناوا قالطا هنفعص رش من طفرعو رقلا رتصیا السع اناکا لاق روند هنبزمکپ امرخ
 | قلخ هلغل وا یوبشوخ ردا نالیس هس ندرجش سنج رب هکردیعما بیط عونرب ندنعاونا روخم هدننزو یربکلا
 بودا فیرحت ید ینابل یصحقلخ هکردقج هلو هلیاس ٌهعیموب رار دنابل یصح هلف رکن هما راردبا رعت هلکنا

 | نالوا اد ب ندنابنیرلکدید ثمر هل رسک كنا رٹمرلا لسع و رار د هلغیزاک هدراید ضعب و رار د یروځ ندنبلشع
 | ارھاظ یدلیالامها ی وراد یرلکدد لسعلا نهدفل وم * رد ار وهظهدنلکش ءژوفشموکهکردنریش آل تج ول

 رم دواد هدنکرت هکر دب رلکذید دواد نهد ءابطالا نب و یلامروا هديا وب لسعلا نهدو ردننبم هنغیدل وا دوما

 هلنا یععصا ردندن و رابخا کر ددان فواز زا ناوکذ نب لسعو ردهلسف رب ( لسعون و رونلوا ریبعت یاب ۱
 ةکدوملا "یلسعروند هثیشنالوا هدنکنر لسع هژلتتسد یاب ( للعلا رک دیس اک رولوا ردصملسع و یدلیاتاقالم

 | قالطا هلتهجلوا ردترابع ندهچ راب یراص یرلکدکیدهنشابیرازومانوجا زامتما تمالع یمهّشاطد وهم هدفلس | ۱

 دادش «لاسعلاو یدلاق تحاح کا ندنغیدل وا لیدش نوت یراتفابق هر E یدناراربد جد رابغاکاو ردشغلوا ۱

 رک ذیساک روند هغارم یحهراد ك و ردندیاصصا لاسع نب ناوفص و روند همدآ نافاص لاب ندناوق هدننزو

 هدروقو هعضوم نم لسعلا ناتشمیا لساع و لاسع لجرلاه روند همدا ناغاصلاب ندناوق یخدو (لساعلا)

 قتمو خاص لوش و رولکل ساوع و هدننز و مکر رولک لسع یعجب ردذوخأأم ندی بیکوت هنسانعم بئذ روند

 بود اتو فص و ولتط ولتط ینعب هل وار دال السا ېک لسع سان یتسانتو فص و كنساوقتو حالص هکر ون دهمدآ |

 كن رآ هدننز و هنابج (ةلاسعلا) رکذیس ک روند هغارزع یحهرتد لساعو راهدا ذاذلتسا و هاطتسا ندنسان'و

 تدرطا لاقس رد هلت راتعا هروش یثیناتو ردیح رب و لاب هکایوک ردشفل وا قالطا ةفلابم روند هجم وک یغیدباب لاب
 | 6لسعلا ) ردسنجیسا لک اربز رد هل رامتعا لک یئبنات رونل وا قالطا هنسپرآ لابو امت روش یا ةلاَسعلا ىلا لا
 | لوالا و یناثلا ue ماعطلا لسع لاقت ردهنسانعم للغ ببترت هللا لابو قمتاق لاب هماعط هدننز و لسن

 مت وز اذا تاسع لوقت ردهنسانعم قلق هیت ندلاب یتدازو كمر, و لاب نون داز دمدآ رب و لسعلاب هطلخ اذا

 االف لسع لاقت رونل وا ریبعت قمردنللاب هکر د هن سانعم كلما انتو حدم یلتطو شوخ یمدآ رو لسعلا

 دنلخ یهدآربو اهسکن اذا یناملا بابلانم السع الا لسع لاقت ردهنسانعم كلیا عاجو هيلع ءانثلا بیط ادا
 ردهنسانعم نالسعو لوسعو سانلا ىلا هیبح یا ات زلف هد لسع لاق ردهنسانعمكم رد وس بوروتسوک نربش

 بودهربد یتشابو قرهنقلاچ ندنغید شوق هلتعرسو شالت تآ و دروق هلئاص# نالسعو لسعو رک دیس اک
 هسأر رهو هودعیف برطضا اذا انالسعو السع سرفلا وا بئذلا لسع لاقت ردهنسانعم ثامترکس قرهدانن وا

 لسعو عرسا اذا ةزافلاب لیلدلا لسع لاش ردهنسنانعم كمك هلتعرس لسعو اه رسم هناضم نم یی |
 ندنسانعم یاهذ هلتعرس ردلمعتسم هنسانعم بانت وادار وین سرت و روند 4 هقان

 هطلخ اذا ماعطلا لسع لاق ردهنسانعم قاق لاب هماعط یجدو (لیسعتلا)) اسعت یا هلالسع لاق هاب

 | كتسا لاب ( لاسعتسالا لنسعلا مت : دوز یا مهتلسع لوقت ردهنسانعم كمرب و لاب نوجگا داز همدآرب و لسعلاب
 قوذ قاط هلنبتصف (لسلا) ات وزف لسلا هلا اوبه وتسا یا ممتلسعف موقلا لسعتسا لا ردهنسانعم

 ( ردهنسانعم)
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 سگ ۲۸۵ زوس

 | طالتخاهرانابوچ راس هدننز و حاتفم ( لازعلا ال ابنعلرع ینعع ةأرملا لتعا لاقب ردفدار هدیناث یانعم هلبالزع |
 اروند ه یو نالوالزان ه هغرال آندنهورک امادو روند هنابوچ ندایعر هج هقشب ییراراوط اماد بويعا

 | هللا خر رابع هل خرال اذک و رفسلا نم ةيحان لزا یا لازعم وه لاق رد لیزاعم یعج روند همدآ زسحالس و |
 یلقعو روند ه هسک ندا كلیجریس بویعشراق هرایجراه ندنتناندو تسخو راردبا هانک ندحالس قلطم

 | بول وا ادجندنن رب یر سان هدننزو لعافت (لزاعتلاال ردم ورحم ندطالتخا هسان هکروند هنادان و قجا فیعض |
 :ندلازعا هدننزو هفرغ ( ةلزعلا ) ضعپ نع مهضعب لزعثا اذا موقلا لزاعت لاقت ردهنسانعم قلوا هج هقشب

 |( لرعالا ) هل علف ةلزعلا راتخا نم مهلوق هنمو ردهنسانعم ییادج روند هفلیرآ و هفلهغ رال او هغل هقشب ردعما |

 | ه هباد نالوا یرکا هفرطرب یغبربوقاتدام و عطقنم درفنمیا لزعا لمرلاق روند هفلموق نالوا هج هقشب زکلای
 | یراسراف برع ردهعذ هک هلوا شمردشلآ یرکا یسیدنک بویلوا تلخ یکلی رکا كنغيرب وق نعي روند |

 | لزعالا ىلع لرعالا نم هللابذوعا نولوش هنمو هلوا یرکا هنفرط غاض اصوصخ رردا مأشن قالطالا ىلع
 ندنتا نابرقو رونلوا قالطا هدولب زسزومغيو ةداع بنذلا لئاملا سرفلا ىلع هعم حالسال ىذلا لجرلا نم ىا

 | كام اکاو خار كاس هن رکید هکر دیفص و كن رب كبکو ک یکیا نانلوا قالطا نیکامو روند ا

 . كنویدوخای ردزسحالس هکابوک هلغل وازکلای وب و رایدلیا هیبشت هر یبکو کن ال وا هدنکو ا كحمار كام" رار د لزعا
 هلتبسانموب هکر د جزم * ردشل وا یراعندحالس هک اپوک هلغمال وا یراآدر و مر الصاهدنما یروهظ و عولط ۱
 ناکاعسلا نکس » لزغم دج ريغب غیلبلا لق « ةبتر ثالةل اب نبلطتال » یدلروک اور یتبث كن هغیلب ةعطق وبشا ۱

 نالوا صقان یسیرب كن راکیک چوب یکیا نانلوا رببعت هحشوا لزعاو* لزعا اذهو خر هلاذه + امهالک ءاعسلا و

 هلیعص كنبع رواک لع یعج هدکنسیکیا هلنیتعص رده انعمون ی دلزع هکدتن روند همدآ زسحالسو رونده هباد

 (ءالزعلا روند هغلزسحالس ردعسا هلنیتصف (لزعلا) هلعصر واکن الزعو هدننز و مکر رولکل زع و رولکل ازعا و |
 ةقشب ندنزغا هکروند هن رب كج هلبکو دوص كنسهلوتم كشم و مولوط و هنسانعتسا روند هر د هدننز و ءارج |

 هلک كمال و یق كنبع رولک ی ارع عجب ردقج لوا یزغا نالوا هدنلفسا رولر ا خا وص ندا را
 ( لازعلا]) و هلی كنيع ( لزعلا و ردیما كسرفرب صوصخ هالك نب رفعج ون و هلیصف كمال رولک ی ارعو ق

 هنارح رهش هدنع هدننزو هفض (فلنع) ردعضوم رب (لزامالا# ردهنسانعم یوزو فعض هدنزو تاتک

 نالوا هدنجوا یغیر وق كنشوق لصسوط هلیسهن هشت و ىح كنیع (نالازعلا) رددآ هرقرب ندنلاعا |

 راکنا یردق ینعب ردهقرف رب نده"ردق (ةلرتعمل ال ردعضوم رب هدشزو هنیهج (هل نع روند ه هفیج یکیا ق

 | نانلوا دع هّلاض ةف هدنرادنع هحراعز ردیسی رب كنهقرف ید نالوا ةلاض قرف لوصا هکر د هقرف ر ندرلتدا
 | راضعب رایدلیا قالطا هلّتعم ه راه ورک یدنک یثان ندن رلکدتا لاتعا ندنسههاط جراوخ و ندتنس لها

 | هک هسک مان ءاطع نب لصا و هکردو یهج و یدلیا بیقلت ةجرلا هیلع یرصب نسح هرلنآ یرون رم بقل هکیدد
 | هکیدید بولک مدآ رب ندحراخ هنس سرد هدعماح نوکر یدا ندنس هذمالت و ندنامعا كن رصب نسح

 ۱ عفن تعاط هلا رفک هدهشاطرب و راردا رافک | ییهریبکلها هکیدل وا ادي هورکر ب هدزغامز الاح ند یادتقم یا |
 یربصپ نج ردمزال كاعاداقتعا هنوک هءزب هدنربسپ ارب د نزاو رر خد ثیصس اناما یک 8 ِ

 معدردرفاک قلطمو ردنمومقلطمیحاصهریبک نب بولوا یدصتم اوج لصا ورو نم مّدقم ند نمرب و با وچ

 ندنران وتس دج بوقلاق ندسلحهدعب یدندمربد ردرفاکهن و ردنمۇم هل ردهلارتمر هدننښ ناعا هلبا رفک لوا هکلب |

 یرلتضح نسح هدکد لیا رادنن | هکتار رقت هتعاج رب ندنناصصا یرصب نسحیموق رم مالکو لا تعا هنناباب نوتسرب |
 بودادانسا هن رات ردقیدنک یدابعلاعف | ویدنل وا قالطا هل تعم هب هق رف ل وا دعب نم هلکع د + لصا وانعلّتعادق+

 لا هنم و روند هنفرط یرغص كلراوط هلنیتحف (لزعلا) رایدل وا بقلم هدهلبا هتردق نوچ راکدلیا راکتا یردق |

 | روند هنکیک هج هموا نالوا هرزوا یغجالا كل را وط هتاف ( ةلزعل ال هرخ ومیا كراج لرع عرقا راما قئاس |

 | لاق روند همدآاپکبس و كناچ ورد لیهازعیعججر ون ده هود کرا نال وا بیس و هلاصهدننز وروبنز (لوهزعلا
 | كنش وق نج رکو کو روند همدآ مادنا ناشی رپ ویکلسهدن ران زورفعجوج رز( له زعل ا ]ل فیفخ عیرس یا لوه ع ل جر |

 (لهزعل )ر وند همدآ ق باسو عیرس هدننزوروبنز لوهنعوهدننزوج ر زله عو روند هن زالپ دوخاب كنککر ا
 لجرر هدننز ورفعج( له نع)غ راف یا لهنعوهلاشرونلو اریبعت قالیآر ون د همدآ نزکش و غرافو راکی هدنن زوبدرا
 2 روند همدآ نال وا لز وکی مادغو توقام اد هدننز وج رحدم (لهزعلاردیع"اكعضو مر ورددآ
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Fe-چک ۲۸۵  

 ید هدنناونع رذام هلا همه ءار ینو فلم + ردا ج ورخ ندنآ هضاحصسا مد هکر وند هرمط لوش هدناوسن
 ردلذا وع يجی ردیمسا كنمآ لا وش سلوق ىلع كنا نابعش هدنهاحو ردیعا كعضومرب دوخاب وصر و یدیشلیارک ذ

 قالطا همدا دریا وجو مرکل وش هدننزو مظمم (لذعلا ) رونل واقالطا هدعقم و تسا هدننز و هدادش 6 ةلاذعلا )

 16تا درو هدوج ایفا ل ذعب ناکاذا ل ذعموه لاق هلوارونل وا مول ندن اخ طارفا هکروئلوا

 ! 6(لوجرعلال روند هنسبروسیکی و روند هنه ورک ناکدای و روند کولر ندندجروم تآ هلبصف كيج و كنیع
 | هچرحد (قلدرعلا# رونده هنس نال واد دشو بلص هدننز ولدنص (لدرعلا  ردهنسانعم تعاج هدننزو نوذر

 همدا نوزوا هدننز و لدنعم (لدنرعلا) ایخرتسم یا ةلدرع یشع لاق روند هکم رو كوېلسو كشوک ه دنزو
 هن رایر واي كنالسرا و روند هنغات نالسرا هدننز و ساط رق (لازرعلا# روند ه هک ددشو بلص و روند

 راس وامرخو رروتی هدنینیرایرواپ بوی هدنزرط هوب بوروتک ندراقلتوا و نډراجاغا هکرونید هغات یغیداب

 هنس هيه تاو ربردنا مارآهدن "[بوباب ندنفوخ روناح یسهل وقمنالس را هکر وند هتغات ناوجاب نالوا هرزوا جافا ۱

 هدنماکنه لاتق هکروند دهاکمارآ یسهلوقم هبلوق و رداح كچوک لوشو رویت هباق نالوا هدنزرط لاوچو روند ۱

 ذب ريغص تدب وه و لازرعلا نم رظن تاللا و نولتاش شیلا "نا لاق + رونل وا ذاا نوما اسورو كولم

 | هنغاد كجاغا و روند هلیلق عاتمو روند هنا نالی و رونید هن رل هبلوق كرانرو شويد راتنمو لتاق ادا كلل

 زدهنسانعم ریقحو لیلذو هنسانعم لقث قلغآو روند 4یناسنا ٌهقرفو هنسانعم توناح روند هناکدو روند

 هکروند هنسهلوقم ماعط نالوا ندلسق مارک | نعپ ه هیفق لوشو روند هلا كنسهلوقم قجراغد و هطناچ و

 لیزازع (لیزارعلا) یک همطا نانلوا راتخا نوجا رفاسم هلوا شفلوا راتخاو بدترت نوجا ناسنا ةصاخ

 رفەج (لطرعلا) ةيص وصل ىف نوعقجیا لیزارع موق لاق روند هراهسک شلوا عم نوجما قلیرغوا هدننزو
 طارفاو يج یا لیلطعو لطرع لجر لاق روند هثیش نامزد ویر هدننزو لب ز (لیلطرعلا و هدننز و
 للمبحت ز هلا وا و (لیوطرعلا» لوطلا شحافلا یا لیلطعو لطرع لجر لاقت روند همدآ نوزوا هرزوا
 بابسشلا نسا یا لی وطرع "باش لاق روند هاوج تماق یهسو مادنا شوخ یبحاص لاب و لای هدننزو
 | رومالا لبقاعو یها ودلایالبقا رعلا مهتیاصا لاقب ردهنسانعمیهاود و تاغ آ هدننزو لیزارع هلفاق ( لیقا رعلا رپ

 هدننزو هجرحد ( ةلفرعلا ) اماعص یا رومالا لیقارع یف اوعقو لاش ردنرابع ندروما تالکشم و باعص
 بوک | ندش ولسا و تهج یزوسو دصقلا نع راج اذا لجرلا لق لا رد هنسانعم قعاص ندلو یضوط

 یتسبضوط و بویعتوط هرزوا قح یزوسربای یشیارب همدآرب و هج ّوع اذا همالک لقرغ لا ردهنسانعم قعاص
 زادا و مالکلاو لعفلا هيلع ج ّوع اذا نالف ىلع لقرع لاق رد هنسانعم كکو بورب وچ ندنتهج بويل وس

 | كنهطروع هدننزو لیدنف (لیقرعلا و رد عاش هکر د ےہ طلا نیا هدننزو رفعج (لق عزل ےقتسمریغ امالک هیلع

 ۱ زب ةيشم یهو یلقرعلا یثع لاقب روند هشیوروب یادم هدننزو یلزوح  یلقرعلا  رونید هنسیراص
 مک اماد ۱1 و یرلب و همدآ نابلتوا يوو هافامف یطووط السا میننزوتسشاطرف (ناترعلا)
 هکر وند هف د هدننزو رفعج ( لکرعلا ) هدشر ىلع تسال یا لاقرع لجر لاق ردنرابع نده سک نالوا جو

 (:لهرعلال رددآ كلج رر و لبطلا اذكو ةفدلاىا ر رق لاقب هنسانعملبط روندهلواط و ردندنماسقا زاس

 یربره کروم هتآ نالوا لماکو مان یموروف هدننزو طبالع ( لهارعلا آل روند ههود زواب هدنزو بدرا

 هنه ورک هود بیسمو هلاص هلبصف كنیع ( لیهارعلا ) قلنا لماکلا یا لهارع سرف لا رولوا نوغیوا

 یاز و یصف كنیع ( لزعلا ) ردتغل هد هلا هم یاز هدنع وهج كرانو و یکروبنز رد لوه رع یدرفم روند
 بابل نمالزع هلرع لاقب رد هنسانعم كن فرط رپ بوربآندنلع دوخاب ندنهورک ای ندنرب یهنسنرب هلرنوکس كن دېم

 ۱ كلا جارخا هرشط یرک د تونل لا لار ایر ا ود نوسلاق هبک هدنتف و لازنا نک ردا عاججو ابناح ها اذایناثلا

 بعم تقو كنسادا هکر وتد هن یریم لام لوش لزعو اهدل و درب مل اذا هتما نع لزع لاقب ردلهعتسم هنسانعم

 هلی رط همدقن ل واب ل وا هنفرط لام لا تب یی هلا نیس وا داتا و نز و نامه ندنفرط لصح مدقم ندنلولح

 دروبام وه و لزعلاب یتا لا هلوا رونلوا باسح ندوط هدنلولح یییعم تق و هدعب بونلوا داربا و لاسرا

 كلا لزع هدننزو لیعفت (ليزعتلا) ردیدآعضومرب لزعو مثلا "لح ىلا دقتنم الو نوزومریغ ةمدقت لاملا تدب
 لعفت (لّرعتلا ) و هدننز و لاعفنا ( لازعنالا و و هدننز و لاعتفا ( لاتعالا ) هلع یتعع هلع لاقت ردهنسانعم

 |ازعا و یف اناج هاح یا لّرعتو لزعناو لزتعاف هل زعو هلع لا ر د راعواطم كلی زعت و لزع هدننز و
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 اذا لمحا ىف هلداع لاقت ردهنسانعم قلوا شاد دشمن رو رک اچ ھر ای طه لا دغ ی ۱

 ربظن و لثم دو هل رسک كنيع(لدعلا# جوعا اذا "یثلا لداع لا ردهنسانعم كلرک | هنسنرب و هعم بکر ۱

 لجلا لاذ لدع اذه لا رولک لودعو لادعا یم روند هنکندزب فاو وارد لادعا یعچب ردع کک

 هدنن زو ءامرک رولک ءالدع یعج ردهنسانعمریظن و لثم یک لدع و لدع دوب هدننزوریما (لیدعلا) هفصن یا [
 هلبدع وه لاش روند هشاد هفح نالوا كند همدآرب هد و ربظنلا و لثلا یا لیدعال و لدعال و هل لدعال لاش |

 رد هنسانعم قلوا فصتم هلتلاح طس وتم هدننب تلاح یا هدفیکو که دننزاو لاعتفا «لادتعالا) هلداعمیا لاف
 ترا رح اوه ووص و رونلوا ریبعت قلواولیوب هتروا هکییکق مل وا طشونمهدننیب یرتلاح صق و لوط مجرب الثم

 بسانتم هنسنر افلطم و فیکو کیف نیلاح نیب طسوت اذا "یشلا لدتعا لا یک قلوا طسوتم هد تدور و |
 یکل دع هدننز و دوعق ( لودعل ال بسانتیا لادتعا هب لا رونل واقالطا لادتعا هغل واقفاوتم ی ولسا و دح و
 ی كمن ود لودعو داح اذا یناثلا بابلا نم الودع و الدعقی رطلا نع لدع لا ردهنسانعمقعاض ندلو |

 ردکعدرب قج هباص و قجهرا و بوند ردناکم مسا (لودعلالو هدننز و سلجم لدعلا ال عج ر اذا هيلا لدع لا
 | ردهنسانعم قعاص هدننز و لاعفنا (لادعنالا) فرصم یا ل ودعم و لدعم هلام لاق رد هدنمکح هيلا ل ودعم یا
 | دوب واوا او هاو ریپ شیک هدننزو باتک(لادعلال داحا ذا قیرطلانع لدعنا لاق |

 ایرج ناوهو مالا اذه نم لادعی انا لوقت هنم و ردهنسانعمقلاق دد رم هدن راند كر هدبا هشیدنا لاجعا ورکفت |

 باتک یو فل ؤم +*ٹممص اذا هيف لادعلا تعطق لاق و الذ قی"ورت تنافریصت اس4 ال ی ردت الف نارا

 هدنس هیحات نی رګ هژنیتعف 6یلودع) نبلغ اینو اردن ندهلعافم یک هلداعم نکلیدلیا دقت هچرک هلیئز و

 بوسنم هه رو نم هب رق ی راک ددل ودع هلتبسف یاب فیل ودعلا ) روند هرصت لیوط و دق یلودع و رده رقرب ۱

 رار ول وا لات هندالب ریه هکرد واح 4 هنا مان لری وخل هاب لودع دوخاب روند هرایک هنوکر |
 یا "یلودع وه لاق رد ثمل وا ندهبلاغ مالعا روند هنن دن ول یھ 1 لود رد یل ودع یعج رددرفمو و ىدا

 | ردد هکر ددجا نما ه دننزو سلح € لدعم ) ردیعما لرعاتش مات ج رفلا نا هدننزو ریز ( لیدع حالم

 | تو هلنیتتف (لدعل ال هنسانعم توسلا اباوز رووا دالا دز شرک تب دین زو اک
 ( یلمدعلا )لو( لمدعلا) هيلدع ىف ةيوستیا لدع لمل ایف سیل لاق روند هنس رار و هنکلربارب كنکكند یا ق

 روند هحاغا مدق یراو رونلواریبعت جون هکر وند دمدآ عدق و "نسم هلص ل رنسع ( یلمادعلا ) و( لما داوا

 اتارا هدننز و ذفنق (لمدعلا )ل هنسانعم عدفضر وند غيرو تورو و 1

 هديل دنع لوق یلع ردیعسا كشوق كج وکر هرزوای قیاور هرم نبا هدننز و لبحن ز (لیدنعلا روش د هنشوفلاترق و

 ینوم روند همدا نوزوا كيور ردلماش هوما رک دنور هد مولع یو ناز زنم(

 كمت وا لیلب و "دنا ادا ریعبلا لدنع لا ردهنسانعم قمل وا نیتمو زواب هود هدننز و هجرحد (ةلدنعلا) ردهلدنع |

 ۱ لا هنم و ردلدانع یدرفم روند للاخ هلع كنيع (نالدانعلا]) تّوص اذا لبلبلا لدنع لاق رد هنسانعم |

 |(ةدنملا) ردي شوق هج سس هنوکرب هدنزو لیبحز (لیلدنعلا نایصمنا یا هبل دانع نم لذا شر

 | نی. دا دمضض یا ةلدنع ةأ ما لاش روند هتروع ول هم یرباو تاتو نوا 9 6

aرد نان قمه هوس شنل و یحصف ك نبع 6 لذعل) یدنلوارکد هدنابءاب ردلبلب  

 | هلنیتعف (لذعلا ل هلذع ينجب هل ذع لاق ردا ارام لذع (لینتا) همالاذا ل ۳ بابلانم الذع ف لاق

 | یتمالم هدننزو لعفت
 | لذتعا لاقن ردن زابع ن دکل فارتعا و لاردا یتساظخ و مرج دلتا رم هنیقن E نیک كلیا لوبف

 | ی زال كل وا یانغم هکر دەنسانعم قلق هجوت و دصقمام هکلشیا ییهنسنرب لاذتعاو لذعلا لبق اذا ل ذعت و نالف |

 | نداطخ هک اب وک ر دلمعتسم هنسانعم قم آ رارکت هلکملا اطخ هسک ناتآ قواو متعا اذا هیلع لذتعا لاق رول وا |

 | هدننز و هزمه ( ةلذعلا ) ةيناث ىر اذا یمارلا لذتعا لاقب ردا ترشابم هفت آ رارکت بودبا مول هنسسفن یشان

 | لذعلا ریثک یا لا دعو ةلذع لج ر لاشر وند هتمدآ ندا تمالم یسان ام اد هدشز و دادش ( لا ذعلا) و

 اد رد هنسانعم عال هکر دیعجكنس هک لذام هدننزو مکر (ل ذعلالو هدننزو نامر (لا ذعلاو هلناصق (ةلذعلا]ل

 | یشان ندنکلیسا كب هک ایوک رولوا فصو هرلنو ک یسا کب هلدیتعص (لذعلا) و هدننزو تالدتعم (تالذتعلا ق

 | بردا سا نالين (لداعلاإ) قلل ة دندش یا ل د ذعو ES مای الا رلردنامول دل رایی 3



 ل

 لتس : اونم تیم ا جنا هکدتن رول وا شفلوا ارج | هنسارحس اردک نالوا فص و بوبل واردصملص الا یف |

ARE a Eyیدلپا تیاکخ وبد رلیدلیا الا ٹین ات تمالع هنس هلک لدع هلی  

 [] یانعم هکیرابتعاتلادع نیعنال و هب توعنم سپرول واج یني اتو عج و هیت هلفا وا لوقنمهناذهدنروص واریز |

 | لدعهکوبدحراشو + رول وا ظوحتاذ یک تافص راس هدنانلوا | رجا هنسارج فص و و رولوا ظوخم رد هغلابم |

 | هکیدید موح رم باهشو رونل وا غیوصت هلبا هغیص ارابتعا هنتبنص و هسیا رول وا یلدب لداع نایلوا هرزوا بسن | ۱
 قیردصمهدنروص و رددرطملصا«اوتساو ورول وا یواسمثن ومو عج ورک ذ م ودحا وهدردصمنالوا ه توعنم |

 ۱ ینعی انعم بناج هدن ار ردلکد ام هکوبیلوق نالدعنالجر ثاموحرم یضر حشو زلوا رظنلا عوطقم یتهج

 | باب هدحابصم و یدید رونلعج و هشت هل راشعا یلاح نالوا املا لقتنم رسهاک هکدنن رددا رم هیقيقح تیفص و |

 ةلادع لدع ندسماخ باب ثالذک یدلپ اریسفت هل رابع لظو راج بودا هدا ز یسهغیص لدع هلنبتصف ندعبار

 ود رواکیجدیعج و هش كلذکر ونلوا قالطاهریغ و هدحاو و دار ایتترابع 4 عنش "یضمیالدع وهف ةلودعو

 رابتعا هدهننهج یکیا هلفلوا ید ردصم ندیناث باب بول وا فص و یک سکش هروک هکوب لدغ هلکلیا صیصتت
 : لصا یکیدد رولوا عج مسا كف قم هدنروص وب * ردهدرطم فیص وت ةغلابم هل ردصم ارز رول وا شل وا اج

 لدعیرب ردعونیکیالدع و ردینبم هدنسهدام هکهتن ردشطا قیرفتندن و یتسهلک ماما فلؤم و رول وا یفانم هموق رم

 هل ادتعاوروج هوجو ل انماهج و و لباق یل ید وز هدنام زر ندهنمزا و بول وا یضتقم یینسح كن !لقع هکر دقلطم

 | عفد یاداو چر ندنرزوا هسک ندا عفد یاذاو جر ندمدآ رب و ناسحا هدنلباقم یناسحا هنسح هیلوا فصتم

 | صاصف هلوا نکع یخ هدهنمزا ضعب بول وا مولعم هلع رش یتلادع هک ردلدع لوش یرخآ عونو یک كلا
 | لار ونلوا ریبعت هلبا دادندن هدیسرافرول وا !مباهلادع و هلدعم و لدع و * یهننا یک اجرا

 | یتموهنرولج ادض یلوق ماقام و كل وم + ىقتسم ها سوفنل ای ماقام ورو ادضیا ةلادعلا و ةلدعلا و لدعلالهاوه

 هلدع لاق ردهنسانعم كمدشلربارب هلا هنسلر یهنسنر لدع و رد هګاسم هرزوا یتداع یفیرعت قوس و ردریسفت

 | لاقت ردهنسانعم قلوا كند همدآ رب هد هغو ردلعتسم جد مزال یانعم هدنو هن زا واذا یناثلا بابلانم الدع

 ا قالطا دک واو رکذ یس اک زدلادعا یعچب ند هلا ماتم راظنو لثم لدع و هعم ٹکر اذا لا ادع |
 ردلمعتص هنسانعم ضوعو ازج نال وا هدنلباقم هنسنرب و لیکلابیا لدعلاب هاطعا لا ردربتعم یسلوالداع نکل |
 هتفیدل وا لدام هنسفن ردلمعتسم هنسانعم هدف و ر واکه ن راانعم هلفا و هضد رف و هّوازج یا هلاذ لدع اذه لاق |

 ]] قبسهدنفدح چ الدعالو افرص هنم هللا لبق ال هبا ريغ یلا یتا نم وبشا هدنلصف فرص هدننابءف هک یتیم
 یا لدعلا یلع مین اوم لاق روند هکلرپ ارپ لدعو زایدلیا سفت با هدف هل هلفان و هلبا هی ۰ کیدلی

 || لع عضو + هکر دیعما كنهسک رب لدعو ةماقتسا یا لدع هب لا ردهنسانعم تماقتسا قلبضوط و ةیوسلا ىلع

 ملست کا ردسک نالوا یعطق دارم ین هلغلوا یدالج كنم تام مان منت وو زف رد شم تانلتن» لدع ید

 ید ىلع عضو هدنتح هنس نانلوا سو مو ديمون اقلطم هدعب یدارولوا نکعان یصالخ دعبنم هکیدنا روئل وا

 لودع لدعو هماقا اذا الدع مهسلا لدع لاق ردهنسانعم قم رخ وط یهنسفرب لدعو رایدلیا دارا یلتم لدع 1 ۱

 یفعثآ هبیشید هود روغوپ و لام اذا قیرطلا لدع لاقب ردهنسانعم كمن ود هت“ رب فو که انا فتا

 | فرطر بور ندقعشآ ه یثید یروغو و بارضلا كرت اذا لحفلا لدغ لاق ردهنسانعم كلا ت تغارف |

 لاش رد هنسانعكلعا هب وستیتندد كمدآیکیا و بارضلا نع یتعب ها اذا لع كلا لات ا لدع ل الق رد هنسانعم كليا |

 رد ل ودع عج ردلعافیسا ندیناث باب روند همدآ یی دنا دادو لدع (لداعلا) امهنب یّوس اذا نالف انالف لدع

 ک الا لدع لاقب رد هنسانعم كل غا مکج هح رغوط هرزوا قح ېک اح ہدننزو لیعفت (لیدعتلا) یک د وھش و دهاش

 | انالف لدع لاق ردکعد ردلدام هلت ن هلدع دارم هکردهنسانعم كلا هیکوت یتسهلوقم دهاش و هماقا اذا مکطا
 || یکند ر تاکو هنسنرب وها وساذا نا ریل لدع لاق رد هنسانعم قمتوط هج رار وكمردشل رار نی را هفکو زا رتوهاکزاذا

 | ردهنسانعم ققل وط ی هنسن یرک او لدعلاک هنطب راص یا لدعیتح برش لاق ردلمتسم هنسانعم قملوا ردق

 | كرایضاق روند هرامدآ ندا هیکزت یرادهاش هدنن زو هزمه (ةلدعلا) و هلتاصف (تلدعلا هماقا اذا "یشلالدعلاش

 ۱ یی ردیس هفیص مج هلناص# و درفم هدننز و هزمه لوق ىلع ردمزال "یکم چاقرب هدهرلنآ کی ک یرلان هکر

 | ردنغلځ د یمانعمیعتم هدن وب و هن زا واذا هلدام لاق رد هنسانعم كلتا كلر ارپ وكع رب ار هلا هنسن ر هدنن زو هلعافم

 ا هد دی واقعا اذهلدامی وه لاق رد هنسانعم قم واد تمهدننپ یر ولف هل وا رانفرک هشپا لکشمرب و
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 هدزبسف یغازوب هروک هنای كبغارو ردربنانس یعجج هکردهدننزو رونس هکردیعج كلوغ لیجاح هروک هتنای

 یسوم داعیملّیاسماییب هکیددیریمدو رول وامدعنم هغ لوا هرکصندقدل وارو هکیدنل وا رّوصت هل هنوکرب ۱

 هدننز ونسحم (لمحلا) رد هيم هجو یرلکدتنا شتسرپ هب ینا روب یغنیدبای یرماس مدنمندزل وا مامت مالسلا هيلع
 هب رسک كنيع (ةللا) ردتعاجی رب هلنیتخق (لمت ون ) لمم تاذ یا لمم ةرقب لاقب روید هکتبا یلیغازوب |
 لاح و هدنز و بنع رواکل حیعج ردیخ رچ وف هکر وند هالود و روند هنمول وطوص و ردین قم كنس هلک ل

 (ةلعلا) رداعم هلیعاكنوتاخرب مان هلح ردیدآعض و مرپ هدنبرقرابنا رهشو ردیعسا كنوار و هدننزو لابجرولک
 هخرچ و هل رسک كنيع ردلامو لاسحا و زساه رد لع یعج روند ه وچوقو هب یلک اقو هب هب ع هلتاص#
 ه هرکست قج هیشاط لاقثاو باوا و هنسانعم هلاحم رول وا كوي كب هکروند هنخرچ هود لوقیلع روند هال ود و

 هنن رز وا لیمنالیای هدنرانک كنیم وق هکر وند هجاغالوش و رول وا هدنزرط هقبرطند را هتخت هکر وند هنس هب مسو
 هع وا هدنکدزوا كنجاغا امرخ و روند هروماچ نفعتمو هایس و هغجلاب و رولیصا اکا هغوق بولبادازوایروفرا ۱

 امرخ نالوا یلقمصب هم وا ربقن هکدتن راراقیچ هنسهب قرهصب یراقایا هرلنآ هکر وند هفعصب نالوا هدنزرط |

 هدهکم (هلصلا راد ردندآ هب رق رب هدنم هلحتو ردظوحم یسانعم تعرس هدنسهلج كرانو روند هنکدزوا |
 هنم و رولوا دارم یه ص هکر دکعد بوسنم ه هل هدننزو"یب ع ("یحلا) ردرادرب هدنلاصتا كمارح دصس |

 هنمو ردب وسلم هنتعاجب لح ون هلب سسکكنيع (یلحلا) ردندنیدح و ءاهقف وب و یلصلا بارش نب نامتک
 روند همدآ نکءوبا عبطلاب هدننزو روبص (لوحلا) ردندالع مالعا هکنایلحلآیلع نب دعسو دعسا حوتفلاوبا ۱

 قالطاندن رلکدلیاددرت هل اهل هت وا یر ندنارطضا وع زجر ون ده هقان و هنروعناربح و هلاو شل یوابیتیدل و و ۱

 جم * ةشلا ىا لوحلا هثمرص لاقت رونل وا قالطا همول وا و ردلئاحت و هدننزو بتک ردلح یعجج یدنل و آ ۱
 لوح و رول والخاد ید فیرعت فرح هلیسهح هیلصا تیفص و ردفیصنم ریغیجدو یک لوبع و بوعش هکر د ۱

 دبع هکر دیس یوق رب هدهکم و ةنهللا یا لوحا اننمعطا لوقت روند هماعط یرصتح نانل واریبعت یتلآ هوهق | |“

 قجمهلیرا و هلبا هلع هلم بویل وا هارهاش هکر وند هرالوب نالوارمصتخ (لیجاعلا) ردشل عا رفح ۍصقد وخا ست |
 (یلبصلا» امت ارصتخم ىا قرطلا ليجاعم اوذخا لاق ردلاحم یدرفم رونلوا ریبعت لو نن ضوا ردرللو |

 ةللا و یلیحلاراس لاق روند هکعروب هلتعرس یت نیت هدننزو هنیهج (ةلیحلا و هلا یصق و ۍسهینب رْفصم |
 ءرفاتسم دوخاب روند هرصتخ ماعط نانلواریبعت قلارفصو یتلآ هوهق هدشن زوریب ز (لیحلا)ل اه رس یا |
 (ءالصلا) رددآ تابن رب هدننزو هباتک (قلاحلا) روند هماعط هک سصتخم نانلوا راضحا مدقم ندماعطولفاکت |

 ( یل ) رددآ هدلبرپ هدلح مان جابدلا جرم هدنب رق هصیصم (ةیئالصلا) رددآ عضوم رب هدنن زو ءار |

 مان هعصلا نب دن رد و "یلسلا ساد ممن دیزو هنزح مان ةبلعثو ردیعسا یسهقان ل عاش مان همرلا وذ هدننز و یرکسآ

 كلو 6 لیجاحلا ردسقل كنذحم مان دم نب نیسح قرهلوا تفص (لحلادیبع ردیعما یراسرف كرادسک |
 (ةلصتسلا رردا لکا بوقیص یسولط جوآ هکروند هنرامقبص شکویوس و وسو یدنلوا رکذ هکردیهچچ ۱
 قیرطلا نم ةلتسم تذخا لوقت روند هلو ن ضوا بيرق هلرزم هقشب ندهارهاش هلیسهین لوعفم مسا |
 نابع“ (نالح ما عدم و قي رطلا نم ةعدخ هذه لا اذكو ةمصلناو ةبرقلا یتعع قی رطلا نالحتسم ءذه و |

 كنيع (ةلودعلا و هلي ك نيع (ةلادعلا)لو هليل وكس كلادو یصق كنيع (لدعلا) ردیسهبنک ك شوقر هدننزوا
 یتماقتسا هدلوقعو سوفن بويعا روج هلیصف كلاد (ةلدعلا) و هلبرسك كلادو ىح كيم (ةلدعملا)و هلیعص
 هر وکه نیلا و وناطلس هکر ونل وا ریبعت كلتا تلادع هدزعناسل رد هنسانعم كلتا ارجایتلاحو رما نالواراکرد وماق

 الدعک الا و یلاولالدع لاقت ردت رابعندکلنا مکح لبا قح هروک هک اح وندکلنا فاصنا وداد بوی |تسو ظ ۱

 لودعنم لداع وهف لدعیو "قلاب ىضقوه لا و راج دض یاثلا بابلانم ةلدعمو ةلدعمو ةلودعو ةلادعو ۱
 لداع لعافعسا ندهرو نم ٌهغیصیتعی ةلدع و لدغ ةأرما و لدعلجر لاو عمل ےسا اذه و دحاولا ظفلب لدع و ۱

 رول وا هنسانعم لداعو نولدام یا لدعموق رولوا لمعتسم قرهل وا عجب مسا لدع و ردلودع یعج رولک

 یتیفص وو روندلدع ةأ ما بول وا تفص هه هلی رادتعا یتیلصا ردشل وا فص و ةغلابمرد ردصم لصالایفو و
 رول وا ردصم یمهلک لدع هکیدد.هدریاصب فلؤم » روند ةلدع ةأرما بونل وا لاخدا ثینأت تمالع هاب رامتعا

 لاجرو لدعنالجرو لدعلجر سپ زاگینومویعج و هشت هدنروصوب هنسانعملدعوذ رول وا فص و ةغلابمو

 یک یراهلک بدن و صخ هسیارول وا شرم هليا ونه تنمو عج و هشت رک اوروندلدع ةوسن و لدع ةأرماو لدع

 (۳۰۱) ۷# ثل ٭



 یی هغلابم طرف رارید مرکلانم دز قلخ هک تن ردشلوا یتولخم ندنآ هکو ک هلغلوا یتیهام مزال كناسنا تابثو

 عیابط كناسنا هلح هکاب وک رایدلیا لوا لا ناسنالانم لحلا قلخ رایددراو بلق هدنوب راضعب و ردنمصتم

 تعرس یالطا لج هفچلابو ردینبم هنسهتکن هست هنفیدلوا ژزجرب ندنقالخاو تعببطرب ندنسهلوبح
 ((نالحلا و هدنرنزو سدنو فتک «لحلا ) رول وا نیطتم یک یکیدروک یی وص قاربط نامه هکر دندنسانعم

 | ىج كنظفل نالح روند همد | نالوا نک هوا یرشم هدننزوربما (لیحلا) و (لجاعلا) و هدنز و ناشطع

 نالغو هل رسک كنبع رولک,لاحت یرلعج كالبحم و نالو هلیعص كنيع رولکی لاتو هلي كنیع رولک لاحت
 هدناهذا هللابخ لوا هلغلوا یافم موص هدنرخآ ارز ءان هنکیدنک بولک كاچ رونلوا قالطا هنابعش رش

 1 مالعا نالعو رولوا نیک زدق هته هدنرانادج و لا رلبک ار اص وصخ ردنا هولح قروه وا ءاضقمن الا عبرسا

 مدقن و قبس هبهسکر و لح ی۶ لحرلا لح لاش رد ةن س انعم كموا هدننز و لیعفت (لیعتلا) و

 لاق رد هنسانعم قلق لیجاح یس روق دروعو اتوا شکو هقبس اذا هلع لاق رد هنسانعم ن

 3 لاق زد هنس انعم كما تالنح هولاو كموا جدو هدنزو لعفت (لعتا» لبحاح هژعح اذا طقالا ا

 : لیحاحم هژعح اذا طقالا لعن لاق ردد یا ی لیحاحمیسیروف دروعو و لح یی ا ها ف لع

 فیلکتو مآ ود توط هلا هلو ندتمردنوط هلبا هل یشیارب همدآ ر هکر دهنسانعم كمردوبا ( لاحتسالا )
 كليا بلط سا هلع هدص وصخ ر كمدارو لعلنا هصاو هثح اذا ږلعتسا لاش ردنرابع ندکلنا

 یرورم هلا هلن ندنسفن یدنک هک بوک هانا افلکتم هسفن نم ثالذ ابلاط یا لمسی نالف "م هنمو ردهنسانعم

 كناج قوا هدننزو یرکس (یلححلال هقبس اذا هلححتسا لاق ردهنسانعم كلتا مذقتو قبسو ردنا فیلکتو بلط |

 ] هک ردیلیاقمو هدننز و لج ۲6 لجاعلا إل مهسلا ةعيرس یا یلحت سوق لاق رولوا فص و هاب ندیک بوقیج
 لج الاب لجاعلا عبنال لا هنمو روند ه هنس قجهلوا هدتنآ نامز لججآهکهتت روند دیس نالوا مضاع و الاخ

 یرواب ماتا ققلخ ly هقبس اذا هلعا لاش ردهنسانعم كلا مدقن و قبس هل رسک كنهزمش (لاعالا)

 تم( لصلا و و هدننز و نسح <لصلا) مان رغ اهدل و تقلا اذا ةقانلا تلحما لاق ردهنسانعم كمروشود

 5 یسرواب و بوروغوط مدقم ندنمام یسهنس هکر وند هب هقات لوش هدنز و حاتف (لاحلا» و هدنز و

 [ لوش لحمو اهدلو شیعیف لولا لمگتسب نا لبق میام یهو لاحمو لحم ةقان لاق هلوا رولاق یربد
 | نامه بویلاق هکعشرب یک تلکیدلبا عضو هنسیکن زوا غیا نوجا كغ هن رزوآ ن درو یو وند هب هقأن

 ۳۳ ۰ ۳ لس ها لای روند لحم هد هنن رکذم سپ روند د هلګم هلوا راقلاق بونا رڪ 2

 | هدنتف و هدنفرط یسامرخ هکر وند هنجاغاامرخ لوشو تو اهز غ یف لجرا تعضو
 ۱ (فلاصلا ) روند هنکشوک ه ودنالقیربد بوغ وط مدقم لدنمامت هنسهدشن ز و مرکم 6 لعمل او لج لا ل "وا یف ةکر دم یا

 | یک یرضحام ماعط رونید هئیش نانل وا بیترت هلا هلع هلی كرانیع (ةلحصلا) و (لعل )و هلیعط و یرسهک كنيع
 كجهدیک هتم" رب بودا بوکر همسر اد ییعبهتلح و هلع و بکارلا اع رقلا مهلوف هنمو حراشلا لا

 ] لو * بک ارلا ةلاح بیل« لئلاینوزلا اضتقا كلا ثکم نوما كن هکردرضحام ماعط امرخ نوجا مدآ
 | هلا هرونسکم "هزمه هلاحا و هلی و یرسک كنیع تلذک هلاحمو رونلوا برض هد هند نال وا لوصطا لهس

 ِ هلیلف نل یعیدعاص نوجا یریغاب یدنک هدقالت وا كنابوج مدقم ندنتفو مغاص هلك هلرنسع هغو لغو

 ] یارایریغل وا هسفنل بلالا لعل ىذلا نلا یهو ةلح و الو ةلاعاو ةلاح اناس لوقت رونلوا قالطا
 هنابوح ناغاص دوس یرلکدلیا قالطا اع هرز وا روکذم هج واتم اد هدنز و ثدح (لقلا) زس نیل نم

 ۱ | لعا سا (لصتما) ةلاحلا EL ناک اذا لح وه لاق روند دمانآ نر وتک ید وس لوا هنلها اعادو روند

 RE یراکدد سيح هدننزو رونس(لوحل ا) و هدننزو نامتر (لاحتلا) رده سانعم ل هلیس هی

 ۷ عام یا لوح و لاح انانا لوقت رونل وا لاحتسا هدنلک | بوقص نامه هلج وآ هکروند هثیش معصرب ندامرخ

 هلحلا یلع کروند هامرخ شفلواربمم هليا قیوسو ردشللا رارکت ینو فل وم + رقلاوا سیل انم تكلا
 هدننزو رونس (لوحلا) و هل رسک ك نبع (لعلا) رولوا هدنس هباثم موقلخا ةحار رونل وا علب و لکا فلکتیپ

 لیجا ع یج كال هد ر اصب و ردشلنا هحاسم هداروب فل وم» رولکل یجاح یعج كنینا روند هیغازو ثاکرا

 عرصت یتغیدل وا لیجاحت یعج تلو و لوح یعج تالح هدر اصب و رد_ثلیا هحاسم هدارو فل وم + رولک

 || كیرف و هد ز و هبنع رد هلو هلنبتعص رد لو یعجج و هلااه رد هل یثنؤم تال هروک هنناب كحابصم و » ردشلبا

 ین

۱ 



 وا رددنسانعم كمروت و بنولآ هوم زوم هوش واتفتع بول و تاب ندتسکو کد هدننزو لتق

 . یرالوب ككراوطو هلمخ افنع هرج اذا لوالاو یقاثلا بابل نم التع هلتعلاه ر یک یراکدروتوک بوکچ مرح و
 ( لاتنال ) اهداق اهمامز لصا نم ذخا عي اهداق اذا ةقانلا لتع لاقت ردد ا كمد بوهرواق ندند ۱

  ندنناس رک نیک رک تم نیت ال را ما ردیع واطب رو نم یاب هدینزو نا

 رم انعم كليا تعز هشنا رشهلنیتصف (لتعلا)ر وند همدآ نالوا انا وتو "یوقهدناب كمروتوکل رە روس بوت وط ۱

 اردا باتش و تعرفن هروشو "رش اماد هدننز و فتك( لتعلا ) عرسا اذا عبارلا بابلانم التع "رشلایلا لتع لاق

 | لاق ردهنشانعم قمر هراب هراب یی هنسنرپ هدننز و هحرحد ( هلنعلا لر ونلواریبعت رش كيب کروند هب هسک نالوا

 یناکم حربا الیا كعم لتعتاال لوقت ردهنسانعم قفربا ندنناکم مدار هدننززو لعفت (لتعتلالاعطق هقرخ ادا هلتتع
 | هیلوا یتّوق هبت رم كجهدبا انغا یروع دوخای یتکرحالصا هکر وند هب هسک مادنا تسس هدننز و مه رد (لوتعلا)

 :دیدشت هدنسهام "لوثق نکل بودا دیقت هلزو مهرد فل وم هچر + ءاسنلل ءانغ هدنع سیل یا لوتع لجر لاق |

 | هران الترص ندا هراب هراب یتسهل وقم هشال كج هدب لک اهدننز و لدانع (لتانعلا ) رول وا یفنمهباروب هلکلتا سس رهلمال |

 1 لا ردقوا عاضلا نالوا باوص رداطخ هلفل وا عقاو لتانعلا ءابظلا هد رضا زنا هکرید حراش *روتد ا ۱
 روند ه هست نالوانوخوب و یر وروتد 4 هنسن نالوا قوچاقل لمر دراج تن وز و تکی

 یریاو اربکی االثع ناکاذا عبارلا بابلانم الثع “یشلا لثع لا ردهنسانعم قل واریثک هنسن رب هلنیتصف (لثعلا) |
 | نس هنکشا كنم نوبق لثع و امضض اضیلغ ىا الثع ناکاذا "یثلا لثع لاق ردهنسانعم قلوا نوغو وا

 قیلاص و تسس هدننزو بشرق( لوثعلالرونل وا ریبعت زوچ هکروند هغاب هجهقفوب ندبا هطاحا ینیرلتسرفب و ۱
 هلا "لوثع هدننز و رب ونص (لثوثعلا 2 روند همدآ نالوا قوچ یرالیق كنسهدوکو كنشابو روند هب هسک زجاعو |

 | قاصتنوغو كوهدنز و بتکر دلتع یعجج روند هنادان و قجا هدننز و روبص (لوثعلا) ردف دارم هل وا یانعم |

 هلاقص ابق قیص و ر وکه دننز و ه رفعج فیل وثعلا )ةظيلغةيفاج یا لوثع ةل لا روند هنجاغا ام رخ زسقشقای و |
۱ 

 هدماذح هلق ضرا دوخاب كالي شفور هدننز و باتک (لاثع) ةثک ةرببک یا دل وژع ةي لاق رول وا فصو | |

 ا ےک یا بودو تور وا یراراوط ییمب یم لام برک كنيع (لشلا) ردید آ ا هردرپ ]1
 كنيت كنج تآ هدننزو وز ( لولثعلا رز هۋازا یا لام لثع وه لاق روند همد نالوا ردبا تیامرو |

 (لشع ما  رعشلا هيلع تبن ةفرعلا بصع وه و سرفلا لولثع باصا لاق رتپهدنرز وا كن یل وود

 بویغ روس نهدو بیطالصاو روند هنالترص كکرا لشعو ردیسهنک كنالترص, یشید هدشزو |

 لاق رول وا شروم شراق یلاقصو جاصو بویلغاب هارد یدوج و هکروند همدآ نایللا نتزت زکره و ۱
 رد هنسانعم ك یرک | هلغلراص یرک | كيک شلرق هدننزو لصف ( لثعلا )نت رپ الو نهدالیا لشع لجر |
 هدننزو رفعج (لحج علال هد تشع لاهاک ءاوتساریغ یلع تربج اذا لوالا بابلانم الثع ہد تلثع لاق |

 روند هباق یسهلوقم لاوچ و مولوطو هرق وب شیککو روند همدآ لوب ینرق هدننزو طبالع (لجاثعلا) و |
 (ةلصلاردد آ كوصرب و ردیدآ كضرارب هدلح مان عیلسلا یداو ندهماع ضرا هدننز و هب رفعج (نیلصعلا»

 رد هنسانعم قل وا راقلاق بورد ضآ ضآ هلج وک ندنرب یثان ندکل هتسخاب ندکلریپ كن مدآرب هدننز و هجرحد |
 ( لاکتعلا إل و هليعط كرانيع (ةلوكتعلا)) و (لوکنعلا) ةلع وا مرهنم ضوپنلا هیلع لقث اذا لج رلا لجتع لاق ]
 ماکت یرلقدص آ هراجد وه نوجما تشز هلوکتع و روند دنقلا دوخاب هناص كنها امرخ هدننز و ساطرف ۱

  یرسیک كفا( لکثعتلا ) رونلاص هوا یرب نک ردیک یکم قلاس هکروند ۰ نالوا ندهنسن راس و ندکو ۱

 ید وه هدنز و هح رحد ( ةلکشعلا ) لیک اثع وذ یا لکثعتم قذع لاش روند هنلاد امرخ یلمللاس هلبصف و

 كلب غآ غا و ةلوکشعلاب هنز اذا حدوهلا لکثع لاق ردهنسانعم كلتنیز هللا لکسو یرلکدد هلوکتع |

 , ندنم ولم نات وا رستا وفا مدن زو ناتج 6 ناقص رد 3اا ید یا یک لاقت ردهتسانعم |

 بلط مدقم ندنتفو یهنسارپ هکروند هکلنج واو هکموبا ردرلسا هلنیتعف (ةلصا) و (لعلا) ردکلم رب ۱

 هلخم و لحم و ةعسبلا یا ةلعملا و لا نم هرعا لتخا لاق ردمومذم نوچکنآ ردنرابع ندکلیا یرحتو
 دوخاب هغجلاب لحم و عرسا اذا عبارا باسبلا نم ةلحم و الع لجرا لحس لاق هنسانعم كموا رول وا ردصم |

 هلکنو راضعب هدنسهچ رک 96 لح نم ناسنالا قلخ هکر د جرم * هنسانعم ءاج روند هغچلاب نفعتو هايس |

 رص تلقو هلع الوم تعرسو هل دارم هکلب هکیدد فیزلا دعب بغار نکل بودا ریسقت



 ےک

o RET 

 ا ر ا نشود ندجافا د وخای هفاپپ هدرخ لوق لعو روځ د هناعقا" ۶ |

 | ردینبم هن روصت هبنم لمف ٹینات هدا روب لوغ هتلاغ لاق اک تاماذا لج رال كلذ لاق بوعش هتبعشا ېا لوبع
 | دوخاب ندنسانعم تلقثو مان ردفمصنمریغ سپ ردیعما كمول وا یتعی كنەىنم یکب وعش لوبع هکرید جیم

 ۱ (لابلا) رول والخاد فیرعت فرح ج داک | یک بوعش هکرول واهاک هلسیس تیفص وعلو ردندنسانعمقرو طوقس |
 | رونلوا ذاحتااصع ندنا یتحبولوا یرباو نیلاق یباغا كن آ هنسانعم "یلبج درو رود هنلک غ اط هدننزو باصم

 | ردیعما لجر رب هدننزو رهوج (لبوع)) رد ورم ندراضعب یقیدل وا ندنخاش كنآ مالسلا هیلع یسوم یاصع

 | هکر وند هشاطنالوا ظیلغ و نشخ و درس تیاغب دوخای روندهغاطنالوا قآ یراشاط هدننزو رجا ( لبعالا 1

 | 6هلبع ) ردندنلاحر یسهلسف هریع رانا نب ةلبع ردندیماسا هدننزو هف غ (هلبع# رول وا هایسو ضاب و یزمرق |
 | رونلوا قالطا تالبع هنقلخ هلسق لوا یدا یمهدلاو كن هلمبقرب هک ی دنا نوتاخرب ندنرازق شبرق هدننزو هممط

 6 هل ةلبعیدلیا ثیدح تبا ور ندال وک ام نا ردندح هلناصف (هلبع) هدنزو " رغ روند "یلبع هدنراتبسن

 ةلبع ةأرما لاسش روند هتروع دنه ونت ولهدوک نلاق هدننزو هنیفس (ةلسعلا ردعض ومرب هدیرفم هدننز و هرم

 هشاز مل نالوا هدجرف هلیط كرانبع (قلستعلا) و (لسعلا) رد هکر هبقنم بحاص لیعسقن ةلببع و ةظيلغ یا

 | هر یکنزهدننزو “یلبنس € "یلنعلا ا روند هس نوغو هدننزو طبالع ( لیانعلا إل هنسانعم رظب روند

 | نوزواویصب هدننز و ثدح (لبعلا ردعضومرپ هلی كيم (لباعلا) یشان ندنرادوحو تظلع روئلوا قالطا

 لا ردهتسانعم كمرویلاص بیسمو شو یهود هدننزو هج رحد (قلهعلا روند همدآ نانشاط قوا ولنرم |

 ةلسع هلع لاق ردهنسانعم كلا باتعو مول ه هسکرب هلک كنيع لاپنعو هلعو اهلمها اذا لبالا لع

 هراهود شارویلاص بیسمو هلاص هناس هدننزو هج رحدم (نلبس) و هلک كنيع (لهابعلا) هبناماذا الابعو
 اقلطم دوخاب هنع لولم ینعب هلاسیقا لوش هدننزو هلدابع (ةلهابعلا) ةلمم یا ةلببعمو لهابع لبا لاش روند
 | هدننزو رفعج ردلمع یدرفم هیلنا قّرطت لاوز ندفرطرب الصا بولوا رارفرب هدنرلکلم امد هکر وند هکولم

 رکدو و هنع ولازب لف مهكلمىلع نو قلا لايقالا مهو ةلهابعلا كولملا اوراب نا ةلهاب ةقوسل ناکام لاقت هنمو

 یهدنرخآ و ردرلشغ وا هشت هراو ود نالوا هنشاب یدنک بویل وا طو و دیقم رت اتم لر نادتلو |

 | بویلوا عنم ندهنسنرب الصاو روند همدا یحاص هعنمو ص هلبس ین لعاف مسا (لپعتلا ) ردنوچما عجب دیک ات ات

 sv کروند دکسک لوس ااا رت هلناصف (ةلتعلا)) روند دمدآ نالوا منجم هنشاب یدنکا

 هدنزرط كنکد ولشاب ناوبابلوق یلع رولواهدنزز رطیشاب كن هتلاب هکر ون ده هم زاقرومذ لوشو رولپریآ بوبوقندرب ۱

 یرومدیآ كرایجاع واو كرارکلودو ردقج هلواتل آ یرلکد دتا یپعتوکسوک د دیکرت رردا مدهراود هلکنا بولوا
 رونل وا ریبعت هقوط و هب وص هکر وند هکنکد نوغو و روند هب هقان ناسیلاق هبک الصاو روند هتلآ یریکدد |

 یرلن ضح وول هللا لص لام رضف ردندناصصا "یلسلادبع نب ةلتعو زساه ردلثع یعج روند هنای و
 ه رک هلغلوا نّعَتم تظلغو تّدش بولوا یعما كراتلآ نانل وا رکذ اا هبتع بودیاریفت

 لدکنسونادانوشارتان قرهلوا تعفنم یب وریطنا عونمو لوک هلمال دیدشت و هیت ( "لتملا) ایلیا یی بوروک
 هدننزو ریما (لعتعلا» روند هخارزح نوغ و و ظیلغ فا عونم لوک | یا "لتع وه لاق روند هب هک ظیلغو

 لاق رولوا فصو هد دش ضم لدتعو هدننز و ءالهج رولکء التع یعجج روند هراکتمدخو روند هربجاو داغرا |
 |«ںسا) هنسانعم رظب روند هی م نالوا هدج ی بدنج و هدننز و ذفنق (لتنملا )دیش یا لیتف هاذ

 (لق)

 ۱ هلولم نان وا رست ءاوذا هک دبیر نا (لبالاوذ) هلقت یا هتلابع و اف هيلع قلا لاق نایات ق
ام برع هدننزو ریما (لبونب) ردندنع |

دراشلوا ضرقنم الاح هکر د هلبقرب نده ر
 | صوع نا م لیبع ر



 > ۲۷۷ روی

 هکر ید جزم » هل رسک كناظ ردلالظ و هدننز و درمص ردللظ یعج رول وا راتتسا هلکنآ نددر ورح هکروند هر

 هدنز وهاتک (فلالظلا) ردهدس نالوا هرز واباب دارهندنلوق رادلا ةلظ عقاو هدهبهقفتاریبعت هر وکه نایب كلی رقم

 ۱ هج زکلا ندفرطر هدنزو اوهو هب "لظتسبامیه و هتلظ و لظلا ةلالظ تماد لاق روند هکل هکلوک یک هلظ

 :ردهنسانعم لالظ هلل رسک كناظ (ةلظلا) هل وا شملاص هکل وک هنتم" رب كنيمز هکر وند هنسهراب دولب ناننروک

 اوي نانلواریبعت قجال  هلیصف كناظ و یصق و یرسک كيم (ةلظملا]) رول وا كمد راهکلوکر ول وا عج مسا سپ ق

eS٠ ةلظمو ةلظم ذا لاقي رونلواقالطا هدهرداچ نانلوا ریبعت ه وا هدرا راد و الاح رولواندلبق  

 هدشز و لجا ("لظالاو رد لاظمیراعج رول واناکم سا هر وکه ین و تلآ ےس | ەرىك هل را ةمبخ الا نمرییکلا یا

 راک لغ ی روند هد هو جاش نم ودو مال وهو لا باا لاق روت هو جا كر

 | نزو ترورض هدنعاصم + للظاو للظا نم یولا اوکشن» وبشا عاش مان جاحو رد ذاشو و هلیعص كناظ |
 ارد هدننز و هنفس ( ةل الظلال ردعا یکلکفاو ار هاظ ردشلیا ماغدا "تلف ی نعي فیعضت راهظا نوجا

  یعجروند ه راغ مو هب هجا نالوارثک ی غلجافا بوط بوط احاحو روندهرب تب هکر او نالوا هدنلفسا

 هلی هکل وک رلیدلیا قالطا هشوفرب هلتبسانمو ردکعد یحان وا لنکن وک (هلظ بعالمإل ر واک لئالظ |

 تابعالم عجلا فو امهلظ ابعالم ةنثثلاف لا و مک ردشا ناب هلا یلرق یربمد نوچکیدلیا هبعالم
 .رولوا هدنیکح ددع مسا هدنروص و "نهلالطا تابعالم نه تلقف ةعلا ىلع "لظلا تجرخا هترکت اذاف :رهلظ
 السا ل روند هنبلاقو صقم كنهنسنرپ هدننزو هاه“ ( ةلالظلا ) ردلکد میم كعد نهلظ تابیعالم

 9 هلق كناظ ¢ ءالیلظ  هنسانعم ناباس روند هئیش ندا تلل هکل وک الطم هدننزو باح |

 ندنراهکل وک كتنج هدننز و باتک(لالظلا)) ردیسهنک یعباتلا كلام یا نب لاله هدننزو باتک (لالظو 01

 3 نویعو نالظ ف نیقتلا نا  هلوق یفاک ردتنج لالظ دارم ندلالظ ۳۳۹ عقا و هدعرک نآرف یتعب ردنرابع

 | قلجاغا هلنیتف (للظلا) هجاوما یا رصلا لالظ ییتشهدا لوقت ردنرابع ندنجاوما كنایرد رصلا لالظو

 ۱ | یر یا لاهو لا ىلع انح سا لوقت هبغق وط نوک لصا هکروند هب وصندیکبوق آ | ندنغلا را نابایخو |

 0 فیوح یمداو ردم ولعم 6 نه هستم كعا تالهکلوک هدنن زو لیعفت (ليلظتلا) سعشلا هبیصتال رها تحت ۱

 هدننزز و لدلد (لظلظلا)) اف وخت ه راشا اذا طوسلاب للظ لا رد هنسانعم كلا تراشا هلکنکدای هلیعماق نوچ |
 e ةا هلا نیعلا لصف قم ردیدآ عضومرپ هدننز و دادش (لالظ )رد هلظلظ یدرفم هنسانعم نفس روت ۱

 دمو یدا ناشیذو فیرش هدننب یموق ردف ورعم هلکعد سان هکر د هلظنح نا هدننز و رفعج (لدبع) |

 تاود رفت | یتیکی زو ندیاععا هلرعف كاع (تادابعلا] ردراعاش لدبع انا ىلا مکحو "برام |

 ن ا یول وا دا لما وش تا رن ترد هدقدنل وا رکذ قلطم و رداع هلا لادبع یسهلج هکردمارک |

 ردلکد لخاد دوعسمن هللادبع ردینآرضح ريب زنب هللادبع و صاعلان و رع ن هللادبع و رع ن هللادبع و سابع |

 یآرو و یدلیا رک ذ یرببزنب هللا دبع بودا صح هب هالث یرهوج هکربدحراش « ردشلیا م ھوت هدبابو یرهوج |

 ردند هو تاک یسلک هلدابعو یدلیا تخ د هدنهدامدیع توب فلۇم ردنیئدحم و قاي كفلۇم × رداهقف |

 ضم نالف هدندب هدننز و لیابا هلفاق ( لیقابعلا ) ردفرصتمو توحم ندنعج یانعم كنظفل هللادبع | ۱ 1
 ردفص و ندهلابع روند 4 هنسن یو و یربا هدننزو لبط (لبعلا روند هنسایاق تبع و قشعو هنسایاقب ۱

E ۱ریعب و لجر لاق یکلابح ردلابع جج ردهلبع یینوم روند همد ول هد وک نیلاق یربا یراکیک هناذیف  

 بابلا نم البم رضا لبع لاقب هنسانعم كمکلس یتغارپب كجاغا رول وا ردصم لبع و مضض یا ةلبع ةقا و لبع |
 لعج اذا مهسلالبع لا ردنا یاهو رگ وین نوتواو صب یراکدید هلبعم هقوا و اهقرو تح اذا یناثلا ق

 كمك و هسبح اذاهلبع لاق ردهنسانعم قموقیل و هدر اذا *یشلالبع لاق رد هنسانعم كلا در وریکو ةلبعم هيف
 همارک (تلابعلا ) ه بهذ اذا هب لبع لاقت رد هن انعم ڭا بول آ یهنسنر و هعطق اذا هلبع لاق ردهنسانعم 0

 اعط ناکاذا مالا تالا ةلابع * یشلا لبع لاق ردهنسانعم قلوا یرمو و یربا هنر هدننز و |

 والا باباا نمالتم لال شل لب لاق رد هنسانعمهلابع هدران و هلنیتځق (لبعل )لو هدننز و دوعق (لوبعلاژ 0 ۱
 كنه هزم (لابعالا) ردلعافےسا ندعب ارباب روندو هنن تشرد و یربا هدنز وفتک (لبملا) ما عبارلا و |

 لصالایف هر وکه نایب كحراش + "ضیا و ظلغاذا ؛یثلا لبعا لاق رد هنسانعم قمراغا بونلنیلاق هنسفر هلرسک :

 كجاغا لابعا و یدنل وا عیسوت هد هنسن راس هدعب بول وا عوضوم هصیصلناب هنسل وا ضایب بونلنیلاق كرالوق

 ب ةن يعل | لصف و



e ۲۷۰ e~ 

 هم روب هداصقتسم هلج زا اعقاو ردتبثم قفاوم هیرهوج هدیابعو لاشالا عمو بیذجت هروکه ناب كح راش

 رربد هلظ یطظلا لرت بودا برض لثم هدنقح هسک ندا تقرافمو ترفن ندنمدمه و راب یاد هکردموسه

 | عالمهقیقطایفردا جالت هب یدبا ناره هکرد هلظ یظلا كرت كنکر ال هک ندا داعيا ییمدمه هلنارجه و كرت و

 رونلوا قالطا هبالعاتنج لغو رداکد عالم هنادج و یریضم و برض كفلومارب ز + ردقلوا هل وب جد نالوا

 ندنسهشاط نجهلرکر ونل وا قالطا هلابخنال وا ین مو رانلا و نخ ایا هر ورا الو لظلاال وچ یلاعت هلوق هنمو
 | یسرف كناورم نب ثاللادبع نب ةلس "لطن و هريغو "نحانم لابخ یا "لظ هاصا لاق نوسل وا ندراس كرکو

 .لاق رونل وا قالطا هنز ورب كاساباو ةعنمو رع یا "لظ هب لا ردلمتسم هنسانعم تکوشو هعنمو زعو ردیعما
 كن هنسنره ودصج وا لیلا یا لظلاانلخدللوفترونل وا قالطا هنکو لب رب دوخای ه هصک و هریثز یا بوئلالط ادب

 هصعش یا هلظ وه لاش رونل وا قالطا هنسهلوقم هدر و بوث یکیدلیارتسن دوخاب هنداوسو صحن و هنسیتلارف
 طبقلا لظو هلّایا بابشلا لظیف وه لاق رونل وا قالطا هنماکنه لوا كفلناوج بابشلا لطو هنکو ا
 هنسهچراب ندیارتس یسعث باصسلا لظو هتد یا ظیقلا لظیف انس لا ردترابع ندنتدش كناوه ترارخ
 هدماکنه یغیدل وا بلاغ یوترپ بولو عافترا مامت سعثراهنلا لظو رونلوا قالطا هنداوس نشود هرب دوخاب

 ردلمعتسم هنسانعم تیاج و فنك "لظو سعشلا هتبلغ اذا هنول یا راهنلا لظ یبا لاق ردنرابع ندننول كراہن

 وه لاق روند هوتروا نتروا بورو یهنسنرب رولوا سا ندلالظا لظو هتاج و هفنک یا هّلظیف وه لاق

 ناکملاق رونید هر نالوا یل هکل وک اماد لوق ىلع هرب یلهکلوک هدننزوریما (لیلظلا)ءاطغ و رس یف یا لظیف
 دیک أت دوخاب ردندانعمو یقالطا ه هکلوکی ماد ینعب ةغلابموا لیلظ "لظ هنمو لظلا مئادوا "لظوذ یا لیلظ

 "لظا لوقت ردهنسانعم قمل وا ل هکل وکه ل سسک ن هزه( لالظالا)ردکع د هکل وکو ب وق كب هکردل وج هب هغلابم و
 لوقت ردهنسانعم قعصب یسهکل وکه لکلک نیش كناکا د وخاب كع رو بوت روا ییشرب هنسنرب و لظاذ راص اذا انمو

 لاق رد هنسانعمقمروتوا بوراو 4 هکل وک (لالظتسالا) هلظ "لع قلا یتح ینماند وا ینیشغ یا "یشلا ینلظا
 لاق رد هنسانعم كفل هکل وکه لکن ب ود اتال هکل وک یی هنسن راي ند هنسنرب و هيف دعقو هيلا لام اذا "لظلا لظتسا

 هکردهنسانعم قعثهراص هنر یرب یراقوبچ یلمتلاص ثاک اکت و كن هصاو للظت اذا ه و *یشلانم "لظتسا

 تللظتسا لا ردلمتسم هنسانع«یعاب یرجاز وکو هیماون تفتلا اذا مرکلا لظتسا لاق ردمزاتسم یکلهکلوک

 رافاذا مدلا لظتسا لا ردا زتسییهرشپ هکر دلهعتسم دنسانعم قمتبچ بورغشف ناق ندب راو تراغ اذا نویعلا

 لاق ردهنسانعمتلشیا زدن وک نوت بویلشا هصک مدآربهدننز و دوعق(لولظلال و هلیصف كناظ ( لظلا وا نم
 همت هکردشل وا عوج هد هلناونع هلیل لظ هدراعشا ضعب و عبارلا بابلانم الولظو ال اذکلعف هرابن ل
 ردندلدبق لواو هلغل وا لمعتسم هد هنسانعم راص قرهیلوا تقولاب دیقم هکر د حراش + ردلعتسم ید هدکلشیا

 كن هلجنال وا یلوخدم هدفدلوا هصقان و رد ورم ید یغیدل وا همان هنسانعم ماد دوخاب لاط ندکلام نا یتح

 نسر داذک لعا تللظ هکرول و |هاکهدنس هغیص ملکتم "یضام كنو و رولوا دیفم یرابن قارغتسا یزنکا ینوعضم

 ردندنعاونا فیفخنال واذاشوب وردهدننزو تسل هک سر د تلظ هلفذح ییالوا مال هه اکو هلب رسک كنالوا مال

 تماقا هلی كناظ (ةلظلا) یک تلم راد تلظ هلا لقن هاظ نسهرسک كنهف وذح مال یراضعب ندعو

 (ةلضلا) كتعص یا كتلظ هللا كايح لاش روند هفلغاص و یتماقا یا یتلظ ه ناک لاش ردهنسانعممارآ و

 ردکل هکل وک هکرد هنسانعم هلظر و هنسانعم هيشاغ روند هن وتروا نتروا بو رو ییالبق ییهنسنرب هلیعص كناظ

 روند هنسهعطقندا هکلوک بودا روهظ ادتا ندا و ةلطربلا یا ةلظلا تحت اندعق لوقت هنسانعم نابناس

 یاد ةلظلا موب باذع مهذخاف ایلاعت لوقو رول هکلوک بوریک هنتل آهکروند هنر ندا ثلهکلوکك جاغا و
 هدع رک نآرق عب مهیلع تفبطاف را نممهلنام اب نب ریس اهتح اوعقجاف مهتلظا ةباصسوا موعم هتح عغ اولاق

 | یسهلج یدیا را و موم داب هدنتح هکی دبا باصم قبطم لوش دارم ندهلظ نالوا دراو هدنفح هکیا باعا
 | تحاتسا ندا وهترارح تدشیدبا را و باح هعطقرب هداوهنوک ل وا ضعبلادنعو رلیدل وا لاله هاب ریثأات كن[
 ۱ بوکو چ یک فقسهن رزوا كنعوجم كن هشاط لوا موقرم باح” یلاعت ءرماب رایدلیا اصلا هنتحت كن آ نوجا
 ۱ یک نهج رح یلاوتلا یلع نوک ید یلاعت ه هاب هکر ای دن د نت مسفم ضعب هکرد حراش + رایدل وا اله ہدنتلا هجا

 بول وارهاظ دولب هعطقر هدنزوب اوه هدعب رایدلیا نایلغ رلهعشج هکهل وش بول وا راح هدهجرد تیاهن اوه

 هدنزرط هفص هلظ ورلیدل وا لاله و قرح یسهلجج هلکلتا راطما شت 1 هن ارز وا یک رطم هدنراکدلیا لالظتسا |

 (هکروندهرب)



 دی ۲۷۵ زی

 سنجر هدننز و رکس (لّوط) "نتما اذا الوطلوطب مهیلع لاط لاه ردهنسانعم لّوطت هدننزو لوف(لوطلا)

 نةعیبضون وردیعما ويقر دوخای عضومر هدننزو همامن (هلاوط) رول وا نوزوا یرقایا هکردیعما یشوقوص
 ردندنیمپات هکردیسهنک یراضلا نجراادبع نم هلادبع (هلاوطوا) ردیدآ كسرفر صوصخم هراز
 هدننزو هلاح ( ةلاطلا ) ردنطب رب ندب ص ( لوطالاون ال رد یم كمدآرب هدشنزو باغ ( لاوط)
 هناغروا و هبا نزواو رول وا قالطا هرکذ هدننزو ربنم (لوطلا) هنسانعم ناتا روند هبکر م حق
 | اود ش هنمو رواک ل واطم یعجج رونلوا قالطا هیا نابنل واریبعت روا یرلقدلغاب هسنغایا نا ويح هداعرو

 لوقت روند هراکز ور نسا ندنسوشرف كراک زور رب هدنزو هسیک (ةلیطلا) امناسرا یا لیلا لواطم
 | هکرونلوا قالطا ه هع رک هروس ید ندهینآرق روس هدننز و درص (لوطلا عبسلا) اهتهنیاج را ةلیط انتفص

 0 لایق لخردنفو "هروسیسحند رد هیلاوتم روس یل هکر دفارعا و هدنام و ءاسن و نار ع لآ و هر هروس

 ۱ . عیملت هش دح ول وطلاعبسل | تدتوا لک هلکن و فل ومر ونلوا دع هر وس رب یسیکیاهدندنع لئاقلوا هکر دعهءا رب هلبالافنا

 رم ملک اصتخ لو ةلح نمره یا + ةا وط نم ریصف * لثلاهنم و ردیشت وم تللي وط )هلن وطلا)ردشلیا

 هفاسملیمج وا یلوط ولیمرب یطرع هکر دیعمآ كراع م ر هدنم آرت ناعص هلل وط و ]دین صتخ کر واوا برص

 ه هعیف رتلاح وردشؤم ثالوطاهدننز و یبوط (یلوطلا )ر دراو ر هدنزرط ج رېص كج هلکر ا روم هدنآو ردرب
 قالطا هتوآدعو هانکو  یدنل وا رکذ انان لئاط ( ةً اطلا]) هدننزو درص رد لوط یعج رونل وا قالطا

 كلا تحایسوریس هدننزو هجرحد (ةلبهطلا)) ةرتو ة وادع ىا ةّلئاط مهنیب لاقت نوهکیدنکب وازوا فرا

 ردهنسانعمكم یکم یراد اعاد هدننز و هجرحد (ةلفهطلا) ضرالا ف بهذ اذا لجر لا لبهط لاق ردهنسانعم

 ءاملا لهطلاقب ردهنسانعم قلزو وص ةلنيتعف (لهطلا) هيلع موادو ةرذلا ربخ لكا اذالجرا لفهط لاق

 شلواریغتم ندقعروط (لهاطلا) و هدننزو فتك (لهطلا) نجا اذا تااثلا و عبارلا بابلانم الهط لهطوا

 (ةلهطلا) لهط نعم ءالا لهطت لاق ردهنسانعم قلزو وص جدو هدننز و لعفت (لهطتلا ) روند ه وص ۱
 كم هربس هزات هدنزو هجرحد (ةليهطلا ژ روند هرس هزانو رتو روند هغل ر اچ هجرادقمر هدننزو هفض |

 هلیع دقت كن هزم (ةلئهطلا) و هب رسك كمال و كناط (ةئلهطلاإ) ةلهطلا لک | اذا لجرلا ليهط لاق رد هنسانعم |

 درب هرات را سو رود هنادان و قجاتعفنم وریخ ینایمارب هشیار الصا هدننز وهنیفس «ةلبهطلا )و | ۱

 هل لاثم دیاصم یا ةئلهط ءاعسا نام و تا ینس هدام هئلهط هدماقم وب یره وج روند هن روماج اويص نالیکود

 قرغ ندا قبس یرک ذ هدنراهدام یسهزمم هلغلوا هدننزو هثلعف هرکصندکدت | ناب یتغیدل وا هنسانعم هبا

 ردکلیارک د هدعضوم یکیا یرانو نالوا بسنا سپ یدلیا مکح ود ردذناز یک یرهزمه

۱ 

 قج هشیاب هللا لا هدنن زورفعج(لمهطل ار دلبصا مهریغدنع و د ازضعبلادنع هکر د هرز وا فالتخا یسهزمه ار ز

 هروج و "سماذا ج هلدجوال یذلایا لمه “یش لاق روند هثیش نایلوا یرب قج هت وط بولک لا یتعب یم

 } - هتل ی مسح یا لیهط لجر لاق رد هام تنم وند همدا دنمونتاقلدب جر یتقلخو روند هتروع

 زسحالس زسقارب یعب شو یا مدآرب هدننزو جرحدن(لمهطتل اروند دمدآ هایس نالوا رودو هلا هددشم یاب |

 ذخا هنسفرپ ندمدآ رب و حالسلا نم ییعی هعم "یشالو یشماذا لجرلا لیهطت لا رد هنسانعم كم رو تو

 ایش نم ذخأینا لاتحا اذا نالفل لمهطت لا ردهنسانعم كلعا لاعا هسیسد و هراب ودو هليح نوجا كنا رج و

 چ ملا ءال | لصف ]2 رول وا معا ندنموهفم “ف هکر دیلباقم "حک هلددشت شن كمالو یرسک كناظ 6 للنلا) ہیچ حملا ءاظلا لصف =

 لئاز سم هکر د هنننسانعم "یف لوق یلعو نوسل وا لئاز نددنک شش ك رکو نول وا و
 دنعو زل وا قالطا رو )وا هدر ی وق هک هکل و 5 نالوا یُماد سپ ردنرابع ندهکلوک نالوا سا

 | یعج ردنرابع ندهکلوک نالوا هرکصندلا وز فو ردق هلاوز ندحابص "لظ رد رباضم یراموهفم ضعبلا

 حراش+ یشعلاب یلاوتادفلابوهوا "یلاوه وا حلا ضیقنوه و لدظلا یفاندعق لوقت رولکل الظاو لولظ و لالظ

 وهآ | یتالف نب یتعی * هلظ ېظلا رت هکرتا * لاثمالانموردج را لّوا لوق هلغلوا ع وضومهنسانعم زس "لظ هکر د

 | سنا راد هلهجورپ بولوا روغن و شح و تیاغب ردکعد مردما شومارف و كرت یک یکیدلیا كرت نل یدننک"
 | یخ درب هسردیا ن شحوت بوکروا ندهنسنرب یعسق وهآاربز رونل وا برض هدنفح هک نالوازللا لوخد هتفلا و

 | یطظفل كلرتعقا و هدروب نملثمردا شعتوتو روفن ندنسهکل وکی دنک هلغل وا عیطلا یشح و هکلب زلیا تدوعاکا

 (یدلیا طاقسا یتسهلک هکرتا و داربا هد زوج نضام یثان ندو یرهوج ردردصم هکردەلو ۳



 ۱ یضیقن ردفیصتم ندسماخ باب هدامو ضعبلا دنع هکر د حراش |

 | درجا ماو ثکم یکلایطو لاوط لوط و* یهتنا رولک لیوط یلعاف مسا هلغل وا مزال ىلعف ردندلوا بابا
NN TIروند لاوطا هدنعج و رول وا عسا هنسانعمقلنزوا لوط هر وکه نایب  

 ا لاط ىنعع *یثلا لاطتسا لاق ردهنسانعم قماز وا دوب (ةلاطتسالا) ضع فالخ یا لوط هللاق

 | بولیکچ یداز وا نوزوا یرغوط 4 یرفو هنسنر و ردربتعم قمازوا یدازوا نوزوا هدنموهفم كنوب با ۱
 | قاوا هدنسهیعاد تعفرو لضف هرزوا هسکر و عفتراو تن اذا طثاطایف قشلا لاطتسا لاقب رد هنسانعم تیک
 | لواطت اذا هلع لاطتسا لاقت رد هنسانعقل وا هل ا وح همدارن هل و ورکو لضفت اذا هيلع لاطتسا لاق ردا

 اولت اذا مهیلع اولاطتسا لاق ردلمعتسم هنسانعم كابا لق ندران آ دیزا ندسوفن ییدلبا لنک كنادعاو
 | روند ۵ هنسن نوزوا ردرلفصو هدننزو باغ (لاوطلا لو هدننزو ریما (لیوطلا ) اولتق اوناک ام کا
 یدنل وا لادا هاب هرسکلا لجالوا و هديا هل رسک ك رلاط ردلایط و لاوط یراعج و ردهلاوطو هلنوط نرخ |

 ایر ر ادق تاریبعت هکرد جم * ردهدلوم تغل ردیمسا رڪ ر هدندنع ضو ع لها لیوطو
 | رد رافرح نیس و یازو هل«6* داص یرادا ره ندریغص فرح کهن ردقج هل وا ه٣ داض یرلک دید لیطتسمو

 هلعافم «ةلواطلا ) لوطلا طرفم یا لاّوط ىش لاق روند هثیش نوزوا هلطارفا هدننزو نامر (لا ّوطلا)

 هدناب راسیو تلودو انغ ینعب هدنتهج لوط ثلذکقعشراب هلام دآرب هدنباب تماق لوط ردندهبلاغم باب هدننزو
 ندسماخ بابهکریدحراش + هنملوطاتنکفلوطلا و لوطلایف یتثحابیا هتلطف ینل واط لوقت ردهنسانعم قعش راب |
 یک كلطا ربخأت یرو الثم ردهنسانعم قمتازوا یتسهدعو كنهنسنر و رول وا لوقنم هل وا باب هد هبلاغم هد هسل وا
 قلثنوزوا و قغازوا ی هنسنرب هرزوا یصا «لاوطالالو هلیسسکكنهزمه (ةلاطالا) هلطام اذا هلواط لا
 دلو ولیو نوزوا دوخای دالوا ولیو نوزوا نوتاخ هلاطاو هلوط یتعع هلوطاو *یثلا لاطا لاقت رد هنسانعم
 ییع* لیطتدق ءریصعل انا × لثم ا هنم والي وطادلو وا الاوطادال وا تدلواذاة رلاتلاطالاق رد هنسانعم قمر وغوط

 رونل وا ب رض هدن روهظ لماکل عفر ند هنسک نال وا رصاق رروتک دال وا ولیوب نوزوا هجهاکت روع ولیو هصق ۱
 ردهتسانعم قمازوا یدو ( لیوطتلا ) ردشلیا دارا هرزوا قلوا ثیدح ندنمقوت یمالکو یرهوجا

 ةبادلل لوط لاق ردهنسانعم قمتازوا بودشوک ینا هل وط هدام م كن هاد و رلی وط هلعح اذا هل وط لاق

 (لوطلا) هلهما اذا هلل ّوط لاقت زدن رابع ندقماز وا ییهدع و هکرد هنسانعم كمرب و تلهمو اهتلیوط سرا ۳

 هلیظفل هفش هن ر رفشم یرهوج ردهنسانعم قلوا نوزوا یغادود تسوا یتعی یسالعا رفشم كنءود هلنیتصف
 قالطا نسم هنورب كناسناو هکر د حراش + ردص وصخ هنغاد ود ناسنا هغش ارز ردشلنا مهو هلکلتا ریبعت

 ۱ لالعا و لوط یلعالا هرفشمیف ناک اذا الوط ریعبلا لوط لاش ردفرصتم ندعبار بابو و مهو الف ردندنلسبلف
 | لوط هرفشم ف ناک اذا لوطاربعپ لاق روند ههود نوزوا عاد ود تسوا (لوط الا ردینبم هساشلا یعیدغلوا ۱

 ه هنس قارا هدنزو لعافت (لواطتلا) ردلیضفت مسا هدنوب لعاف مسا هدیکل وا روند ههنسف نوزوا كىو

 | هيلع لواطت لاق ردهنسانعم كما عفرت و ریکو للاطت اذا لجرلا لواطت لاق ردهنسانعم ققاب بونازوا

 ۱ هدنز و مهرد ( لوطتا ) هرعیا هتلیط هللالاطا لاق رد هنسانعم یناکدنز ورع هل رنک ك ناط (قلیطل )عفت اذا

 رولواددشمیرامال كنيکیاوب هدراعش|ضعبو هدنرانز و بنع (لیطلا لو (لوطلا)وهدننزو هنیفس (ةلوطلا لو
 ییا هلوط ر ون د هپ | كج هل رویلاص هام رم بوتوط نجوا ر هرکصندق دلغاب هن قایادوخ اب نانلغاپهن راقایآ كنه اد

 یدمیا رهدلا لاوط هلک اال لا هنمو ردلمعتسم هدنغلن وز وا لرهد هدننزو باح (لاوطلا) ردف رح ندنوب

 كناط (لبطلا)و هليح كناط (لوطلا) و هليمص كناط (لوطلا ]لو هدنرانزو بنع (ليطلا )و (لوطلا) رهدلا
 رعد وځاب مارآو ثکمهدننز و باتک( لایطلا)و هدننزو باصم (لاوطلا ]لو هدننز و درص (لوطلا ]لو هلرسک

 كلوط و ثالوط و كابط و ثالوط لاط لاق ردلمعتسم هنسانعمقل وا بئاغ بودیک یدازوانوز وا دوخاب تایحو
 لضف(ةاطلا) و( لئاطلا) و هليح كناط(لوطلاكتبیغ واك رع وا كکمیا تالایط وتلا وط و تلوط وكايطو
 | یالاوحالا لکیف لوط وذل لاق ولضفیا لوط وذل هلا لاق رد هن رلانعم تیهافرو تعسو و انغو تردق و تیزمو
 | قچلا ردقوب یتلیضف یتعب سیسخ و نود یا لئاطب وهام لا و ةعسو یتغوذ یا هلامیف لوط وذل هنا و ةردق وذ

 ۱ ند E e اع و ردسک نو هبامورفو



f ۲۷۳ Fe- 

 رولوا زمک هلتلوهس بارشو ماعط ندزاغو ردتلع هکروند هکعثود لد كچ وک ل وق ىلع روند هتا هج رمو

 راندا تراسج هنس هه ازهتسا و لزه هب یو ترضح فرط كلام ر و نم ردیعا یردب كن هسک مان كلامو
 رداانفاوعطق ینیراروهظ بودا ثلحت هدنرابالصا هکردیدآ ضرر صوصخ هن كشا هلطالط و ردیسیرب
 یعض كناط (لطالطلا) روند ههیهادو تفآ هدرلنو زساه (لطلطلا)و هدننزو هطبلع (ةلطلطلا)

 هراج و هنسانعم توم روند همول وا و روند هروک ذم ض رم ندا روهظ هدن رات رص كنم یک م ج دوب هلی و

 نیا یل س واو رد دا عض ومر ایوصر هدندالبه مون هدننزو باتک (لالط وذا) رون د هضم نایطا لوبف جالعو
 ضرلا یا لطلطلا هذخا لاش روند ه یماد ضم هدننزو ده ده (لطلطلا) ردیعما یسرف كنهعیر

 هلطلط لاق ردهنسانعم قمالغرا هدننزو هلزلز (ةلطلطلا) رددآ هدلب رب هدیرفم هلیع كرااط (هلطیلط) عادلا

 قتسع سیل یا لطم ما لاق روند ئیش نایلوا رارقر و تباث هلیس هين لعاف مسا ( لطلا هکر حاذا

 هنس هلج كقولخم و قلخ هدننزو لج لمطلا) ردبعشنم ندنسانعم نبش هکردذوخأم ندنسانعم ردهو و

 لا ردهنسانعم كمروس هلتدشو فنع یراوط رولوا ردصم و ےھلک ق لحنا وهو لمطلا هللا قلخ لاش روند
 لاق ردهنسانعم كمروا كرەكچ بیا هنىراقلارا شرح مات اهقاس اذا لوالا تابلانم المط لبالا لمط

 هغبص عبشا اذا بوثلا لمط لا ردهنسانعم قمایوب و وق یزب و طویلنا هيف لعجو هلعر اذا ریصلا لمط

 لاق ردهنسانعم قمردشالب و ةلمطلاب هعس واذا رنا لمط لا ردهنسانعمقجنآبوباب نی ريخ كتا هلا وغالق وا و |
 كناط (لمطلا) لوهحلا ىلع لمط دقف كلذ هبشو راقوا مد وا نهد لام لكو دخل اذا مهسلا مدلا لمط

 یسایح الصا هسراشیا هن هکروند دص زس هدر و زسرام هدننز و روبص (لومطلاو (لماطلازو هلم رسک

 عنصام یلاس ال شحافیا لومط ولماط و لمط لجر لا رولکلومط یعج كنسهلک لمط هیلوا یسا ور و كابو

 لاق روند هز شعوط ههو و روند ه وص قالو لمط و هنسانعم كازسبدا و قلزسراع ردهلومط مسا ندنو
 ةدالق یا لمط هقنع ف لاق روند ههدالق و روند هب هنسنهایس افلطم لوق ىلع هک هایس و افبص عبشمیا لمط بو |

 یسهثج و صحت وروند ه و یکسا ورون ده یرغ وا ثیبخ و قسافو روند هنادا و قجا و روند 4 هام ورف و مت و |

 هریقف یکنلوت هفایقد و لاحد و قلخد و زلوا وللب بون روک یصخت هلغل وا قالواق هکروند هد روق زسیوت یخ
 هقلخ دو روند ه یرغوا ثیبخ و قساف دوب هل رسک كناط (لیلمطل ا روند هننال وا قالبج دوخاب روند
 (لالبطلا ل روند هدروق قالواق نالوا صخلا نخ هدننزو مط ( لمطلا) روند هربتف لاح دو هفایقدب و

 هلا لالمط هلیعض كناط ( لولمطلا ا روند هریقف لاح دیو لکش دیو قلخ دو ردهنس انعم لمط هدننزو لاپرس

 هغالغ وا ثاکرا و روند همد[ نالوا ناشلا فخ هذنز وربما (لیمطلا) روند همدآ قالب ح و ردفدا رم هدینأت یاثعم

 ةلنکت كنج اغا ام زج وروشد هب وص لر مامانی وود لوو هنسانعم قانع رون د ةغالغ وا یشیدكلذکر وند

 یشید یدو هدننزو هنیفس (قلیمطلا ) نوید وا و ام هلا بیط روند ههدالقو روند هنر یصبو روند

 6 ةلمطلا) ردم سرفر ص وصخ ه هبلعت ن ثراح ون هدننز و لابرس (لالمطز هنسانعم قانع روند هغالغ وا
 نوز هل رسک كناط (ةلمطلا روند هغچلاب هرقو روند هب وص نالق هدسد ضوح هلنیتخف و یضف و یعط كناط

 هنسانعم قبوش روند ه وغالقوا هدننزو هسنکم (ةلمطلا ) ةفيعض ىا ةلمط جو زت لاق روند هتروع فيعضو

 هلنیتصف(لمظل ال ر ون دهق وا شعشالیب ناق و رون دهریجخ شلجآ هلا وغالق وا هدننز وریما (لیمطلالو (لومطملار
 زاد رر ها زو هوم (هلبطلا ر هب عطل اذا عبارلا بابلانم المط هب لمط لاش ردهنسانعم قعثالی ه هنسنرپ

 هدننزز و لاعتفا هلباط د دشت ( اما ) هب میت اف ف صا یا ةامطیف عفو لاش رونلوا قالطا هشيا قشالی و

 جرخا اذا الاما ضو |یفام لمطا لاق رد هنسانعم قم اق قلاب ئزوق بوراعزج نطو وص نالا 8
 قلوا قاتروا هرایرغوا هدننزو لاعفنا ( لامطنالا ) ردطوبضم الوهحو هد هه ضعب ةرطف هبف كرب ف
 لاق ردهنسانعم كلا وح هل رسک كنهزمه ( لامطالا ) صوصللا كراش اذا لجرلا لمطنا لاق رد هنسانعم

 لسمط لاق ردهنسسانعم قمل وا مادنا تسنسو زجام ندعاج هدننزو هجر حد ( ةلسطلا ) هاح اذا رف دلا لمطا |

 هدننزو یلزوخ (یلسمطلا) رد هلسامط یعج روند هیوا هدننزو ذفنق (لسمطلا) زح اذا آر لا نع لج را

 هجرحد ( ةلنطلا ) ءارضلا ف یا یلسمطلایف یشع وه لا هنمو ردهنسانعم باذعو ردکو تدشو تنحم
 (لوسنطر) لفاعت دعب قماح اذا لجرلا لمنط لاش ردهتسانعم كلا تقاج راهظا لفاعتلا دعب هدننزو

 دتما اذا الوط "یشلا لاط لاق رد هنسانعم قمازوا لربط كناط (لوطلا )رد دآ ه رق یکیا هد رمصم هلیحمف كناط

(o) * تل * 
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 بتوہمر و اعط یقح كناد و ب هرالط اذا نه دلاب هلط لاق ردهنسانعم كيا الط و لطلا اهبلع لز ادا |

 . | ردهنسانعم للعا رده ید هدننز و دوعف لولط و "لطو هعنم اذا هقح ان الف "لط لاق ردهتسانعم قمت هن رز وا

 ۱ مد لاق زوید دمد نالوا رده هدنن زو ریما (ليلطلا)) و (لولطلا) هت ردها یا الولط و الط مدلا تللط لوقت

 | ردکید هنسن ولتط هک هلی رابع وللا هدر هس ضعب هنسانعمقلخ روند هقولخم لیلط و ردهیا لیلط و لولطم
 طوبصم هدنز و فتك یظفل قلخ مد رس صعب و ردشلا تی وصت یس ەس قلخ حراش نکل تولوا دراو

 دوخاب ندنحأا مود لوق ىلع وند هربصح لبلط و ردعج راسو هدمنادج و رول وا كعد دف یکسا هلغلوا

 للطو هلرسک كناط رولک هلط و هدننزو هلحا رولک هلطا یعج روند هننالوا شغلشیا ندنخوبق اب ندنلاد امرخ |

 لوهحا ىلع همد "لطا لاق ردهنسانعم قل وا ردهمد یدو هل رسک كنهزمه (لالطالا» هدننز و تتک رولک

 رودهم یا لوعفلا سا ةنز ىلع لطم وهف هردها یا همدا ا لطا لا رد هنسانعم قلل رده یدو رده اذا

 هدننزو همارک ( ةلالطلا إل فرشا اذا هيلع لطا لاقت رد هتسانعم قلوا فرشمو هلاوح هنرزوا هنسنر وا

 مسا هلالط و بحتا اذا عبارلا بابلا نم ةلالط *یشلا لط لاق رد هنسانعم قمل وا هرکن و بوخ كم هنسن 1

 | حرفو رک ذیساک رونید هنلکیه و صح كشيئرهو روند هانبراثآ نالق ندارسو هناخ هنارب و ېک للط رول وا
 نان قالطا 4 هلیج ته و هب هنسح تلاح و هنسانعم تح# و ءا روند زن کو ندد تنا اواورتتم و

 رونی ها8 شلوا رده هدننزو ءالس هلیعض كناط (ءالطلا ) ةليمما هنئيهو ةنسا هتلاح یا هتلالط نبا ل وقت
 | هرج ذذل هلق كناط ( ةلطلا إل ردبلقنم ندهنتح ءاي نالوا لدبم ندمال یسهزمه كنون هنسانعم لولطم مد

 رون ده هحار شکلدوو شوخ و هتج وز یاهتلط نه لاقت روند ه هج وزو ةذذلا رخ یا ةلط هاقس لاقن روند

 | لطلاب ةلولبم ىاةلط ةض ورف اندعق لات روند هرازنج شعشودهچو ةذذللا ةعارلا یا ةلطلا هذهام لا
 نالوا هدنص وصخ سیلمو عمو ید یا اط اما لاق واد 4ب یراق نابزدربفز لدو ووند 4 یراق دیتا

 ةلطلا ینتعب وه لاق ردترابع ندکیک سابل رخاف و لزوک بوی ماعط كزالو رت امناد هکر وند هتفاطل و هفلشوخ

 E MRR كنس هلك ليلط هلب رمسك كناط < ةلطلا ) سبلملاو مطملا ىف ةمعنلا ىا
 ا ار لالخ یی وود هدوم مچا رو هقنع یا هتلط نم ذخا لاقب روند هنویب هلی كناط
 نالواقرمحم روند هرتا نالق بولهوس ندنراع و هناخ نالوا بارخ هژلنیتع ( للطل اب نیل ةبرش یا ةلط یاتسام

 روند هنلکیه و بلاقو صخ تئیش ره و روند جد هلالط یک یر هعطق راود و قاح وا ا اج شلاق هد هص رع
 | هثیفسلا للطو روند هني یمهلوقم یکسو دس نالوا هدن ریلهد كن هناخ رادلا للط و رولکل ولط و لالطا یعجب
 | هنسسانعم یرط و روند هثیش هزاتو رتو اهل الج یا ةنيفسلا للط ح الملا دم لاق ردترابع ندننکلی كنیک

 ۱ هدیلاعتلالثم * ویشا عاشو ههج و عب هرهظ ىلع یا ءالا للط ىلع یثم لا رونلوا قالطا هنیزوب كوص و

 بودا دارم كعد لطاا برض هلءال ددشن عاش رد هلنیمال هکیسهلک للط عقاو هدنعا رصم * للطلا برض

 هلع كمالو یرسک كناط راضعب و یدلیا كىرحت یمال هرکصتدکدتا ماغدا كف هلغمال وا عواطم نزو نکل

 ققالصا یر هک ندسلت یسهلک هدبل رولوا روصقم ندلالط نالوا یعج كنسهلک لط هروک اک | هلکلیا ترا ور

 یوي 4 هنسنرب هدننز و لعافت (للاطتلا) روند هناق لوق یلع هدوس هلی كناط ( لطلا )و ردیضام ردهنسانعم

  (لالطتمالا) ترظف تلواطتیا هن أر یتح تللاطت لوقترولفاب هجابوا هب هنسن یار | هکردهنسانعم ققاب بوردنوس
 ( لالطا ) فرشا اذا هیلع لطتسا لاق رد هنسانعم قلوا فرشو هلاوخ هنرزوا هنسنر هلفشیچ هکیکو

 هیسداقهلبا صاقو ی نیدعس هيلا یعوم ردیعم| یغارسف دوخای یس هقان كن هبا مان یا دشلاریکب هلرصق ندبه
 | رهنهد هب راحت یاناهکردوب یتروص + راردنا لقن و معز ینکیدلیا ماکت كن هم وق رم بادو ردشل وارضاح هنس هعق و

 ندنس و شاب هدندوع هل رلثنا عطق یییرسج رهن رام نکیا لوغشم هداتسوداد توتلو هدنسارو كنهبسداق

 | ه هن وایرهنو یتعب لالطااب یث ههروک ذمهباد هلغل واری نیغلوا هرز وا قبضت ځد ادعا بول وا عون رذکهر

 ۱ یلوقبث و یدلیاوان رپ هفرط هت وا یک فطاخقرب نامه بوب د ةرقبلاةروسو بث و ید هاد هدقدغاچود هلا وات رپ
 | رہن هکر ید جراش ٭ ردعف لوق ةرقبلا ةروسو ردکعد ردبجا و هعرز وا قمار هن وا هکردهدن ر دقت بث و لع

 | اشم یبولو هع.روبو عاقسا ینگ كن اد هرزوا روکذم هجو رام یدیا عارذ قرق مات یضرع كروب زم

 (ةلطالطلا) رلیدل وا رابدا تعم یارکنانع بود ردلكد نکع كلیا تمواقم هلهج ور رد رلیناعمآ رانو هدن راکدلیا

 نالوا هدنح وا كن ر قجهدو هنسن دوخاب هزکح | نالوا هدنجما لزاغو و روند ه هنهاد و تفآ هدننز و هطبالع

 ( هج رمو )



e ۲۷۱ زوم 

 ىج روند هروناج یلیرواب و هنوتاخ یلقج وچ هدننزو نسح ( لفطلا ) لطي لو دسفاف یت عد بازلا هباصا اذا

 ۱ ندند ور تذش هکروند هبدصک قوغوص لوش و لفطلا تاذیا لفطم ةسبظ و 2 رما لاش : رواک لفاطمو لبفاطم
 )ل ايفطتلا ) ادرپ لاغطالا لتقت تناك اذا لفطم ةليل لاقب ردن وجا هلازا یسهزمه كنو هلوا ردنا كاله ىلافطا
 مالکلال افط لاق ردىب عش رتو و ردهنسانعم كوس كل هيلسب ییفرط ره تعب هللا لاتو مت يالکم دزو ي

 ردهنسانعم كلسب یتسبرواپ یدنک ناوبحو اند اذا لیلا لفط لاق ردهنسانعم ناچ بولکهجکو هاد اذا

 | بورغل تند اذا سعشلا تلفط لاش ردهنسانعم قلشاب ه ورغ شنوکو اهلفط تصئر اذا ةقانلا تلفط لا

 ام قفر اذا لبالا لفط لاش رد هنسانعم كمروس درج هتتهآ نوجا كيشر را ندندرا یسیرواب یهودو

 | تابنلا لفط لاق رد هنسانعم قلوا هابتو دساف بویفلب و هلغصصاب قاربط ناز اهل افطا اه یحرسلا ىف
 |¢ لفطلا) ایلبفط ,راصتاذا .لج را لفط لاق ردهنسانعم قلوا یلیفط ۳ ر و بارلا هاصا اذا لوهحا ىلع

 |تعشر اذا لوألا باا نو الفط ةقانلا تلفط لاه رد هنسانعم كلا هب رت ییسیر واب نا یدو هدننز و لفن

 تند اذا الوفط سم هلا ت تلفط لابس ردهنیسانعم یتعشلقای ه وغ شنوک هدننزو لوعث ( ل وفطلا ) اهلفط

 قم وطشذوکو لفطلا یف لخد اذا لج رلا لفط لاق رد هنسانعم كمریک هنتقو بورغ هسکرب و بورغلل

 لاق رولوا "دض هلغلوا هنسانعم قمرازق هدنتفو ا تعلط اذا سعلا تلفط لاق ردهنسانعم |

 و كمرک هنتفو بورغ جدو هل ّرسک كنهزم ( لافطالا ) تورغلا دنع ترا اذا سما تلف

 اذ ذا سعشلا تلفطا لاق رد هنسانعم قمرازق هدنمد بورغشنوکو  لفطلا ف لخد اذا لج رلا لفطا لا |
 لیفطو ر رد هلیفط یدرفم روند هراوص قالو شلاق هدراضوح هدننزو ریما (لیفطلا ) بورغلادنع تّرجا
 | یادی ها قواق لاط کین وکلا لالز نب لیفط و ردیعما لص اشر هدننز وریبزز 6 لیفطل رددآ كغاط رب هدهکم

 | یدیشلوابقلم هلا سئارعلا لیفط دوخ اب سارعالا لیفط ندنفیدراو فلکت ینزستوعد هراتفایض و هعلو ردرپ
 اسا ىلع لفطب لازام نالف ساس الا یف لاق رای دلبا قالطا یلیفط بودا تبسناک | یع واق لاطرھ ہدعب

 | جم » روند لغا وو شراو اکآ هدیب رع ردندنح الطصا قارع لها یلیفط هکر د حراش × سارع الا لیفط حس
 | ندنس هلجچ ڭنسهرمز مارک ب اعضا هبل اراشم یدلیا توکس ردیباصص هکن دما و نب ماع لیفطلا ویا فل وم کر ر
 | (ليلفطلا]) هنع هللا یضر یدلیا لاحت را هدنس هنس یصتم رکیزو لوق ىلع یحنزو كترجه ردشلبا لاقتنا هرکص كا

 سیل هساک هدیسراف ردشف وا فرصت ندنا و یک یلیفط روند هغواق لاط و هوتووا دو هدنزو لیدنف

 دو مع ذح (لیفطلا) ایلیفط راص اذا نالف اا لاق رد هنسانعم قل وا یلبفط هدننز و لعفت (لفطتلا) رار د

 | یروق هدننز و باح (لافطلا و هدننزو بار (لافطلال ردیعما ثلجرر و هنسانعم لفط روند هغجوچ

  هبابروچ ول ردرپ هدننز و عديم" هبا همم نیش (لشیفطل ) ردیدآ كعضومرب هلیصق كی (لفاطل) روند هغچلاب
 روند همدآ لای و نوزو فیعض هدننزو لدنعم هلون (لشنفطلا ) ردقجهلوا یسابروج كجو و روند |

 لوق ىلع روند هرومتل زسرفو فیعض هلددشت كمالو ىح كناط (لطلا )رد ذوخأم ندروب نم یانعم

 نالا واریت نبش و هچ لوق یلعو رونل وا ریبعت یتنسج هکر وند هنن الوا فیعض و فیفخ كب كنعق رومي
 نیک كناط ردلالط یعج روند هرو ناغاب ره اشا ندرومتبو هجهدایز ندنا دوخاب روند هت وطر |

 هق_وفوا یدنلا وا هفعضاو رطلا فخا وه وا »فضلا .رطلا یا طلا اضفو لاق ؤا تم
 ءامو رعش و لیل لاش رونلوا قالطا هب هنسنو شکلد فیطل و بوخ كجهربو بح هناسنا لط ورطلا نودو

 فعض رونل وا قالطا همدآریپ ولشای و اتبلیا الط اناقس لا رونل وا قالطا هدوسو بج نسحیا لط ثیدح و

 رد هدزنابز هد هللا سک هدنوب هنسانعم هیح روند هلالی و انسریبک یا لط لجر لاق هلرّوصت یدوجو |[

 هلطم اذا لوالا بابلانم الط هعغ لط لا هنسانعم قمتا زوا بویمر و یتقح كناد رول وا ردصم لطو

 لبالا لط لا رد هنسانعم كمروس هود هلئدشو فنعو ردتغل هد هلیعط كناط روند هغلازآ یدوس كتهقا و

 لوهج اوا ردهنسانعم :قلاق همیوا بويل یافت لوف لغ قلوا رده نافو افتع اهناس ادا لط
 ىنعب ليك و یناثلا بابلا نم ىنعب لربك لطي لوهحا ءانب ىلع لطو همد"لط لاق رد نکا هلیبس هفیص

 هقح هلط لاش رد هنسانعم كم ر و ناصقن هللاطبا یتقح كمدآ رو هرأش مل وا رده اذا عبارلا بابلا نم

 ةقانلاب ام لاش رونلوا قالطا هند تب وطرو هکل زوع""لط و هلطبا و هایا هصقن اذا لوالا بابلا نم الط
 لوهصلا ءان لع نجرالا تلط لاق,ردهنتسانعم قاب هریک وما تبوطر یرک دد لطم و قرط یالط



 یک ۷۷۰ رس
 رابغو بارش روند ه هنسن قنالو (لحاطلا) ضاس داوسلاو ةريغلا نیب یا ةلسط هنول ناك اذا ءالعط

 | لوقیلع رد عاشر ندنسهابق لیذه لعطم ن دلی وخ نب لقعم رد داعسا هدننز و رنم (لعطم) ردک یا لحاط

 | لحاطم دوخاب رایدلیا ا هدنآ هکر ده رب برعلا نيب هلی كيم (لحاطلامو) رارد لحاطلا وا اکا
 ءارصح (مالسم) ءولع یا لوصعم هان لاقب روند هنا شلردل وط (لوسطملا) ردعقاو هدنآ لاتقهکردعضومرپ
 یا لیمحطلا حاص لاقب روند هسورخ هدننزو لیدنق (لیمسا) رد دآ هب رق یکیا هدن راید مصم هدننژوآ

 روند هبهرانعو ل شلپاب نوجما ناسشن هدراهبت تیک قانچ هدر و هدننزو نماط رق (لابرطلاإ) كمدلا
 هب هعطق ملايو كیدشمتیچ یدازوا یرضوط ها وهیبکهرکنک ندراوبد و ندغاطو روند هان یلاعو ك کوب ره و

 هج رحد (قل رطلا) هلوا كانه و كملک ندنفرط یتلآ هکروند هابق لو شمقیچ ةيچ بول هوس ندغاطو روند

  لیدنق (لیرطلا قوف ىلا هدم اذا هلو لبرط لاش ردهنسانعم كمەشيا كرم ربدک وچ یرقو یکدس هدننزوا

 برهنه او جم اکر دون :نانعمعما وص (لیبارطل | روند هنس ه ینهرخ و رک ید جک وو م راف

 هلل رسک كعج و كناط (ةلاهج رطلاإ) رد لابرط یدرفم هروک هنناب كحراش + اهعماوص یا ماشلا لیارط هنمو

 ی وا هرزوا یمهشرط كما ےسر اقلطم ینهراهج رط فام + یک هرراهجرط ردمولعم فرظ هکروند هناصق

 | رول والوج ه انعم ی وقة راهج رطلاکسپ رول وار وکم و | رهاظ هلکلتا دسقت هل دیق سسکلاپهدا ر و بول واح وتفم

 ارهاظ هلفلواموس رم و د زون د یلاهجرط هنسیهچ وا بول وا لقشم قو رضخ چوا رچنا هدیبط بتکو |

 هدننوی هلدددشن كمالو یعض كن هجم نبغو كنارو كنهزمه (تالغرطالا» رول وایتبم هنغیدل وا هدنلکش ناف

 | كحراش * روند هن رشوق كيکو او هنیراسشوق یرق یراکدید نأرق قحو هنب راشوق قفس وب نالوا یراقوط |
 | لیسط اهب ضرا لاق ىد ون اە خرو ی دز و لست للا را رد درفم "لغرطا هروک هنا ۱

 بارسا لسط لا هنسانعمقما ردلی بوبا وا هد هر بارس رول وا ردصم و ضرالا هج ویلعیراما ءاملا وه ی

 e هده" رب هکروند هبارس هدننزو ا (لسیطلا) برطضاو ءاض اذا لوالا بابلا نم السط |

 | روند ا یاو و دهد وک ارق كيو روند هر رابعو روند هلددش دوخای نم خرید ھو

  مدآرهدننزو هحنرحد (ةلسیطلار) هلبمدقت كنيس روند نا: لایت a هنسانعم تسط روند هنکلوا

 | رفاس اذا لجرلا لسیط لا ردهنسانعم قلاغوح یلام هلغلوا لئات ۰ تراح بودا رفس نیش

 كسان لوکس كنيعو یصقف كناط ( لعطلا ) ردیعا لجر رب یک هردیح هلسیطو هلام کف ارقا
 | (لعاطلا) هیف حدق اذا ثلاثلا بابلا نم العط هیسذ یف لعط لاق ردهنسانعم كلیا نعط و حادق هنن ر رایو

 | لافط یعجج روند هثیش نالوا E و اهلطب هدننزو لفن «(لفطلا) روند هقوا شلووط ن کیا یرکا ۱

 | هلغل وا ردصم لصالایف ةعان یا ةلفط ةأ ما و لفط نان و مالغ لا ردهلفط ىثنؤم رولک لوفطو )یک ات
 | هدننزو همارک (قلافطلا ) یدلوا فصتم نکیا عج نان هکهتن رونلوا قالطا هعجو درفمو هثلومو رکذم

 ۱ بابلا نم ةلوفط و ةلافط "یشلا لفط لاق ردهنسانعم قلوا مرو هزانو رت هنسن رب هدننزو هموع (ةلوفطلا)و
 | هنس كاچوک اقلط لب رک كناط لا رکذ سا یک هیلوفط روند هغلقج وچو عنو صخر اذا سمانا

 یش لک نمریغصلا وهو لفط هعم و ءاج لا رونلوا ریبعت قجوج هکروند هد ولوم كچوک لوق ىلع رونا
 نان هکربد جم + رولکلافطا یعج رونل واقالطا لفط هندلو جد كناویح یشحو ره و دولولا و |
 | لصالا ق ضعبلا دنعو رونل وا قالطا هعجی و دحا و لفط هلیسهدارا سنج و روند ید هلفط هدنرث وم هر وک

 | قالطا هشنوک بیرق هب ورغو هنسانعم لیل روند هب هک و ردهنسانعم تجاح لفطو ردینبم هنغیدلوا ردصم
 ۳ رک رونلوا قالطا هنسهراب و هنّوزج كثيش رهو رانلا لافطا ترباطت لاقت روند هنسهرارمش شتآو رونلوا |

  (نیلوفللا )و هلنیتصف ( لفطلا) ەنمۇزج ىا بلا "مهلا لفط لاق هنمو نوسل وا انعم و ثدح رکو تاذو نیع
 | لفطلا نيب لفط وه لا زلوا فرتصتم لعف ندرلنو روند هفلقجوج یک هلوفط و هلافط هللا ةددسشم یاب

 | بورغ بورارص شنوک رونلوا قالطا هن رخآ كنتق و یدنکیا 7 عملا لفط و بل وفطلا و ةلوفطلا و ةلافطلا و

 | ردق هماکنه یغیدلباب عب ناکا هرب ره یوترپ ندنعولط كشنوک ةادغلا لفطو هدماکنه یغنیدلشاب هکلیا

 | ندلنم وه و ةادغلا لفطیف ینانا لا اذکو بورغلا دنع هرخآوه و "یشعلا لفط ىن هبنآ لوقت رونلوا قالطا

 | لفطو ةلظلا ىف یا ليللا لفط یف یتداج لاق روند هغلوک ارق لفط و ضرالا, فب اهناکفسا ىلا سا رورذ
 [ ع االام اجت امام لا ندنز مات قلوا هانت بویغلیو هلفصصاب ناجل ناب زولوا ند
1 

 ( هاصا اذا )

6 FONTS 

۳۳ 



 e ۲۹۵ روی

 نالوا باوصد وخای روند هناویح و ناسفا سآرلا طط هکر دیفدا مو هدنن زولدنص (لدنضلا))ءاحرع وا ةنمزیا
 بابلا نم الوهض نبلا لهض لاق ردهنسانعم كمگيرب دوس هدیاقربهدننززو دوعق ( لوهضل ) ردقل وا هلا هلم*داص
 | هل ردتهنسنراقلطم لوهض و لهض لوق یلع رون دهد وس شمگبر مد هد ولها (لهضلا ) مقجا اذاثلاثلا
 ۱ ايش عقجا اذاالوهض و الهض "یشلالهض لاق ردردصم یکلوھض بویل وا عسا لهض ینعی ردهنسانعم كيکیرب |

 ۱ بورشمو امت "لق اذا ةاشلا و ةقانلا تف لاق رد هنسانعم لوزا یدوس كنوبقو كن هفا لهض و "یشدعب

 | هيلا لهض لا ردهنسانعم عوجرو قرو لق اذآ باشلا لهض لاق ردهنسانعم قلوا هجروط و هجا

 | ردذوخأم ندنسانعم لیلق ءامو و ردهنسانعم كمرب و ك سک | بودا لاطبا یتقح مامت كمدآ رو عجر اذا

 هوبف و هقان نال وا هجا یدوس هدننزو روبص (لوهضلا) هلع لب ها هصقنااهتح انلق لهض لا

 نوه رب لا روند هی وف زآ ی وص و نیل ةللقىا لوهض ةاشو ةقان لاش ن هدننز و بتکر د لهض یعج روند

 .نیعلاق رولوا فص و 4 همزانآ و هراکیپ هجزآ ییوص اوو هنشوق هود یحم اط روم و ءاملا ةلبلف یا

 . كجاخا هل مک كنهزمه ( ل ایضالا) روند هب هنس هز چ هدننزو هرم (ةلهضلا) ءالا ةلبلق یا ةلهاض
 ۱ ۱ نفت انعم كمر و هیطع و لام دمت زج همدآرب و هبطر رهظ اذا لا لهضا لاق ردهنسانعم كمرولب یمامرخ

 | تی یتسهعلرپ كرەدىا سسحن یربخ رب (لاهضتسالا) ةرزن ةيطع یا لام نم ةلهض هاطعا اذا هلهضا لاق
 ۱ لفيف (لاضلا) دنکما ام هنم ی وتسا ادا ربا لهضتسا لاق ردهنسانعم كلتا فوف و لیصح هلا ذخا ناکمالا ۲ ۱

 لوقىلع ردهلاض یدرفم رول وبان و وشن هلا رطم ءام هکر ون د هنع ون نال وا دیعب ندراهنا كنجاغا ردس هدننزو لام |
 | لاض رصشرب هل رک كنهزمه (قلاضالا) ردندن راصشا هب داب هکرددآ ید لرش هقشبرب و روند هنعون یاب

 حالسروند هغار هلماب (ةلاضلا) لاضلا تسنا اذا لصالا ىلع لیضا و ناکلا لاضا لاقت رد هنسانعم كمروت

 تن (لبطلا ) هج ءاطلا لصف و ردیدآ ف ورعم عضوم رب (لاضلا تاذ)ل روند هماهس لوق ىلع هنسانعم ۱

 ردصملبط ور واک لوبط و لابطا یعجج رولوا ولزو یکیاو ولزوب رب ردیشادنرفول وا كنار وص هکر دم ولعم هلک |
 رونل وا قالطا هسان و قلخ لبطو ه رض اذا لوالا بابلا نم البط لجرلا لبط لاق هنسانعم قلاج لواطرولوا

 |رونلوا چ هدرصم لوق ىلع ردشوقنم یرلتروص لبط هدنآ هکردیع"ا شاف ینام دیشج ر و یشان ندنرلهطاعش

 داش (لابطلا) جارما مهارد یا ةيلبطلا بح وه هنموردلام نانلآ ندهیجارخ ضرا دنا جارخ و

 لیعفت (لیبطتلال روند هنتفرح قلیل واط هدنز و هاتک (ةلابطلا) ردقح هل وا نهم هکر وند ه ی واط هدننز و

 لصالا ف یدلیا توکس ندهلبط فلوم » لبط یتعم لج را لبط لاق ردهنسانعم قلاچ لواطیخدو هدننز و
 یعجج روند هنویق یشید هلیعط كناط (ةلابوطلا) رلیدلیا ممت هدعب بوند ه هتخ یرافداص یسهقا جارخ |

 هوضع یرلکدید قالط ندهیلخاد ءاشحا هدننز و باتک (لاعطلا) زغل وا قالطا لابوط هنککر ا رولک تالاب وط

 هنم و ردیعما كعضوم رب صوص# هنتعاج رغلا ون و و رددآ كبلکر لاصط و هدننز و بم هک زد ل ىج

 نکا لهاک یانی دب وسكر دو ىلصا روند هود هکر مجرب اب

 دوسرو نم ههر دعب بودناو مه هلیسءزوخب را + لاس یلع تاب ربغلاف « لاب وید كالا دپ نشا

 مدآرب رایدلیا داربا یروب نم مالکر موق مم هدکد لیا هناعتس|ندربغ ون هدنص وصخ یس هک اکف هلغا وا ریسا هب هلمبقرب

 یغالط كمدآ رب هلنیتحقف (لسطلا) رونل وا بر هدک دلیا بلط ۳ ندهسک یکیدلیا تعاسا هدنقح امدقم

 بول وادسافوص هلسیسر وماچ و هلاحط مظع اذا بارلا بابلا نم الح لجرلا لعط لا ردهنسانعم قمل وا كويب
 لاق ردهنسانعم قلوا لعطا ینول كنهنسن ربو ةا نم نتناو دسفا اذا ءالا لعط لا ردهنسانعم ققوق
 ردهنسانعم قمارغوا هنسپرغا قالط مدآرب هلینوکس كناح و یصق كناط (لعطلا) لعطا ناک اذا بئذلا لعط

 لاق ردهنسانعم قفقوطای قمروا هنغالط كمدآ زو هلاعط کش اذا الع لوهحلا ىلع نالف لسط لا

 نوهغیدلوا قلح فرح ردهدزنابز هدهلیصف كناح هدنو و هلاحط باصا اذا ثلاثلا بابلا نم الحط هلسط

 عبطلابو روند همدآ لوی یغالط هدنزو فتک (لعطلا) ه الم اذا ءان الا لصط لاق ردهنسانعم قمردلوط و

 ناب یا لعط حدق لاق روند هباق ولطو نابضغ یا لعط لجر لاق روند همدآ هلانهشخ و نیغراد

 زوب هلی كناط (ةلعطلا) روند ه وص قنالوب هایسو بلعطم یا لحط ءام لا روند هب وص یلنوصو و
 روندنوکلین هدیسراف رونل وارببعت لج وکه دکر ت رول وا لئام هضای هج وزج هکردکنر ولردرپ هدننب هراق هلا

 ةاشو لحطا بئذ لاق روند هثیش لکو ک ندرافصو ندهلعط (مالعطلا) و (لعطالا) ردیکنر قالط و و

 ها ءاطلا لصف



 دو ۲-۸ =

 هع راصعا یصیصخ ههود كفلۇم هکرب د حراش * ترالب ةعیضم قب یتلا لبالانم یهو هتلاض دجو لاش

 راسو ناویح رک او زساه روند لاض هسیا ناسنا رونلواریبعت كت هدیکرت هک ن ال وا عیاض رک | هسخو ردینبم

 رونلوا قالطا هتراهمو قذح و هغلز وا ناک هدنتعنصتلالد هلرعص لداض((ةلضلا) هاه رون د هلاض هيا هنسن

 یک كجو دوهعم یهدلوبناتسا ردقولخم نوجمكلکس قذاح لبلد بوک ردعمآ هکروند هکلکت هلض لصالای

 ةربح یا ةلض هنم یئذخا لوقت ردهنسانعم تريح هلرصف لداض (ةلضلا) ةلالدلاب قذح یا ةلض ه لبلد لاقت

 عایض كنهنسنر ویتقرافم و تبیغ كنابحار الثمر ول والامعتسا هد رش و ریخ روند هد هکلناغ یتعب هنسانعم تبیغ و

 مالو هلنیتح ( للضت )ب ةلض همد بهذ ساسالایف لاقو هتببغ یا هتلض یتقلقا و هتلض لاط لاق یک ینادقف و

 یک بیخ و تام و و ردلع هدنسانعم هدومب و ردهو لطاب رولوا حوتفم داض اضعبو هل رسک كتهددشم
 كنفا رصنا مدع و لطابلا یا للضتیدا و ین عق و لا رد رلفمصنم ریغ ایلاح و ردلبقتسم لعف لصالا یف ردندنافمصت

 للضت یدا ویناوعق و لاقت رد رللتلعیلاح هدننروص یصف و یلصالعف نز وهدنتروص یعض كداض و تیلع یتلع
 قمردزآهکر د هنسانعمقمرد را و هتلالضیمدآرب هلیصف كنان (لالضتلا لو هدنز و لیعفت (لیلضتل) لطابلا یا
 هل رك ك داض ویصق كيم( ةلضل ا )ل الضلا ىلا هربص اذا الالضت والیلضت هلذض لاق رونل واریبعت كلما نیغزآ و
 ةلضم ضرا لاش هلوا رولیزآ لو هدنآ هکروند هر لوش هدننزو هطبلع (ةلضلضلا) و هلنیتعف (ةلضملا)و

 روند ههسک لالضلارشک هدننزو تیکس ( لیلضلا إل قیرطلا ىنعي امف لضب تناکاذا ةلضلض و ةلضمو
 روند هصق نایلوا قفوم هنفرط ربخ الصا هدنزو مظعم (للضلا) لالضلاربثک یا لیلض میش لاش
 ىلهاج عاش مان سیقلا ءرما هدننزو تیکس (لیلضل او ("لضلا كلل ا رب قفوال ناکاذا للضم لجر لا

 لاقف ءارعشل ارعشا نع لئسدقو هنع هللایضر "ىلع ثیدح یف و ردشلیآ تراشا هث دحوبشا هلکن وب فل وم* رد دارم

 هغلیغزآ ردمسا ندلالض هلیعض و هلیرسک هلداض ( لضلا  سیقلا ۇرا یتعی ەچ لیلضلا تاللاف الو ناکن او

 هیات ریسف و هیفربخ الوا هواو وه فرعب الوا ةلالضلا ف كم” یا لض نب لضوه ةغلابم مهلوف هنمو روند
 وه لاق هنمو ردلهعتسم هنسانعم تالهداز مارح و الحا هل رسک ك داض (ةلضلا رول وا ندنسانعم عايض هروک

 لاشو ارده نعل رات الب یا ةهلَص همد تبهذ لاق ردلیعتسم هنساتعم ٹبعو رده و ةدشرربغل یا ةلضل هنا

 رد راج هلیعضو یرسک كداض هدن و لالضا لض وه لاق اذكو هيفريخال ةيهادىا تعنلا و ةفاضالاب ةلض عنوه

 یدنل وا رک ذ هکهتن ردعما هلنیتعف (للضلا) رول وا روسکم طقف هدنآ نکل رد هدزنابز هددلبا هلم داص هکهتن

 ۱ ندنفلاراقلجاغالوقیلعهلوا زغتوطشنوک اک | الصا بودا نایرجندوت وقوندننلآایقهکر ون ده وص لوشو
 ۱ لضالضص لاش ردهلضلض یدرفم روند هنن راهی وص هدننز و نوت (لضالضلا) روند هب وص ندا نابرج

 |هدننزو هطبلع ( ةلضلضلا إلو هلرسك كنهيناث داضو هلنیتص# ( لضلضلا إلو ( ةلضلضلا ) هایاش ىا ءاملا

 ةلضاض ضرا لاش روند هر كب نیلاق ىعاربط هدننزو هذفنق (ةلضلضلا ) و هدننزو طبالع (لضالضلا)و

 | روند هراشاط كجهت جوک هکمروتوک بونلکوب مدآربو ةظيلغ یا ةلضلضو لضالضو ةلضاضو لضلضو
 ردب دا عضومر هل رصف كنات ( لالضت و روند هقذاح لیلد هدنزو هطبلعو طبالع هلّصاضو لضالضو

 هلی ءلداض ( لضلا ) ردشلک هد راعشا ضعب هکهتن ردلمعتسم هدنسانعمهد وېب و لطاب هلبعص لداض (لالضت "لضر»)

 هدنقابیا + اصعلا ه یرحام "لضاب «لثلا هنمو ردلمعتسه هنسانعم نادقف و تبوسیغ و یدنلوا رکذ هکروند هفمزآ
 | یکیدن كەم ذج اصع و یدلبا ملکت و رع یسهداز هرشم كنهعذج نال وان هویج تالم ادا نشو هفلتاب و

 | مزاع هنفرط هرو زم هعذج هلیسهسیسد كنابز نالوا هربح ٌهکلم هکاتق و ىدا رک ب تیاغپ هکردیعما كغارسسق

 یریصق ورمهدنل وص ویدلیا رارف ه وریک ب ون ههم وق رمسرف ریصق نالوا یر زو هدقدل وا راتفرک هنس هلیح ماد و
 | (هلضلض))ر وناواداریاهدنضرعهروشو "سشعقوت یدلیا ملکتیروب نم مالک هدکدروک ندقارباامنتو كنهرزوا اصع

 | (لالعمصالا) ردعض ومر هلیصف لداض (ءالیلضا رددآ عضومر هدننزو ده ده (لضلضا)و هدننز و هطبلع

 ۱ هلیعدقت كم هدنو و بهذ اذا *"یفلا لحما لا ردهنسانعم قلوا د وا و لئازهنسنر هدننزو رارعشقا

 | دولب نداوه و "لحا اذا لبا "لعمصا لا ردلمعتسم هنمانعمكلزوج و ردتغل ید نیما هلنونو لصضما

 ۱ له ردماقم وب یرک ذ عضوم كنهروب نم دامو عشقنا اذا باصسلا "لحما لاقت ردهنسانعم قلچآ بولیریص

۱ 

۱ 
۱ 

 أ



 هنگ ۲۰۷ جی

 ۱ RE یوق ROSY el * یا اد رتدم نه لاق روند هصت س ک اب یرچ وین تا

 افاعتمهرز وا یر یر یتعب ندیسف براقت هلررتصف (لعصلا# "یوق یا لعاض لج لاق روند ه هود تاکرا

 | عبارلا بابلانم العض "یبصلا لعض لاقب ردهن انعم قلوا هریخو هروج یدوجو كفجوچ یشان نوقول
  كننغآ كمدآ نکچ یسهشیش تماج هدننز وریما هلبا ده نیغ ( لیغضلا )ل بسنلا براق نم هند, قداذا

 ه وص هجزآ هدننزو لکش (لعضلا) همج صتما اذا ماا ۸ توص وهو الیغض تعم” لوقت روند هنس
 ربقف و روند همدا "[ قالبج و ی ک لیف روند همدآ دنمون یرمو و كوب یس هنج هدنز و لکیه (لکیضلا) روند

 | لجر لاق روند همدآ قالی دوب هدنزو رجا (لکضالا ) ردهلک ایض و لک ایض یمعج روند هادکو

 (هلطلضا و ليم ویصق كداض(لضلا)و هلیکقدل داض (هلالضلالو(لالضلا) نایرعیا لکشاو لکیش
 هنفلنغزآ لوب هلنیتهف (للضلا و هیسسک ككداض (ةلضلالو هدشز و هکوصضا (ةلولضالا) و هدننزو هرز
 اشار لوله لالضلایف وه لاقب ردیلباقم تیاده ردع هکرونید هغلهارکو هفلزسلو و

 ردغلیا طاع یس ابا دوم اوج هروک هناي كس اف اخر یی همت للضصلا و ةلضلا و ةلولصالاوا
 | تیردصمو رار وذل وا لاس ! خد قر ەلوا مسا ن کل + یهتنا رد ربعما یسادعام و زدراردضم هلالض هلا لالض ارذآ

 یتعب تللزک لج راب تلاض لوقت ردذوخأم ندنسانعم قمزآ لو هکرد هنسانعم قلوا هک ون وه را مد رو 0
 سرا یوم ما رخ عیار باسبلانم ىنعيتالكت الض لاقبو ىناثلا باسلام |
 ردعوضوم هنسانعم كليا لودع ارثک وا الیلقو اوهسوا ادع ندهعتسم قیرط هلالض و لالض هروک هناي |

 هجو وو ردلهعتسم ید هدنابسن و تلفغو رونل وا لاهعتسا ځد هدکلیا لودع ادعوا ءا طخ هډ هراس روما وا

 | تاون تفرعمو تینادح و تفرعم ردلالض نالوا هده" رظن مولع یرب رول وا مسقنم هع یکیا لالض هلبا رخآ |
 لالضا و ی ک لالضنال وا هدهب ع رشماکحا تفرعم ردل الضنال وا هد هیلعمولع یرب ویک لالضنال وا هدنسل وقم

 | ریزد تل مکح هنلالض كندسکر و یک كمروت هنسفر الثمهل وا لراض ی اس هکرد و یرب ردع ون یکیا ید |

 .یتباصا كنا دنا هکر دلوقنم نداکح ضعب و: یک كلا ہارک یهدآرب وا سس هال لالشا کردو ی
 ردهدنل زم ق وا نالوا بیصم هن اش با وص و تماقتسا ارز رول وا یاب ندهرشک هوج ویلالض و نددحا و هج و

 | قمزآلو هکر د هنسانعم كمر وت لو هلالض و لالض و + یهتنا رد ربثکهکردهدن رب نالوا طقاس هننناوج تلالض و |

 | هلیدت مال قم" ی د لکو لزنلا ورا دلا تالض لاَسا ذکو عبارلا بابلانم نعي تالک قیرطل |تالض لوقت رونل وا ریبعت ۱
 باو یل و قجهزا واب بویلت قیر ردیسهلوقم راد و قبرط هک ك نەنسنر نالوا رازف ر وتب قا وا ۱

 ) باب هک نس راد یت ء"لضەسرول وا زغلو وزغلیب یدنک هنسف لواو ردندعبار بابک كسريد اچ

 ینیراعض وم كرلهنسن نالوا تباث یک لزنمو قیرطو ردا دوروندیاث و ندعبار بابندنسانعم تیاده دض
 ندیناث باب هدقدل وا زل وب هنسن ا او ردنا دورو ندعبار باپ زکلاب هدنسانعم كلا اطخ و یمزآ بویلمت

 لالض و رونلوا دارا ندعبار باب د هدنو هلغلوا هدنل رم تباث جد یم 5 ناویحو رولوادراو هژلف رح نع

 بابلا نم ةلالصو الالض سرفلاو ریعبلا نالفلضلاق ردلمعتس هنسانعم كلا عياض و كمروت یبهنسنرپ هلالض و ۱

 | عبارلاو یناثلا بابلا نم الالض سرفلاو ريعبلا لض لاق ردهنسانعم كعب بولوا عياض هنسنر و هنعابهذ اذا ىتاثلا
 اار راص وتام اذا لجراا "لضلاقم ردلمعتسم هنسانعمقل وا راسکاخ یدوج و بول وا اله هکر و عاض اذا |
 لاق رد هنسانعمقم ون وا و باغو یخ اذا نالا ف ءامل الض لاق ردلمتسم هنسانعم قمل وا بئاغ بول یک و اماظع و |
 دیک زی هنسار و وهس كلذ نا ىلع هبا هک نیلاضلا نمانا و اذا اهتلعف لک ییاعت هلوق هنمو هينا ادا اب الف لص ۱

 یهنسنرب هلبسمک كن همه( لالضالا) هيلع ردقا لف ییع بهذ یا نالف ینلض لاق رد هنسانعم كك ب وقیچ ندلا ۱
 یره ET هدحابصم هکر د ج تم » هنعابهذ اذا سر فلا و ریعبلا "لا لاقب رد هنسانعم چاش | ۱

 یسهلوقهراد و قیر و هسیازلعینیرب بول وا عیاض ی هنسنرت اس و هقن و اد نّه هلا هزه رار د *یشلا تالضا یکیدد |
 هکیدید یناعا ناو راربد هتللض و هنللض ندعیار و یتاث بابو ندیئال هسردا اطخ ییعضوم كن هنسن تباث |

 رک وناسنالرک راربداذک یبلضو هيا رول وازجاع بویلوا رداق هغلو یی هنسن لوا هلبا هزم رار د اذک ینلضا

 دوال بوموگ هرب ی هنسن ر لالضا و +یهتنا هسیا رولوا زجاعندقل و بولوا بئاغق ر هلوا ندیناث باب ن وسلو انا ويح
 ردهنسانعم هارک نیغزآ هدننزو روبص (لولضل )و( لاضلا)هبیغو هنفد اذا "یشلا لضا لاق رد هنسانعم كما
 رونا وا قالطا هث ّوم و رک ذم دو درازءود شللق هدنابابب نجا (ةكالضلار ردندعبا ز یناث ن ندیناث باب لوا



 بچ علا داضلا لصف ب
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 (۵ وصل ا) طاسب یا هاوشمیف لّوصی دارا لاق ردهنسانعم قمردشراق یراهکرکچ نالیرواق هرجا ءوانو |
  لداص (ةلوصلالرونید هننمرخ یادفب مچ شلروپس یسهروچ دوخاب هبادغب شغل وا هیقت ملباوصهدنزو همظعم
 ۱ ةطنحو هدنبقع كن رلانعم یک وا یکیا تالیوصت فلّوم» روند هبادغب شغل رب یکسک و  یغاریط هلبا وص هلیعط
 | (ةلواصلا)) یدنلف هجرت هرزواروک ذم هجو قايس یاضتقم ر هلکطاثم هات رابع ةطنح م نم ةلوص و ةلاوصم

 | قلتآ بوارص هرزوا هسکرب نوجا كعثک ود هلیسنک كراداص (ةلابصلا) و (لایصلا )لو هدننزو عاف
 | ب وار جج هن رزوا كن ر یر هدننز و لع افت( لواصتلا ها واذا ةلايص و الابص وةل واصم هل واص لاقى ردهنسانعم

 |(لهصلا) و هلنیتهف(لهصل )ردیدآ لجررهدنزو ی( دوو و اذا الواصت لاق ردهنسانعم تیبا هلج |

  یروط یبکیسادص لیز كب کروند هک رت قرلوا قلقوغو ہیٹ زج هدنوص هکر د ةنسانعم لعص هدننزو لها

 | لهص هتوص یف لا ردندنساح ون و یک یسیدرمشک تآ ردنرابع ندنسلوا هرزوا تدح هج ولرکتل بویمقيچ |

iy۱ درب سرفلا لهص لاق رد هن انعم كغشك تآ هلیعف كداص (لیهصاا)ل حك عم ةدح یا لعص و  

 هدننز و i ید رک ذیساک روند ویستا وا منا لی مس و تاوص ادا ثلاثلا و ىلا تابلانم ما 1

 دادش ( لاهصلا ]هت وص یا هلاهص و سرفلا لیهص تعع” لاق رونل وا ریبعت یدرشک هکروند هات ی جدو أ

 ردکعد یجنشک (لهاصلا) روند هتالوا یجنشک كب دوخاب ندنغيدل وا یعنشک رونلوا قالطا ها هدنزو |

 | ناصهو تلوص هلتوطس و مثخ یک هود شمرسا یتعب جایهلاو لایصلا دیدشیالهاص وذ لجر لاق هنمو

 | لهاص و ردنا لیهص هک ًایوکهدنتق و تل وص هلل وا ج ردنم لهاص ر هدنعبط و هدنسفن هک اي وکر دهسکنال وا دیدش

 | هعفدر الصا یشان ندنسفن ت عو بوب هر واق یکه نکو او بوپ یر هلن راقایاو هل اعاد هکروند هه ود لوش

  هلجرو هد طبخ ناک اذا لهاص لج لاق هل وا رول وا ادب . رایدلروک هدنفوج ندنندش نکلهیمروکوب نرمال

 ۱ | هلعاف (ةله اصلا 2 لهاص تاذقا و لهاص وذ لج لاه و "یودهفوطو هسفن 5 نع نه ةدحاو وغر الو " ضعبو

 ۱ ةعفر ةلهاص هل سرف لاق ردلهاوص یعج ردلهعتسم قرهل وا مس هنسانعم لیهص ردردصم هدنز و

 | هرجا راقلتواو رونل وا قالطا هنن رلتوص كرانابرطو كلرالب یربکدتا همزرک و  یراکدیتالرت لها وص و لیهصیا
 ۱ ندبص «هلهاصون ) بشعلایف اتا وص ایا نابذلا لهاوص ینتزحا لوقت رونل واقالطا هنن ریدرز و لر لکنیس

 | لیم (لیصلا ) ةواخ ر یا ةلطهص ه لاق روند هکلکشوک و هکلکیل وس هدننزو هجرحد (ةلطهصل) ردتعاجرب

 | لوهص ءان ىلع اذک لیص لاقت وال وص ل وصی لاص ین ةغل الص لیصب هيلع لاص لاق ردتفلهدنس هلک لوص هدننزو ۱
 ا هبا هزمه (لیئسلا) بچ[ دل داضلا لصف چه یلاعت هنوعب زحمت رد یا جاو ضيق ىا

 ءالوض یعجب روند همدآ فب و قیرآ ید وربقح قیقدریغص یا لیئض لجر لاقن روند همدآ زسلج رج
 | لیض ردلعاف عسا ردلایتفا هکندلأطضا (لطضلا) هلرسک ككداتض ر را زا Ss ولک

 آمالنا تابلانم ها لجرلا لوض لاق ردهنسانعم قلوا لیئض مدار هدننزو همارک (ةلاعَصلا زا ردهنن رلانعم

 یب مدآر و لوض نعم لجرلا لءاضت لاق ردهنسانعم هل اض هدنزو لعافت ( لماضتلا) الض ناکاذا ۱

 خا اذا لجرلا لءاضت لاق رونل وا رببعت كيس هکر دهنسانعم كفل رب مک هلکلج و روک

 | توضلار کیا نال وض هيلع وه لاق رد هنسانعم تفلک و تلقث هلع لداض(نالّوضلا)رغاصت و ادعاقهصخح7 | ۱

 | كنسهلک لیئض قلبت روند همدآ لاحت یب و فیعض هدننزو هدؤت هرزوا ییوصت كح راش + هلع ء هلداض

 ةيح یا ةلبض هتر واس یک ینالب قوا ۱ ۱ O را ید قد درک زدنشن وه |

 رئزو لشض وبشا هد ع مالک و ردهنسانعم هیهاد و تفا هلیعص كناب الیلقو هدنز و رئز (لیّئَصلاو ةقيقد

 | رئز فل وم یتح * ردهروک ه هينا تفغل هکهلیعص كمال و یرسک كناف قمی ردقو هدننزو للعف یربغ ندنرهلک

 ۱ | هدروب مس نز و ید یتسهلک لبض هلا هلم6* داص فل ؤم نکل + یدلیارکذ لوق جد هنغیدل وا نط كنآ هدنسهدام |

 هيلوا يع الصا هکروند ه وص هج هتف و و هحزآ نالوا هدنزو رب هدننز و لحر (لصضلا رظنیلف یدایا کوا

 هالاوهو لصص کوامو لحم کدلب تاعصسلاین هنمو هلرسك كداض رولک لاصض و لوو لاصطا یعج

 یفرطر هکر وند هبایق نالواهدنجما وص هکیدنل وا نایب هدنسهدام نتا (لحلاناتا) هلقعال ضرالا لع لیلقلا |

 بام اله ءاللالص لاقت هنسانعم قلوا ةقفوب وص مدر رول وا ردصم لح و هلوا شمقیچ همش

 ۱ هلدیغ مضر دغهداروب اه وام لق اذا ردغلا تلح لاق ردهنسانعم قملوا هجزآ ییوص ثالوک و "قراذا ثلاثلا

 | دننو حرز هلا هم یاز ( لزرضلا ) روند هل نالوازآ یوص هدننز و دعقم ( لصضلا ) رديعجب رب دغ
۱ 

 )بایت( 
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 | بیسح مرک دیس یا لصلصم EREK لاش روند ما نا ااو مرک نالوا موو دیس

 ۱ هک نسانعم فکسا روند هب یش واب و دوج یا للصم رطم لاق روند هرومب ناوارف للصم و بسنلا صلاخ

 بصنم ناوارفو ولروز هکرونید ه وص نالوارولیرایرب هد. دلکود هدننزو لاض (لاصلا) را رد فاکسا هماع
 .ه هلغ شعئراق هلقاریط هدننز و همامب ( ةلالصلا ) قشنت صرالا ىلع عقو اذا لاص ءام لا رول وا ندنفیدل وا

 | ندنتعاچ هلظنح نو رعون هدننز و طبالع(لصالصالروند ه هلغ نالی را ندقا ربط هلکل يا كىرګ ب وکو د وص
 | المص اصملاب انالف لمص لاق ردهنسانعم قمروا هلکنکد هدننزو لج (لعصلا) ردیدآ وص ر ا و

 | جاناو دتشا و بلض اذا ثلا لغم لاقب ردهسانعم قلا نقشا پوکی هنر و ھم یول
 ندماعطو نشخف ایر دح م اذا رجا لص لا ردهنسانعم كلا ادب تنوشخ بونلدرس ندنغیدمناق هب وص

 قل وا یتقصاق هنسسلرپ یدو هدننز ود وعق (لرصلا» "نع فک اذا ماعطلانع لعص لاق رد هنسانعم نرلکچ

 روند ه هنسیروق هدننز وریما(لیعصلا رو( لماصتا )بش دتشا و بلصاذاال وعصو المص *یشل| لمص لاقب رد هنسانعم

 فیعضل ایا لیلعص لجر لاق ر وند همدآ فرح زسلچ هبنبلا فیعض و رددآكت وار هدننزو لیدنق (لیلعصلا)

 روکرلتواو دتشا اذا “یشلا لا لاقت ردهنسانعم قفلمتاق كيهنسنرب هدننز و لالعمضا (لالیصالا) هینبلا

 روند هن هیهاد هدننزو هلم (ةلمصملا) فلا اذاتبنلا | لأمصا لاقت ردهنسانعم قعشمراص هنر یرب هلغا وا |

 لاقب رد هنسانعم قل وایروبقوف یکنوک یسیرد كنسهدوک ندننحن و عوج كمدآرب هدننزو هلقوح (ةلموصلا) |
 (نلیصلاردیدآ كرش سنجر: هد هیلاع هدنز و رهوج (لموسلا) ارضو موج هدلج تفجاذا لجرالموص

 هدننزو فدنخ (لبنصلا) و هدننزو ذفنق (لبنصلا) روند همدآ کو ددش یتقلخو هين هدننزو "لتع

 لبنص و رکنلا یهادلا یا لبنص و لبنص وه لاش روند همدآ یهادو تفآو نطفو رز هد هبن سس تیام |

 عون جاقرب هکر دجاغا ولوتف فورعم هدننرو رفعج (لدنصلا) ردیلع ثالجررب ندنس هلسق بلغت هدننزو فدنخ ۱

 ناتفخ و للحم یءّراح ماروا ردیعو ضابب دوخاب یزمرق یب رولیا یسیزمرف و یسیراص و یضایب رول وا
 هرز وا قل وا ی ّرعم لدنچ لدنص هدناهر هکر د جم » ردعفان هنعاونا كناج و ه هّراح هدعم فعضو عادصو

 موی ورونید هکشا و + ودنیتم و عظع یسهدوک و یراویرمو یشابهدنن ز و طبالع لدانص ولدنص و ردم وسر | ِ )

 لدنص یعشكشا و هود هدننز و هجرحد (فلدنصلا 2 ردشل وا دیدش لاتق هدن | 1 هکردف ورعم مو برعلا نيب لدنص | ۱

 هدننزو جرحدن (لدنصتل) مظعو بلصو هسأر مف ادا راج لاو ریعبلا لدنص لاقب ردهنسانعم قلوا ۱
 "یی الدیص "ییالدنصلا) ءاسنل اعم لّزغت اذا نالف لدنصت لاق ردهنسانعم تعشرا تویلیا افشو هطاروخ هلناوست | ۱

 لا د روند همدا ندا یثم كرهکا هرب یتشاب ام اد هلی رسک كناط (لطنصل ال یدنلو د هکردیفدارمو هدننزو

 لاوص یصا هکهدنز و باتک «لایصلا )و هدننز و لوق (لوصلا) هسأر «یطاطیو یشع ناکاذا لطنصم لجرا
 هلات(فلاصلا و هللادبا هفلایوا و (لاصلا# و هدننز ونالوح (نالوصلا) و هدنز ودوعف (لووصلاو و ىدا |

 لوصب هلرق ىلع لاص لاق یکه ود لحدا ردهنسانعم قمردلاص بودا شیورو هن رزو | كنییکز 8 ۱

 لاص لاق ردلهعتسم هنمانعمقلواریکر ش و هلا وح هب هسکرب و هیلعاطس اذاةلاصم والاص و الووص و الایص والوص /
 نیک بووهرواق نیک بوردلاض هوزوا رود زناسءودزواب كکرا لوص و هرهقو هلع لاو
 هنکو ا بورذلاصهرز وا یشید كشا یراشح و اهلتاق اذا الوص لبالا ىلع لعقلا لاص لاقت ردهتسانعم كل

 ۱ ۰ یکی دک ن رزوا كمدآرب هلوص ولوص و اهلشاذا ةناعلا یلع ریعلا لاص لاقى ر د هنسانعم كمر وش بوق |

 رد متسم هنسانعم قلوا ردقم هنسفر هدنفح هسکر و بثو اذا ةلوص و الوص هيلع لاص لاق رد هنسانعم قلقا |

 ( لووصلا رونلوا لامعتسا ال وه نامه هدانعم و و ردزاح انعمو أ یا لوهحما ىلع اذک مهل لیص لاقب

 اخد ازوم هکدن رونلوا ربغت لحمدآ .هناردلادص همدآ ر یحردلاص هدننزو روبص

 اروند هاقولردزب یراقدنالصا ین واق لهج وا هدنجما نوجا كمك یسیجآ هدننز و رم (لوصل۱) ردلمعتسم

 هدنچ وا كنصماق هل رسک كداص ( ةلبصلا) روند خب کر رفت هکردیفدا مو هدننزو هسنکم (ةلوصملا)

 "یکلا هیقفلا رفعج نر دمج رده رقرب هدنساضق رصم دیعص هدننزو لوف (لوص) روند هموکد نالوا
 کا "یلوصلاممهارب|یسهداز هجوعو یلوصلار کو !ندمالعا ردد تالجر رپ هلیع لداص (لوص )اردن دار وا یلوصلا

 | یني رد هاوصكجنر رد هنسانعقمهراقیچیب هنسن رب هلباوص هدننز و لیعفت(لیوصتل )لرد دآ عضوم رو رد راپ وسنم
 هیحاو سنک اذا ردسلا لّوص لاشه ردهنسانعم كم ر وپس فا رطاكنهرخو ءام اب هجر >| ادا هل وص لاق یک قم راقیچ س

 ۳۶: ) * ثل #
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 : دا قفا دزو لزل لاراب تفچ انا ر دغلا لصلصت لاق ردمزلتسم ییدر طاب

 تازو وص ندقفزوط قوچو تنا اذا یناثلا بابلا نم الولص معلا لص لاقب نوسل وا شعشپ رکو را
 | لا ردهنسانعم ققوق تا یخد و هل كنهزمه ( لالصالا ۶ نجا اذا ءاملا لص لاش ردهنسانعم

 ٠ «دننزو دادش ( لالصلا ) هربغ اذا مدقلا هالا لصا لا ردهنتسانعم قمزو ییوصو نا اذا ملا لصا
 | ردهتسانعم لصم دوخا ردهرز وابسذ ل الص هدارو ارهاظ نجنآیا ل الص ءام لاقت روند ه وص شمل واریغتم

 تغابدزونه لوق ىلع هنسانعم دلج روند هیرد هدننزو هلخ (ةلصلا) یک یکیدلک هنسانعم كردم كاد

 روند هر یروقوق لوق ىلع هر و لعنلا یا ةلصلا سبل لا روند هنناق قایاو روند هی رد یروق شماغل وا
 ولتعس وو هل رسک لداص ردلالصیعچج روند هر نایلوا روط«نتاک هدنغلارا كرار نالوا روط# یکیادوخاب

 | لاق ردزتاح هدهل رک كداص هدنو رولوا دض هلکغد هروب هج زآ ناغاب قّرفتمو روند هرومخ؛ ناوارف

 هلا روزو روند هغاربط كانمأو روند هغلراچ كولبر و ةلبلق ةق رفتم اذک و ةعساو یا "لصررطمو ةلص ةرطم

 هحارد و تنم نالوا هرجا تغابدو ار هاب رک یراق و نالبقاق

 یورشمرولوا ردصم لص و روند هرومغب هجزآ ناغای ق رفتم یس دوب هل ءاداص (لصلا روند هیرد
 | ندقاربط هلککو دوص هب هلغقشراق هلقاربط و هافص اذا الص بارشلا لص لا ردهنسانعمققل روط بوزوس

 هیهادو هلابح ىلع الك انلزعف ءام هيف انببص یا بارتلاب طلتخما "بلا انللص لوقت ردهنسانعمقمربآ هجهقشب
 ] راسو كوص هلی كداص (ةلصلا]) ةيهادلا مهتاصا اذا ةلاصلا مهتلص لاق ردهنسانعم كلا تباصا
 ۱ هکروند هم نکشیش نالوا قالصا دوخاب ناروط هدر ان و روند ه هار نتنمو د و روند هنس هی كن هنس

 كم دیکلنکشیش كروب زم مل هچرک هلکلیا سر هلیت رابع "یدنلا ىلا ةرارتو فلوم» رول وا یسهحاریتعثک |
 ۱ هدنلب وأت یدنلا رال ملا و هلفلوا مسا قايس یاضتقم نکل بولوا

 | زساه روند و لالرم هدننز و هلحا ردهلصا یعجب روند هنجنوق لوق ىلع هن راتسا همزج هلب رسک

 | طبالع (لصالصلا ) و هدننزو لبلب (لصلصاا) هقاس وا هتناطب یا هلالصو "فلنا ةلالص حسف لاق
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 | و هکشا زاوآ .دنلب نافریک 1 هلیسهینب لعاف مسا (لصلصلا) و هدننزو لاسلس (لاصلضالا )و هدنزوا

 هلصلص هدننزو لبلب لصلصو تّوصم یا لصلصمو لاصاصو لصالصو لصلص راج لاق رولوا
 2 ام ووسد و يو و ا هدلوک ېک

O EA ON EP EE ام و لیت ERE 

 لاصلص و روند هرایوت ضا هدرخ نالق هدنرار دلکلک ود یری وت كنبرب دن هنیسو كنسهقرا كنمسق ت آوا

 حر ونل وا قالطا مّتقم ندزلبای یسقاس بونل وا حج لوق ىلع روند هروماچ هریک اب و سلاخ قشرات هما موق

 نیطلاوا لمرلات طاخ "را نطلا وه و ةیالا هعلاصاص نم ناسنالاقلخ لک یاعت هلوف هنمو روند راف هدقدنل وا

 یدنل وا لادا هداص یر كمال هدننزو دادش یا ل الص یلص كنوب ضعبلادنع هر دحراش « رخ لمجب ام

 مراقال وف ورون د هنشوق نج رکو کو یدنل وا رکذ هکر ون د هنس هیقب وص نالف هدلوکهلیمط كراداص (ةلصلصل)

 لصلا )ر دعض ومر هدننزو دهده (لصلص ةرادا) هنسانعم هرفو روند هوسیکو فلز نالوا لزایرغوط (

 هناب كحراش * رول وا د دش كب هکر وند هنعون یراصو هما دوخاپ هنسانعم هیح روند هنالی وک كلداض |

 ةهيهادو تفآ و ءارفصلا ةقيقدلا ىه وا يلا ىا "لصلا هتغدل لاق شعا زطا ريثأت نوسفا اک | الصا وز |
][ 

 يظنو لو اهریغو ةموصلنا ىف رکنم هاد یا لالصا "لصا ها لا هنمو ردلالصا یعج رونل وا قالطا

 ير روید هبلف یمیسک و رددآ رصشرب و هنراق یا اذه لص اذهلاق ردهنسانعم اتمه ونراق و ردهنسانعم |

 :(لسا) رک ذ اک ةلاصلا مهتلص لاقب رونلواقالطا ه هیهاد ځد و هدننزو هلاض (ةلاصلا) ردلالصا

 منو سا ی دام  oروند |

۱ 
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 أ قماتوا کا تاب هراوط هلبرمسک كنمزمه (لافصالا ردیعسا كن وارب هیدنشت كمالو یک رداص

 بری مارا سا كن هنسنرب هدننزو لقن (لقصل) یلصفصلا هلبا یعر اذا لجراالفصا لاق رد هستم

۱ 
| 

 یراوط و هالج اذا لّوالا بابلا نم القص قرولاو بوثلاو ةآرملاو فيسلا لقص لاق ردهنسانعم كمرب والخا
 ترضاذا ضرالا هب لقص لاق ردهنسانعم قلاح هرب یهنسنر واه رم | اذا ةقانلا لمص لاق رد هنسانعم ققلیرآ |

 | ههنسن شل ر والجهدننز وریما(لیقصلا )و( لوقصمل ا )اهب ضاذااصعل اب هلفص لاق رد هنسانعم قمر و هلکنکد و
 اهئالح یا فیسلالاقضص نسحاام لاق هاندا روند هغچآ ندساب ردعما هدننزو باتک (لاقصلا] روند

 واق EEE < ویروس تاو ایم 2 تآ را لاتو ها نیو دز لاقص و

 دتنایص و هتعنص یف یا هلاقص ف سرفلا لاق هنمو رول وا لوتصم هکایوک یدوجو ردنرابع ندنسلنا هدر ورپو
 هبه رهه هدننز و هم ( ةلفصلا ا هدنزو یک نب لو یعج روند همدآ یحر و الج هب هنسلرپ (لفاصلاژ

 برهم بم هبلاف فل ؤۇم × اهب لمصر ةزرخیه و لقصلاب قرول القص لاقب رونلهرهب ینبهلوقهزب ودع 6و

 | یکی زوت مرم یرافدجآ ین ساب كرلماح الثم روند هیس نالوا لقص تل آ اشلطم هسخو یدلیا صیصخ

 | وه لا رولک هلفایصو نقاش یعجب روند همدآ نالوا یتعنص كمهلب بوچآ ج هدننزو ردیح (لتیصل |
 هب 4 اد هدن ور و تسج و هنسانعم بنج روند هناپ هلیعص ءلداص 6 لقصل) اه ؤالج و فویسلا داص# یا لتیصا

 .دنزو فتك (لقصلا ا نیترصامنا یا نیلقصلا قحال سرف لاق هلباه رون د ید هلقص روندهروک و و روند

 ۱ یتا كنسهدوک و یشلا فلتحم یالقصلجر لاقن روندهمدآنال وارزوب قشراق ولردول رد بویع رو ههزودرپ |

 | لیلقا یالقص سرف لا نوسل وا هصق رکو نوزوا یراروک و و یرانای رک روند هت نال وا زسلچ هج زا |
 (هلتصم) ردنا یملق كندهسک مان لیلا دز ن ةورع هدننزو رفز ( لقص ]ل هلقص یتعپ مصق وا لاط لا

 | برغم هلیفیفخت كناب و یدیدشت كمال و هلال تارسک (هیلقص) ردیعما كاجر رب هدننزو هلسم هلبصق كم

 . (نایلفص )ردقج هل وا هر زج نانل واریبعتایلص- و ایل هدزکد قا یذاح هنتکلم هیلاتاالاح ردیدآ هرب زجرب هدن : کد |

 ! رینم (لقصلا رددآ ی هدننز و ءارصع (یالقصلا) ردعضومر هدماش هلمال ددشنوتا سمک تلد |

 , لاق رونل وا قالطا همدآ رون یراجو غیلب ثالام را هلتیسانم و ردتلآ ےسا یہ رک هلقصم هدننزو |

 یاووق شنالصا هد وس شلعاص هزات هدننز و لح هلا هرولیکم داص (لععصلا قلصم ۳ لعصم بی

 ةلعتنص ةبرش لاق روند هب ورشم قوغوص هلی کی كنو و یک ك داص (قلعقنصلا ) روند هنامرخ |

 : بابلا نم الیلص *یشلا "لص لا ردهنسانعم كفلسس هنسن رب اقلطم هلبعف ةلداص (لیلصلا) ةدراب ىا
 مالا "لب لاند ټا كني دار ول قررا روش ننک ید كنآو توص اذا ینثلا |
 | لاق رونل وا ریبعت كمە اک دا نغلسس هغلغ وت نالوا هدشاب هدقدنق وط ملقو هل وص "دتما اذا

 OT تاج ن نک راقاق هرب اب هلا روز یح* رومدو عارقلا دنع نينط هل عم اذا ضببلا لص

 يدو بر ضلع هوس مج انا: یشلا ین لخدب نا هرک اف برمض اذا راعسما لص لاقب ردهنسسانعم

 لبالا تلص لاق ردهنسانعم كم وا E نکرجا وص هلغع روق یرلقسرغپ ندقلرسوص تيا

 ییدرتاج کرد تنم زور یمولوط وضو ترشلا دنع توص اهل عم شطعلا نم ۰ اهاعما تس اذا |

 قزهلوا ردصم هدننزو جرحدم (لصلصلا) و هدنزو هلزز ا اذا ءاقسلا لص لاق ردمزلتسم |
 تّوص اذا الصلصمو ةلصلص "یشلا لصلص لاقب ردنعضتم یرّزکت هکردهنسانعم كفلسس هنسنرب دو |
 | عیجرت ھه وت اذا ماعلا لصلص لاق ردهنسانعم قمەدشغج هنر یر یسازجا كنهن تای

 سرطا لصلص لاقي ردهنسانعم قمهدرقنج اچ لصلص تلذک رولوا قرف كنو هلا لیلص سپ هتوص
 هددهت و هدعوااذا ان الف لصلص لا ردلمعتسم هن انعم كلتا ددهتو فیوخ هلناسل یمدآ ر و هتوص مجر ادا |

 بویمهدلروک طلتح دعر و رکسعلا دیس لنق اذا لجرلا لصلص لا ردهنسانعم كلا لتق ییغوبشاب لرکسعو

 هزوس هلا فاذکو فالو هتوص افص اذا دعرا لصلص لاق ردهنسانعم كمهدل روک هلتوص یروط 4 هزود رب |

 هلصلص و اقل ذكم اهجرخا اذا ةهلکلا لصلص لا ردلهعتسم هنسسانعمكلا لکت هناعنصتم كردرب و باتو بآ

 هنر اکدنلسس بونقلاج روند هنس هی تیزو نهج نالق هد د باقو هنسهیش وص نالق هدنوک زولوا مسا

Êلاق ردهنسانعم قمهدئفچ و قمهدرقنط یس هلوقم یلحو رومد جد وب هدننزو لزازت («لصلصتلا) ردینبم  
 هکرد هنسانعم قعروق روماج نالوا هدد لوک تّوص ادا یلعالصاصتلاق و لصلص ییعم ماسا لصلیمت

| 
| 
| 

| 
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 رارجا (لالهشالا]) ةلهش هنیع ف تناك اذا عبارلا بابلا نم الهش مالغلا لهش لا هنسانعم قا وا ولزوک الا

 دمدآ ولزوک الا هدننزو رجا (لهشالا) لهش ینعع "یصلا لهشا لاق ردهنسانعم قلوا ولزوکالآ كب هدنزو

 ةلکشل اكن علاداوس فة رج ةلهشل اهکنینیعل الهشا ناک  مالسلا هيلع هتفصیفو ةياهنلا ق لاق رد ءالهشیننومرون د
 تاهشا ( ءالهشلا ) ردفاضم اک | تعاج یرلکدد لهشالا دبع ون ندع ردیعما كغصرب لهشا و ضاسبلا ىف

 (فلهشلا روند هتجاح ءالهش و ءالهش نیعو ءالهش ةأرماو لهشا لجر لا رول وا تفص ید هزوک ردیوم
 اس و و لا تسنیا ةلهش اما لاق روند هنوتاخ هلقاع ولشاب زا ور تند راف هجوق هدننزو هلهکا
 زنیم ایک بودا عازت هللا مدآرب هدننزو هلعافم (ةلهاشلال ردص وصخ هاست
 عاش مان "یلیاولا "ینامزتا دنف هدننزو لها (لهش ردندنیعبات عب 7 هکر دیا نبا هدنزو رب ز (لیهش) هاش و

 هدنرابد مصم هدننزو باح (لاهشآ)ل بذک یا لهشو علو هيف لا ردهنسانعم غوردو بذک لهشو ردسقل

 لهشت لاق ردهنسانعم كمك یتوا رط و باتو بآ كنهرهچ ندلازهو فعض هدننزو لعفت (لهشتلالرده رقرب ۱

 نطب ر هدننزو لیدنف (لیمهش )ر وند هب یراق هجوق هلیصف كيم و كنیش (ةلمعشلا) ههجو ءام بهذ اذا لجرلا
  ریعبلا لوئص لا رد هنسانعم قل وا لحدا هود هدننز و همارک (ةلاصلا ]) چ ةلمهملا داصلا لصف فس ردیردب

 | کرت ریبعت د هدنر وص یکیا وبشا م هلع ودعيو سانلا لتش راص وا سانلا بثو اذا سمامنا بابلا نم ةلأص

 | رسا ( لیلا ) ةلأص هل راص اذا لوتص له لاق روند ههود لحمدآ هدننژو روبص (لوئصلا) رددحاو
 كنابو هدننزو جرب ز 6 لبنصلا) هلیهصیا سرفلا لیص یبا لوقت هنسانعم لیهص روند هنسفشک كنآ هدننزو
 | ردهنسانعمقلوا ريت هلةلقوغوب ات و یار ورا ن شک ناز رزم ادر تن و هلص ۱

 قوغوص رول وا زمقیچ زود هکر دنرابع ندقښلاتچ سس بولوا دی تنوشخ هدنردص كمآ صعبلا دنعو
 2 < ین دتعا وا "ادا عبارلا بابلانم اچ هتوص لعع لا رول وا ندهض ام یسهوقم هو لب دوخاب نا

 فتك «لعصلا)و هدنزو رجا (لعصالاو متتسبنا ريغ نم توصلا ىف قاقشناو ردصلا ف ةنوشخ وهوا

 | هدنتېسن ردیدآ عض ومر دوخاب هدلب ر 0 ثالادو لداص (نال دیص) روند همدا فصتم هلا لعع هم

 | هلدایص هدنعج هلون یلد مال روند واز و هلن و یلد ءاي روند یاد رز وا نداق رغ و روس الدب ۱

 | هداروب فل وم* روند همدآ ناتصرطءقرهلوا بوسنم ینالدیصو یدنلعج هرز وا مال یتبم هنتلاصا كمال روند |
 | رایوسا هکر وند هناتص ازجا و ریقاقع و رطع ینالدیص زوروا یسهلطالخ كن هاش كاا ارز رذهامازاضا ی
 من نالدیص هرزوا حجار لوق یأشن ادتا هدضو روند رولپ هدیسراف ردقجهلوا یسهلوقم یجرحو یف و |

 | قلت وا هکردیدآ كجو رب نالدیص هکر دش د هدنح رش عصف و راهشل واچ بلاغ لع لر هدیک هلفل وا دز ورع لا

 | تبسن اهیبشت اک | یچرچ و یجازجا راپ نکسه نوجا ( نر ری رودکی یتیرهدرخ كلاشاخ و راخو قاری و
 | ردشلبا صیصتتاک ایج د فلؤم هکهن + ردل وا لوق نالوا مج را نکل راشایا رکذ هجو هنوک اس ب راضمبو یدتلوا
 ۱ ینالدیصوبشا هکر د ح راش * رد رلب وسم 4هروک ذم تفرحناعلسیدیفعح و یتالدیصاا "یعفاشلا دوا دن دمجنداهقف ۱

 ۱ كالیجرجو قلرایحسا هدننز وهحرحد (قلدیصل۱) ردع المان قە هدل وا كفلۇم «ردکنوب عجن و رد رعم ندنسراق |

 | الص وصلا) و هدنزو رجاه (لصاسلا) انالديص راص اذا لج زا لدیص لاقب ردهتسانعم كلبا تایصخحو
 اخ نالوا قالبح یرلبد كنم راخاش و بول وا یرکا ءدننز و هلن (ةاعصلا) ديتا كتوارب هدنزوءالبر ۳

رخ یشابثلذکر وند همدآ نالوا هدرخو هجا ینوب ویشاب و هبلوا یسهلوقم قاری و فیل هکروند هنحاغآ
 1 ۱ | هحناو هد

 نالوا هروک ذم تفص هدننز و لعن 6 لعصلا و (لعصالا) و (ء العصلا روند هنشوق ه ودو هنحاغا امرخ نالوا

 هژنیتمف(لعصل اروند هکشا قلواق شک ود وتو روند هئیش نوزوا لعص و رد رارک ذمو ثثّوم كرارو نما

 | العص لعص لا ردهنسانعم قل وا ولشاب هدرخیشوق هود و یحاغا امرخ و ناسنا هدننزو زا رعشا (لالبعصالا و)

 | جرحدم (لتعصلا) ردیعما لجر رب هدننز وریبز (لیعص) لعصا ناک اذا الالیعصا لاعصا و عبارلا بابلا نم

 | هدننزز و فتک با هجم نیغ (لغصلا) هلیطتسم یا سر لا لتعصء لجر لا روند همدآ یروبس یثاب هدنزو |
 | شغلپوط توک هنب و یرب هدنن زو لحد رج هلا. هددشم یاب (لغیصل یدنل وا رکذ هکر دتفل ا لقا

 | رولوا هد ريغ كنامرخ سنج ر یراکددینرب و و رول وا یئ رم هدننشیهراکز ج هدن رلارا هدک دنلوب هکر وند هنامرخ

 | لعیف یریغ ندنوب هدب رع مالک و روند هغچلاب شما وط بوشبای هن ر یرب ثلذک رول وا ریبعت امرخ قچلاب هکوب
 (یلصفصلا) هلبفس عع ماعطل | لبغص لاق یدنلوا رک ذ ردفا زمو هدنن زو هلبغس ( ةلبغصلا )ر دقو هلک هدننزو

 1 (كراداص)
٠ 



at ۲۱۱ r 

 لاش رددلسانعم قمردلاق یزق و یاتسفر مدآ رو هتشار ادا ايد ا دک
 رولک ل وش یعج روند ه هقان زسدوس ناردلاق یرفو تغیر وق نوجا حاقل (لئاشلا هعفر اذا را لاشا

 باتک رولک لاوشو هل رسک كنيش ینبم هنتر واج ءاب رولکل يشو هللادنا های یواو رولکل یشو هدننزو مکر
 [نشج نوت یییدوس هلکمک تدم هام ید ندنعض و اب ندنلچن هکر وند هب هقان لوش ¢ ةلاشلا) هدننزو

 هدننزو لیعفت (لیوشتلا)ل رولکل اوشا و ردهرزوا سابق ربغ و و رد هدننزو ردصم هکر ولک لوش جی هلوا |

 یدوس هلغلوا هل اش هقان تلذک صقن اذا ةقانلا نبل لّوش لا ردهنسانعم كلسک | بولیکچ یدوس كن هقان
 قشیاب هنسهقرا هکایوک بولیکج یترف كنءود و اهنابلا تفج اذا ةقانلا تلّوش لا ردهنسانعم كمکچ نوت |

 قموق یسهی وص هجزآ هدنند كمولوطو اهزوهظب اهنوطب تقل اذا لبالا تل ّوش لات رد هتسانع یا وآ
 | كنهغوق و "لق اذا ءامالّوش لا ردهنسانعم قلازآ وص و ءالانم الوش قبا اذا ةدازلا ىف لّوش لاقي رد هنسانعم

 بونلکو لس رکد هدنلالخ ترشاب هکلتا عاج و هام لق اذا برغلا لّوش لا ردهنسانعم قلوا هجزآ یوص |

 هدننزو هلانق ( هلا وشل عاما ةلواحم دنع رک ذلا ءاخّسا یا لي وشنلا ینذخا لوقت رد هنسانعم قلوا تسس

 ةلا وش ةأ را لاق رونلوا قالطا یراق یوق و ردیعما كشوق ر و نوجدل و هلوشلا تاذ ردیلع كب رقع

 یلنکی" ردقجهلوا یعوا هکرد رب یغنیدردلاق یرفو ام اد ندنغب رب وق كم رقع هدننزو هلوص (ةلوشلا) ةمامن یا ]|

 ندر لزانمو روند هت روع نو و نیقشاشو اهبنذ نم لّوشنام یهو اهنلوشب برقعلا تب رض لا ردیلح ق
 برقع هروک هننای كحراش + رارد یخد برقعلا هج هرلثآ ردنرابع ندبکو کی ارون یکیا هکردیعسا تلازم رب |

 كنه راج زغمکبس رب هدنس هلسق ناودعو ردیعما كنسرف "یبضلا سراوفلا دب زو ردهدنلزنم یکی كنتروص |
 | هيلع هاب یدا رروک یدنک ی لابوو زرض یشان ندنقاج طرف نکل یدا ردا تصصن هن لیدنفا اد ردیعآ
 هلعافم(ةلواشل ) راردبا برضوید + ةعصانلا ةلوش وه وا تنا + هدنقح حصان قجا هکی دل وا لثم»هعصان هل وش

 (لایشنالا) هعفر اذا را لواش لاق رد هنسانعم قمردغآ یرقو و قمردلاق یرقو یهنسنرب ید و هدننزو |[

 بارح (لاوشلا عفترا یا لاشناف را لاشا لاق رد هنسانعم قغآ یرفوب و قم یرقوب هدننزو لاعفنا |
 هل روصت لاهعتسا دوخاب یر نالوا یمزالار هاظ روند هشاط نالوا روشش ج وک هغمردلاق ندر 1 هدننز و

 هکر دنابن رب هلبسهینب رغصم (مالیوشلا ) لاشي ارجیا الاوشم هديب ذخا لا ردشل وا دراو هلیس هفیص تل آ 3
 ورم هدننزو دادش ( لا وش رد راکدد هقیارو هدنکوت تابلو هدننزو طسسق رارد ید لیّوش ردنده ودا

 هروکه ناب كحراش + روند تالا وشو لد وا وش هدنعج ردیآ ماری هکردیعما رطف رهشو رده ر رب هدنساضق ٠

 لا وش هروک هنناب كحابصم بحاص و ردشل وا قالطا ثعاب یعیدل وا فداصم ههام لوا یاد لوش را هقان |

 ارز رول وا یتبم هنح هیلصا تیفصو یک یسهلک سابع ارهاظ رولو! لخاد فی رعت فرح اضعب هنسهلک |
 مدع كنب راهلک ناضمرو نابعش یتح ردندناب هیسنج .مالعا روهش ءاعسا هکر دصوصنم هد ه وک بتک

 فّرعمو تيلع یس هلک بجر ندنسهرابع مالالا رخف كح ولت بحاص هلتهجو ردّتبلع یبس ر كنفارصنا

 بجرلا یک نسا ن هرکل ردراشلبا ضازنعا NE هل راتلع لدع ندنسهلک تج زا مال ّ

 "یماساو ردالوا هتبلا ندسایق فالخ هرزوا روک ذم هج و ردرا و عنام هن را هسل وا لئاق هتیفص و حم جد هدنظفل
 تفةدبعو ردندنیعبات لاّوش ن ملاسو ىلاعت هللاءاشنا رونل وا میسر هدنسسهدام مرح سپافن ضعب راد ءروهش ۱

 رد راعضومیکیا هل راهی رغصم (ءالی وشل و (ةلبوشل) ردشلیآ ثیدح تیاورندنرابانج هت و دعلا ةعبار لا ّوشیا |
 (لابتشالا ور دندریج كولم نانلوا ریبعت ءا وذا هکرد "ینادمهلا كلام ن ماعد نا هلبا هحوتفموا و (لواشلا وذ)

 (ءالشوشلا آل هبسو هل ض رعت اذا هل لاتشا لاق رد هنسانعم قلوا ریکرش هللا رازآو بس همدا رب هدننزو لاعتفا ق

 هغاروا كچوک هدننزو ربنم (لوشلا) ردهیشبح تغلو لوق ىلع هنسانعم كيل روند هعاجب هلق كرانيش |

 لاش روند دمدآ نالوا لال اجو تسج هدتمدخ و لعره هدننزو فتک (لوشلا) ارج راج هلکنآ هکر وند :

 لۈك زو هلعش (ةلهشلا)لو هلنیتصف (لهشلا إل عيرس ةجاطا و ةمدملاو لمعلا ین فيفخ یا لوش لجر |
 لزق یکه لکشوبو روند هغلوا لئام هغللزق یهایس لزوکل وق یلء قمل وا نسحا ندنآو هح زا ندکلکو کی هایس

 نویق و كلولزوک الا هدیکرت رون روک لئام هلزق هکایوک هلغلوا هج هقف و و هجزآ یهایس ن نکل بویلوایلیکزج

 ةقدح ابرشت نا وا هنم نسحاو ةقدخا ین قرزلانم "لقا وه و ةلهش و لهش هنیعیف لاق رونل وا ریبعت كاولزوک
 رولوا ردصم لهش و ةرثلا ىلا برضی هلاك تح ةقدلا ءادوس ةلق اهنکلو ةلكشلاك اطوطخ تسیل و ةرج



 هک ۲۲۰ رب

 كنيش «لولعلا) روند هننالوا هجزآ یشع لوق ىلع هنملاس امرخ هدننزوّرمط ( لمشا» و هلبرسکو یصق
 | بینم ن ةلعش ردندیماسا هدنشز و هزج < هلعش ) رد لیلاش یعج روند هبهنسل نو وا جدو هلی

 | هدنشنزو هنیهج ( هلبعش) ر دینس همنک كرخو كنابند ( هلعث ما ردرافيعض ثدحم لازه نب ةلعشو
 هدشزو هحرحد ( یلعشا» ردفيعض تد دکال وا هکم ءآ ما هکر فعح ن دمع نن ةلعش ردنداسا

 بطرلانم املعام طقل اذا ةلخلا للعش لاق ردهنسانعم كمرد هلم لاب یرامرخ یک ہدجاغا ید و
 ردکعد كلو كلوب هدننزو رب راعش ( لیلاعشلا ) عرسا اذا لجرلا للعش لاق ردهنسانعم كمرو هلتعرسو

 هرالاسموق نوزوا قّرفتم هچن رب هدنسهیحان هلقعم لیلامشو اقرف یا لیلاعش اوبهذ لاق ردلمعتسم هلیسهینب مجب

 هتجاح ف لعشا لاق ردهنسانعم قلوا رج و كياچ هدشیارب هدننزو لاعفنا ( لاعثلالا ) رونل وا قالطا

 هلتعرس یخدوب هدننزو لیعفت ( لیعثللا ) عرسا اذا لجرا لعثثا لاق ردهنسانعم كمك هلتعرسو رعش اذا
 «لیلعشاو و (لالعشا) و «لاعشاو و هدننزو هلبج (ةلع) عرسا اذا لجرلا لع لاقب ردهنسانعم كم رو
 (لاعش) ةعيرس یا لیلعشو لالعفو لاعشو ةلع ةقان لا رول وا فصو هب هقان هدنورو تسج هل سسک كرانيش

 ۱ باتک (لاعش) و هدننز و ربب ز (لیع) ردقو» یمانمه هدندنندحم رد درف و ردندح هکر د یسوم نیا هدین ز وادادش

 كياچو مک هدننز و لجرفس (لدرعشلا )ردندلاح ر*یهاساهدننز و بحاص (لماش) وهدنزوهزج(هلعش)وهدننز و

 "یمکلالدرعش و یلصلازجاح ن لدرعشو یعوربلا كیرش ن لدرعشو روند هناویحراسو ههود مادنا شوخو
 ۱ هدنآ و هدننز و لد رعش ها هم لاذ (لذرعشا) روند ه هقان مادنابوخ و رظنعنوخ هلباه (ةلدرعلا ردرارعاش

 نوزوا زسقشفاب ناشبرب و یکلس یدوجو هدننزو روقنقس (لوطرعشا) و هدننزو لدرعش (لطرعشل او ردتفل
 یراکددلیف هدننز و جر ز(لشعشا) روند هنسهجراب تا هجولغاب ما هلک كنبش (ةلاطعا» روند همدآ

 | لجزلا لععثا لاق ردهنمانعم كلسکو و قمقیچ هر كسکو هدنزو لاعضا (لالععشالا) روند هناویح
 | موقلا لمعا لاق ردهنسانعم كليا وتسج بولغاط هفارطا هلتعرس نوجا قمارا یبهنسنر و فرثا اذآ
 ۲ االاق ردهنمانمقلواهدنک ار هبنا ,یزره توذاقلرولن و رامودو وق رفد اورداباذابلطلاق
 | رد هنسانعم قلوا مشتنم بوردلاص هنلوقره كنعد یک هکرکج یرکسع لپاچ و حرم تق رفت و تضماذا لبالا
 | لعمش لاقب ردهنسانعم قملوا هدنکا رپ هدننزو هجرحد (قلععلا) ترمشتنا اذا ودعلا ىف ةراغلا تلععتا لاقت

Nكدوهم هاط دوهلا ةلعمشو زساه رود جد لععش روند ه هقان ولطاشن ولشبنج رول وا مساو قّرفت اذا  | 

 .ةلععشو داقن ةلععشو مت ءارق ىا دولا ةلعع یتتبحما لاقي ردلق قلوا مسا و ردصم رول وا قالطا هنرلتءارق

 روند هبهقان ولطاشن ولقوش جدو هدننزو لمم (لععتلا ) ردرعاش یبضلا رضخالا ةلعمشو هلسیط نب

 | فیرظ فیفخیا لععث لجر لا روند همدآ نوزوا كب لوق ىلع همدآ فیرظ حورلا فیفخ و عیرسو
 كع وا هدننزو هجرحد (ةلبنشلا) ردراندحم سابا نی لععتم و نامه نب لععتم و روند هدوس ییشک او لیوط وا

 لبنشواو ردئدحم لبنش نب هللادبع ردندیماسا هدننزو رفعج (لبنش)) هلبق اذا مالغلا لبنش لاق ردهنسانعم
 لاق ردهتسانعم كلا جارخا ها ندهسیک نک ردا هبلاطم هنسنرب هلباف (ةلفنشلا ردعاش حرزخ ن لج

 | یرقوب یتفیروق هقان هلناصف (نالوشلا) و هدننزو لوق (لوشلا) ةبلاطلا ىف مهاردلا جرخا اد رشا لفنش

 | الوش لوشت اهن ةقالا تلاش لا رردلاق نوا مالعا لج تالذک نوا حافل هکر دهنسانعم قمردلاق
 ءاب فرحو عفترا اذا بنذلا لاش لاق رولوا مزالو یدعتم هنسانعم قماق یسیدنک قربوق و هتعفرا ذا انالوشو

 راب لاش لاق ردهملیوب ید لوا یانعم هک هنسانعم قمردلاق یرقوب ینهنسنرب رولوا یدعتم هلیسهطسا و
 هدقدل وا هدیمرآو نکاس هرکصندکدلیا تفخ بونلهکی وا مدآ رب رارد هتماعن تلاش رابعو هعفر اذا الوش

 | بولیسکیغایا ندر هج رادقمر هلیسا وهقج وا یشوقه ودا رب ز نکس مش بضغ و فخ یا نالفةماعن تلاشنولوقب
 ۳ ۱ هی رول وا لّزتم لالا یف هن هلغمالوا یناریط تّوف نکل

 | هک ی دلیا ریسفت هلبلوق مهنلک تق رفت راضعب و یدلاق یلاخو اهن یتعی فیفخ یرادروب بوچ وکر وب زم موق ینعی
 هلیل وق مهنع بهذ راضعب و یکی راق رفت كنسیروس یش وق هود یدل وا ق رفتم بول وا قفا وم هنر یرب یرازوس
 ندنسانعتعاج هماعن هدنو ردکم د یدل وا لئاز یراتینیحو قن ورو یزاتکو وشو كموقلوا هک یا رفت
 | روند هنسهپق وص نالف هدنرابد كنهغوقو كمولوطو رونا وا قالطا همدا كیاچ و فیفخ لوشو رد ذوخام

 یرقوب یتغبروق نوجا حاقل هقان دود هل رسک كن هزمه (ةلاشالا) ردلاوشا یعج روند ه وص هج زا دوخاب

 (قەردلاق)



 ی ۲۵۵ =

 | ندننیبام یطقسم كراط رسن هلا شعن تائب , علطم دوخاب ندننییام شع ن ابا شمش علطم ندنتهح لامس بطق

 هکیدلاق ردینبم هن راشعا یماقم كوم فالتخا یکلٴوا زلئا بوبه هدرلههک اندام راکزور و و ردراکزور نسا

 یهوغوط نوک نشا توبه ندسکم علطم هرز وا یعسعت امفارغج لها ردم ه هعب را لوصا ندرعت كفلۇم

 ریبعت یلیزارب و هلندا ب وبه ندقویععاطم و ردرا و یس هت رکج وا كد هق وبع علطمیرغوط هلاعن بطقرونل وا ریبعت
 زدلی هلندا بوبه ندبطق و ردیطسو زار وب شعن تان علطم راو یسهنرک چ وا هدکنوب هحنرا و هبطق رونل وا

 طقسمرونل وا ریبعت لیهراق هند اب وبه ندقویع بیغمورا و یسهت رک وا هدکنوب ردق هقویع بیغم روئل وا رببعت
 رار د ید لصا بیغم هک ر اط مس طقسمو رونلوا دع زارب و رانو و راو یسهنرک چ وا هدکنو ردق هّاط مسن

 ندیرقع بیغمو راو یسهنرک چ وا هدکنوب ردق هبرقع بیفم رونل وا ریبعت یطاب ردیلباقم یموغوط نوک مامت

 علطم رونل وا ریبعت یل هلبق هدراراید و هل نسا ندنآو ردق هییونج بطق رونل وا ریبعت سودل هراکز ور نسا
 یظفل لاعش وبشاو رولک تالاعیعجكنسهلک لاشو » یهتنا رونل وا ریبعت هلششک هاب نسا ندناو ردق ه رقع

 لقص (لعشلا) لاعش رو لاعلا تبه لا رونلوا لامعتسا قرهلوا تفص و قرەلوا مسا ه هرو نه خر

 هبهزمه كيم (لأعتلا) و هلی وکس كيم الیلقو هلنیتعف (لمشلا) و هدننزو رفعج هلا هزمه (لمأشلالو هدننزو
 (لیع )و هدننز و روبص (لوعشلا )و هدننز وره وج( لموشلا )ور ول وا ددشمیعال هه اکو هدننز ورفعج هلیم دقت

 كءریک هنلی لاش هلیرمسک كنهزمه (لاعشالا]) روند هبهروزم مر ردتغل ندنظفل لاعش یسهلج هدننزو ریما

 ردهنسانعم كمزود هسیک یرلکذید لاعش هنسهم كنوبق و لامشلا عر ین اولخد اذا موقلا لعشا لاق ردهنسانعم

 هکر دهنسانغم “رش ےھت ردهنسانعم كمردشت ءالب و روشو "رشه هلجج ةصاخ و الامشاهللعج اذا ةاشلا لعشأ لاق

 یوتروا دمدآر و رک زیبا ردیلوف اوبو مع اذا ارش 2 مهلعثا لاق زفلوا لامعتسا هدهنسحو ريخ
 رد هنسانعم قلوا یحاص ا رج و ةلعثلا ءاطعا اذا هلعثا لاق رشا ثمر و مار جا كج هن رود

 ةلحلا لعثا لاقت ردهنسانعم كمربد به یتسامرخ كجافا و ةل یا لعشماذ راص اذا لحرا لمثا لاق

 ردهنسانعم كليا دیک بوشآ ردق ها یفصت كنسد روس هقان هود روغو و بط رام ااعام طقل اذا

 هلنیتص# (لعش) روند ماقا هفعشآ هنعوج ۳ نثلئلا ىلا فصلا 2 اذا احاقل هلوش لحفلا لعشا لاق

 هنسنر یک لوعشو لو لاما مهتاصا اذا عبا لا بابلانم المش موقلا لعث لا رد هنسانعم قفثوط یلب زارو

 ال ویسی نم و العت مهلعت و سالا ملم لاش ردت رابع ندکعشي هب هلج ه6یردههشانعم قلوا لو "ماع

 ه ےھع اذا ارش مهلعما و عبارلابابلا نم یئالثلا نم | "مشوا اریخ مهلعم لاش و مع اذا لّوالاو عبارلا بابلانم

 بوتروا ییهنسن ر راهنسن قلقوح و هتلبقاذا احاقل ةقانلا تلعش لاق ردهنسانعم قلاق هبک هقان لعث و رک ذیساک

 هجزآو روشد هبامرخ هزات هجرادقمرب لعشو هتفخا یا ان اریعب یکلپا تلعث لاق ردهنسانعم كل یک
 تو روا مات ی هنسن ربو رولک لاما یعج روند هربسب یش ندهنسن و اما نا ثالذک روند هرو

 هرشط هلی یرللا هنسهماح مدآرب هدننز و لاعتفا (لاغشالا]) هنسانعم فنک روند هثیش یسهلوقم هدر نایرو

 ج رال یتح هلک هدسج یلع هرادا اذا هب وش لقشا لاق ردهنسانعم كمن رو هلیهج و كما هطاحا یتندب نوت بوبلاق

 هل رسک كنیش (ةلعشا» ر اربد مالا هیلعلقشا هیلبا هطاحا بو صاب یک مارحا هدامرب یمدآزب هکر دندان هدب هنم

 ةسهیا ةلعشلا نسحوه لاقت رونل واریبعت هلا شنرو هدزعاسل ندن و هکر وند هنيه كمر و نوت یوردعون ها :

 ےک را (ةلمشملا) و (لعشلا» و هدننزو هرم (ةلعشل ا ردروکذم هدنس هدام ےعص ماعص *هلع و انشا [

 یتند نوت اکا رابرع هک روند همارحا هتف وب لوش كج وک ندمارحا ولقاڪص ولیوت و كوم یراکدید هفطق

 ریبعت هلاب لع و هب لشي ةفيطقلا نود ءاسک وهو ةلعش و لعش و ةلعش هیلع و ءاج لاقت ررونراص بو رو ۱

 بوئلاب یطفت ریصق فیس وهو لعثلاب هبرض لاق رونلوا ریس هلسابل هدقدنلقاص هکر وند هعلق هصق نانلوا

 رد هنسانعمكمت روب همارحا هرز واقلوا یناثردصم سایقلا فالخ لعندلعفت (لیعشا و ءدننزو لغت (لقشلا)

 <لوشا) هنیسانعم دییم روند هناغروب هدننزو با رح (لاعشلا اپ لا ادا البعشت و زلعشت لعاب لی لاقت

 ندنکیدلیا لماش هسان یتسهحار روند هتنالوا دراب لوق ىلع رونلوا قالطا هبهداب (ةلوعلا لو هدننزو لو

 ةد رابلا وا را یا ةلوعشملاو لومشلا هاقس لاقب رلیدلیا قالطا ندنغیدل وا یسهعسل و هفصع یک یی لاعش دوخاب

 لاعت رونلوا قالطا همدآ یحاص هم لئاعفو هیضر قالخا (دوعشا» ردیعا نوتاخ یکنچرب لوشو |

 كنيش «لعا) یالخالا یضرلا یا لوعشم لجر لاق ردذوخآم ندوص ا اه < تفاطاو تب تیط ی
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 ا ین رول وا د هچ هلی هلا هق زا لآ هقزا کروند هرل هه رط لولو نالوا هدننا هقرا و هنسانعم عاخت روند

 | یطایمدلا نمولادبع ظفاح لیلهمن لیلشو ردیسا كنندج رجلا هللادبعن ر رج نداعصا لیلشو ردهلیاش
 ۱ سل ر روهشمر هک و اغلا ليکلار نم ا قحانا هدنزو ریز (لیلث) رد بهش

 ۳۳ (ششلا) وهدننزولبلب (لشلشلا) وهدننزودرص (للشلا)لو دکن

 | للشو للشو لولشو لشم لجر لا هود دمدآ خوشو نش تعبط زا تبع شوخو حورکبسو
 | هد ود هکروند هن ویق و هب هقان کل ولشو سفل لا تبط ةبحصلا نح عيرس ةجاخ| ق فبفخ ىا لشلشو لشلشو

 هدخنوک هدشیا بول وا نسلج یسهدوک هدننزو لبلب لشلشو ردیعما كیوصرپ هدندروب نالحون و ردسک بان

 (لشلشملا) رک ذیساک روند هناقو هب وص نایلماط یپردیب هدننز و دفدف لشلشو روند همدآ ناولهو ا

 | لاق یک ل شلش روند همدآ كالاچ و كياچ هدج وک هدشیا تولوا هح زا یتا كنسهدوک جدو یو و مت

 | رد هنسانعمیقلاطوص رباشرپ ماشهدننزو هلراز (ةلشلشلا ) هیفذخا ايف فیفخ لا لیلق یا لشلشمو لشلش لجر

 ۱ هلشلش و هبص اذا مدلا فیسلا لشلش لاق ردهنسانعم كکود ییسهلوقم ناقو وص و رطش یا لشلشب ءالا لاق

 هق رف اذا الاشلشو ةلشلش هلوس و هلو نشلش لا ردهنسانعم كمهشیا ره رس یلو هدننزو لازاز لاشلشو

 لعافیسا (لشلشتلا) روند هکعشیا ر هب رس رد ندربخا یانعم هلیصف كنيش (لاشلشلا]) ارشتنم هلسرا ر

 ۳۲۱۱۱۰ رقم یا لالا مو مام لات روند هنسهلوقم لاک ویض نایلماط رد هلیس هی 1
 < ةلشلا)ل هبص اذا ءالاب لشلشت لاش ر اوایدعتم هلیف رحءاب هنسانعم كک ود لراش لراش ییسهلوقم وص هدننزو |

 | ا يلق ادق لوقت روند هتنن نالوا دوقعم هدنص وصخ رفس لوق ىلع هتبن قلطم هلص كنبش

 ۱ 2 ردتغل هدهلیصق كنيشهدنوب و روند هدیعب ما یغیدلوا هدنشهاوخ و بلط كمدآرب و رفسلایف ةسلا وا |
 ۱ هکشا ا نالوا هد هرم تیاهن یدصقو صرح هراکشا قاق هدنزوثدح (لاشلا#) هبلطب دیعب صا یا

 ۱ ماندن دقندن [هکر دیدآ كغاط ر هدننز و ظعم (للشما) هلوا رردلاص ب وشود هنسهقرا كنکیدروک نامه هکروند

 | هل سسک ك نیش (لالمشلا) و ردعابشا هکهلیسهدایز ءاب (لاشلا) و هلرسک كنيش (لامشلا) رونلوا لوزا هلحم
 لعشا یعج تللامش ردیلباقم نیم ردلماش هتهج لوصو هناي لوصو هلا لوص ردیلباقم غاص هکروند هلوص

 یک صالد هرز وا یظفل كندرفم رولک لاعشو هدنزو بتکرواکل عشو هرزوا سابقریغ رولک لئاعشو رولک ,
 ۱ ردلئاع یعجج ردهنسانعم تعیبطو یوخ لاعشو نیلا دض وهو یلاعثنم یتاو هلاعشب لمعب نالف لاق
 | حراش + موشلایط یا لاعا ربط هل ترج ز لا ردلهعتسم هدقلززسروغ وا و عبطلا یا لاعشلا عرک وه لب
 | ردذوخأم ندنسهدامنم نال وا هنسانعم تکی رار دان هلا نیم هکدتن ردینبم هن راکدلیامأشت هلا لوص راب ص هکر د

 رولیصاب هنس هغ كنم نوبق هکردیجا اغمت ولردرب لاعشو راردا قالطا یعوش هلاعث و ینع هنیم اذهلو ورد

 هدنلکش هب روط یراکدروک هنسهع كنوبقو روند ه- دیک ا مان وطرب یکیدلیا ضبف هلبلا كمدآ نچ نیکاوا

 (لاعشاو) ردصوصخ نم یکیوب لوق ىلع ررروک هدقدشلغآ نددوس ىسەم هکروند هدسیک

 | یا ردبقل ورع دبعن ربع نداعصا (نیلاعلا وذ) ردئدح رددراطع هکلاعشاوبان دمو دلی

 قلا هنابلوصو هلالوصو هفرط لوص ییهنسنرب هدننزو لج (لع ال یدیشلوا بقلم ندنغیدل وا راشیا هلیل
 نوجا قموغوصو كلنیرس یهنسنرب و لاعا تاذ هذخا اذا لّوالا بابلانم العش لعش لا ردهنسانعم

 | یراکدید لاعش هنس هم كنمسق نویقو تدربف لاعشللاهض ص اذا رجلا لعش لاق ردهنمانعع قموق وشرق هنلب لاعش

 اهعرض ىلع قلع اذا لّوالاو یناثلا بابلانم العش ةاشلا | لعث لا يدنا لعاب بور یی هسیک

 | لوعشو الامش اهل لعج اذا ةاشلا لعش لاقت ردهنسانعم كمزود رک ناچ روک همم كوقود لاا

 | هلعش لا رد هنسانعم كم روب بوت روا هلمارحایرلکدید هلی هنسن ر لوعشو لعشو رک ذیساک رد هنسانعم موعو
 | لعش لاقت ردهنسانعم كمر وشو د هلمباب یراامرخ نالوا هدجاغا لعشوةلعشابهاطغاذا عبارلا بابلانم الومشو المش
 | ةعام لا لش یف لخدلا روند هماحدزاو هکل هبلغ لعث و بطرلانم العام طقل اذا لّوالا بالا نم المش هللا

 تب رتو روند هل نسا ندنتمس هعظعم همك ر ج هر رسکو ىح ك نیش (لاعا ) ردتغلهد هلنیتکقهدنوب و اهراغیا

 نالوا عب یم نت ردقجهلوا لینسا ندنفرط خاص كمدآنالوا هج" وتم ه هلبق لوق ىلع ردهدنفرط لامش كشرش



- ۲۵۷ je 
 قاق كاذک راردلا دن بوکچ هنفلارا كنغاب قاق هلسغاب کوک تمرد کووند هبا ل اهل یمال#
 | یربقدلغاب هننب یراقایا هلبرلا كراوطو روند هغاب یرلقدلغاب هنفلارا كنالوق نالیکج ندنتلآ ینرق هلیغاب
 | كنو و روند هلیکس نالوا هدنغایا چ وا قرهلوا قلطم یغایارب كنم تآو روند هدنواب و هکتسوک هصق

 :ةياهللاف لاق اضیا هسکعو ةقلطم ةدحاولا و ةلجح هماوق ثالث یا لاكش ه سرف لا روند هدهنسکع
 | ود دليا صیصخت هغلوا هدنلاربهلبغایارب هدنادرفم بغار هکر د جیرتم هک لینا ق لاکشلا کم السلا هیلع هنا

 هه رولوا فوذح عباسو ینافرح هکروند هژزج نالوا یراح فاحز لکش هدض وع نف (لوکشلا)
 ۱ اوذخا لاق روند هرالو نالوا بعشنم ندهارهاش ردیعج كنهکاش (لکاوشلاو یدنلوا رکذ اس رق

 هوشو زال كناوسن هلیعفو یرسک كنيش (لکشلا) مظعالا قیرطلانع ةبعشنلا قرطلا یهو لکاوشلا
 | رد هنسانعمقل وا وله ويش وزان هب وبح هلنیتص* 6 لکشلا )لزغ و لدو ج۶ یا لکش تاذقرما لاق روند هنسهوشعو

 ۱ رد هنسانعم قل واقآ یروکوب كناویح راس و نویقو لکشتاذ تناک اذا عبارلا بابلانم دینار توت لاش
 | ناک اذا*یشلا لکش لاقب رد هنسانعم قل وا قلی عرق هدنضایب كن هنسنرب ولکشا ناکا ذا هریغو شیکلا لکش لاق
 | لکشن ريتش ولغواو ردندباعصا یسبعلا دیجنب لکشو ردیعما كنیردب نطبرب ندیرع لکشو ةرج هضایبف
 :هدننزو هرم (هلکش) لکش تاذ یا ةلکش ةأرما لاق ردفصو ندروزمباب هدنزو هحرف (ةلکشلا) ردد ق
 رونل واریبعت لوقغاص هکهرکسع دن لوق ىلع روند هرکسع هدایب هدننزو رهوج (لکوشلا) ردیسا نوتاخرب 0

 دندانعم هس وع روند هرجش یرلکدید نکی ناسو ردهنسانعم بناحو هیحان و روند 4بهرسیم ی
 هل مط كنيش(لکشلا لر ون د هکویکق شراق هلناق نال وا رهاظهدنغ ول وص كيکنال واهدنغآكنهدنن زوریما6لیکشلا)
 لکشاو ةرج هضابیف تناک اذا ءالکش نیع لاق روند هزوک لئام هترج یضاب هکردیعج كنس ءالکش

 ردهنسانعم قلوا نوغیوا 4 هنسنرخآرب هنسنر هدننزو هلعافم (ةلکاشملا) یدنلوا رکذ هکر دیعج كنس هلک

 زاح هلیسهقالع لابلنایف براقت هکردذوخأم ندنو نایلها ٌلکاشم هکر د جم + هقفاو اذا هلکاش لاش |
 ناتفاوتال یا نالک اشتال اه لاق ردهنسانعم تقفاوم خدو هدشزو لعافت (لکاشتلا) ردندنسبق

 | تیاصا هب و هلنیتعق (للشلا) هبشیا لکاش وةلکش و هیانم ةلکشا هيف لاقب رد هنسانعم هبش یخدوب (لکاشلا)
 هلسغب بهذ الو هاصا داوس وه و كنو للشلااذهام لا هیلوالئاز هللا لسغ هکر وند ه هکل هايس لوش ندا

 الشو اللشلبالا لش لا ردهنسانعم قغوق بوروس ندندرآ یراوط رارول وا ردصم هللا دشت لشو للشو
 لا دوخاب ردنرابع ندقلوا سباب بولیکح حور هکردهنسانعم قلوا قالوچ لا و هدرط اذا لّوالا بابلانم
 تلش لا و تبهذوا تس اذا عبارلا بابلانم اللشو الش هد تلش لاق ردهنسانعم قلوا لئاز هیلکلاب

 اعاد تلا رارد هلد للشنالو الالشال و اللشال بودا امد هدقدن [ قوا هژادناربت داتسا ربرعو لوهحا ىلع

 اللشال تلذک هکر بد ح راش * رد هلت هين یبن للشتالوردهدننزو ماطقلالش هدا رو ردکعد نوسل وا تسرد وغاص
 ردي زوک لشوردیفمرب نوادا م ندرشعراربد هل رخ لشالوردکعدنوسل وا تسرد لز وکو تالارارب دیعالو ۱

 اهلسرا اذا لّوالا بابلانم الش اهعمد نیعلا تلش لاق ردندنسانعم درط ردهنسانعم ققفآ بور ویلاص شاب |

 ندنآ فلؤم هلغلوا موسم هدهنسانعم كلعا ینعب كمکید كريس كريس یثکید لش هدهریاس تاهما هکر د جرم |
 لبالا لش لاق ردهنسانعم قاعوق بولیروس ندنسهسکا راوط هدننزو لاعفنا (لالشنالا) ردشلنا توکس

 لیسلا "لشنا لاق رد هنسانعم قلاب هغقآ قرهلبن آ هج وا ندزلنا نایغط بولاغوج زونه ییوص لیسو تاشناف |
 (لالشالا) ردا اذا رطلا شنا لاق رد هنسانعم كلك ود اص رپاص رومغیو دتشینآ لبق عاهدنالا ی ادا اذا
 لجرلا لشا لاق و تلش ینعم لوهحا ىلع هد تلشا لاق ردهنسانهم قلوا قالوچ لا دوب هل رسک كن رمش

 ءالشلا یا لش لجر لاش ووډ بینک یالوچ لا هدننزو لقا (لشالا) داښ هدب تناک ادا, لعافلا ۶ رک
 هزوک شلوا لئاز یرصبو ةبهاذوا ةسباب یا ءالشد لاق روند هلا قالوح هدنز و ءارچ (ءالشلا) هدب

 كنءود لیلشوردذآ هدلبرب مدتزو رپما (لیلشلا) اهمصب یهذمق تت اذا ءالش نیع لاق رول وا فصو
 رونل وا ریبعت كلتوک هدیکرت رول وا ج وسنم ندلیق دوخای ندکو هکر وند همصج و هسالپ یرلکدتر وا هنسیرغص

 | سبلتةلالغلایا لیلشلا سېل لاق روند ه هماج یریکدیک ندننلا هرز هدکنج و زلردبا ید هراتآ ران اکر و رابرع
 هل مسک نیش رد هلشیعجج روند ههرز اقلطم لوق ىلع رون دههرز كچ وکن الیک ن دنتلآ هرز لوي وعردلا تح |

 هکیلیا یرلک دید كليا راد م و كيلياراقوق و روند هنسارحم وص نال واهدنطس و كنهرددوخابهدهردو هدننز وهلح

 (۲۳) ۷# ثل ×



 e ۲۵۷ جی

 ترابع ندنفذح كنو و فلا ندنزج نتالعاف نالوا عومج دن ووذ لکش هلغل وا كللا فذح کاش عباس فکو |

 الکش مالا لکش لا ردهنسانعم قلوا هبتشمو زراپچ بویلوا نیم هنسنرب رولوا ردصم لکشو رول وا
 ووتل وا ریو قفل هجالا هکردهنسانعم قل وا یسصعب كمزوا نالوا هدک اکت و هدهصا و سبتلا اذال والا بابلانم

 داوس اوا _ هضعب عنيا اذا بنعلا لکش لاق رونل واریبعت كىشودكى هکردهنسانعم قلشاب هغل وا بونلهایس لوق ىلع

| 

 لا رول وا شا دبق هبا لاکش هک ایوک دلت هنسانعم كلنا عضو بارعاو هطقن هب وزاپ و جتا ذخاو

 ( فلک اشلا)للبح اهمنا وقدشاذا ةبآدلا لكش لاق رد هنسانعم كماكتس وکی غایا هلراوط وهما اذا باتکلا لکش
 یا قب رطلا هلک اشف یثع لاق ردهنسانعم هیحان و ههبش یا ها ةلک اش ىلع اذه لاق رد هنسانعم هبش و لکش

 چ هتلک اش ىلع لم لک لف ۴ یلاعت هلوقح راشلا لاق دهنسانعبهذم و ته رط و رد هنسانعم تدب وهبناح و هسحان ف

 فطلاام لاق رونددضای نالوا هدنغلا راكعال وق هلا نولوط ین عل ها ع e هلکاشو هتقلخ وهني“ یا

 ندن رلکحنا یتعب كنس هنفث هلیفر ط یروقرا كن روکو شو كني تآو غدصلاو نذالا نیب ضاب وه و هناک اش

 ةرصامنا ضم نیبدلج وهو سرا ةلكاش باصا لاق رون ده یرد نالوا هدننب رب یتیدشواق كن راقلب وا

 هت یه كمزواو رّوصت اذا "یشلا لکشت لاق ردهنسانعم قلو تروص هدننزو لعفت ( لکشتلا) ةنفثلاو
 ا دتر یهتسنر زو لف (لیکتشا ) لکشییعم بنعلا لکشتلاش رد هنسانعم قفل هجالا بول وا
 كمروا تالو یا ولل وص ولغاص یحاص ندنسهبت نواخو هر وصاذا هلکش لاق ردهنسانعم كمر وتروص و

 هبنشم و زرابح دنسنر و لامش و نیم نع اهسأر مدقمنم نتلصخ ترفضاذا اهرعش ةأرملا تلکش لاق رد هنسانعم

 لکش ییعع بنعلا لکش لاق ردهنسانعم قفل هجالا مزواو سدتلا اذا مالا لکش لاق ردهنسنانعم قلوا

 ی دو هلب سمک كن زه (لاکشالا) لبح اهمناوق وق دشاذا ةبادلا لکش لا ردهنسانعم كماکتسوک ی غایا كراوطو

 بول و یتسهجرد یثع كنجاغا امرخ و سبتلا اذا یمالا لکشا لاقب ردهنسانعم قلوا سبتلمو هبنشم هنسنرپ
 تلکشا لا رد هنسانعم قلوا ءالکشزوکو هبطر باط اذا للا لکشا لا رد هنسانعم قلوا فیطل و شوخ
 هکابوکهفلوا نوجما بلس یس هزمه رد هنسانعم كلا عضو باعاو هطقن ه وزاب و ءالکش تناک اذا نیعلا

 یدنل وارک ذ هکر دیعج كلکش هلي كن هزم (لاکشالالهمحا اذباتکلا لکشالاش ردا هل زا نهابتشا و سال
 عونصم ا ا لاکشا و ةسبتلم یا لاکشا روما لاق رول وا فض و هزوقآ نالوا هبتشدون سبتلم و

 لاکشا نهیلع و ءاسنلا تءاج لاق رد لکشیدرفم هدکنو هل وا لک اشم و هاشم هنرب یرب هکر ون درب وکم قلاص

 ساشلا وسبل هلی كفاکو كنوز (ةلكشالا) ه طرقت اضعب هضعب هبشي ةضف وا ۇل ۇل نم "یلحیا لکش اهیلعو

 لوقت روند ههم و تجاح و سیل یا ةلکشا ه لاش ردترابع ندقلوا طلتح و سبتلم هنسنرب هکرد هنسانعم

 ردهنسانعم تجاح یدو هدننز و ءارعص (مالکشلا)ل رک ذیساکرد هنسانعم لثم و هبش و ةجاح یا هیلا ةلکشایل سیل

 لاش زوند هوبف یثید نالوا قآ یراروکو و ةلکش اهم یا ءالکش نیع لاق روند هزوکنالوا یسهلکشو

 دوخاب روند هب هنسن نالوا یلق و یی نمرق قشراق هدننز و رجا ( لکشالا) هلک اشلا ءاضسبلایا ءالکش دل
 برضی ضای هیفام وا طلتح ضای و ةرج هيف ناک اذا لکشا “یش لاقب روند هئیش نالوا قآ یلقنالو و یسارق

 ریعب لاش روند 4هود هراق یسلزقو رد هلکشا یدرفم روند هنعون یلبج كنجاغا ردسو ةردکلاو ةرجلا ىلا

 هکهتن رول وا الا یس نمرق هکروند همدآ نالوا قلی نمرق هدنضای كن زوکو ةرج هداوس طلتخا اذا لکشا

 ةرج نم یش اهضاب یف یا هنیعلا لکشاس و هيلع هللا یلص ینلا ناک ثیدخافو رول وا الا یسب راص لهشا

 * رادقمر یدیالئام هرج + راج ےشچ لوا نیغل وا قشعتسم * مالسلا هیلع هتبلح ف لاقام منفبوبحم دو وه و

 اش * ردندنساح رونل وا ریبعت زوکیماداباک | هکیدیآ لب وط لدنعم یش كن رازوکی فب نیعلا قش لیوطلیفو

 | هبشآ م لکشا اذه لاقن روند هثیش نیهزکب كب ه هنسنرب و روند هناوبح راسو هنوبق جوق لئام هترجب

 | رول وا هیبش هب هلهش هدزوکو رول وا هدرلهود ضعب هکروندهکن رنال وا هایس یلقش راق لزق هلبعط كنيش ( فلکشلار)

 | لکشا نانل وا رک ذ رونل وا ریبعت كلولزوکنوبق هکر وند هذلالآ یسب راص هلهشو هغلالآ یس نمرق هاکش تیاهن
 | هدنسهدام لهش فل وم + ردقل ال نالوا هدنداوس هلهش هلغل وا قلال !نالوا هدنضاب هلکش دوخاب ردفص وندن و

 | (لاکشلا) رک ذیس اک ردهنسانعم تاشمو هبش هلکش و ردشلنا صن هلغل وا لئام هل زق یلیکزج یهانس لزوک

 لبلا یا لاکشلاب ةبأدلا مئاوق دش لاش  هدنن زو بتک رد لکش یعچ روند هدنوباب و هکتسوک هد زو تاتک



oo e~ی  
 |بوردشاضوا هلا هنسنرب یهدآرب هلیمط و هلی ك نیش (لغشلا) غارفلا دضوه و لغشیفانا لوقترولکلوغشو
 | یدوب 4 ناک نوه (لاغشالا) الوغشم هلعجاذا ثلاثلا بابلانم الغش هلغش لاق ردهنسانعم قلل لوغشم

 دانم ینمیرد هلیلقد وخا رد هثید ر تغل ل وق یلع ردهدیج تغلو و هلغش یتعع هلغشا لاقت چاس

 | هتاغشا لقتالو ارز ردشعا ضیرعت هی رهوج امو هلکنوب فلوم » ردیفالتخا هم" رو یدورو ندناپ لاعفا
 ۱ لاق ردهنسانعم قلوا لوغشم بوشا وا هلا هنسفر هدننز و لاعتفا (لاغتشالا ۶ ردشعد ةئيدر غل اهنال

 | رکا لاعتفا ارب ز رایدلیا راکنا ینیدورو لعاف ءان ندنو راضعب هکر د حراش» هبالوغشم راصاذا هبلغتشا

 تبستکا ردمزال قفلو یدعت یانعم هدیدنک هّتبلا هسرول وا عواطم ریغ و رول وا مزال هتبلا هسرول وا عواتطم

 | رایدد ردقو یدعت یانعم هدنآ و ردد عواطم هسلا یسهدام تلغتشا وبشاو یک یرلدیکرت تلحک او لالا

 اربشق و یدعت یانعم هددننک هلغل وا یعواطم كلعف نالوا لامتسالا روع هدمالک صف لصالاق ن 1

 ردهدنسانعم لوعفم رورجت و راج هدنلوق اذکب تلغتشا سپ یکقرتحاف هنفرحا یدبا لغتشاف هتلغتشا هدلصا ارب ز |

 (ملنشاام) لوغشم وهف لوهحا ىلع هب لغش لاقت روند همدآ نالوا روشاغوا هلا هنسرپ (لوغشلا) یهتا | ۱

 ندنمانم تلف لتفا بلا بحصت لعف هکررد جیم + ردشفلوا ان ندلوهحم لمف رب ز ردذاشوب و رشتا

 .ندنسان» لوعفم لیضفت هرزوآ سایقریغ اضعپ و ردندنمانعم لعاف نالوا سابق هدلیضفت لعفا رونلقان | 0
 , (لغشلا رددرا و هرز واسابقربغ ندناب لغشا ید بت لعف سپ یک شاو مولاو رهشا و رذعا روئلق ان | ۱

 |كنيخ هدن وب و روند همدآ نالوا روشا غوا هللا هن سفر هلیس هی نوا مسا (لفتتشلا )و دزو و

 ۱ فیصوت لغش هلکنوم ةغلابمو روند هن هک نذنا لوغ شم یمدآر (لخاش 1۹ رد ردان رد لوعفم ےسا هک هلی | 0

 اغلق ون د هج وکه شيا نالوا ثعاب هتیل وغم هدننز و هلح رم (ةلغشلا) ةغلابم لغاش لغشلاش رونلوا |
 "ىلع بطخ * ثیدحا هنمو فلؤملا لاق رد لغشیعجج روند هنمرخ شلوک و د هدننز و هرم : (قلغشلا) یتلغشیامیا | ۱

 هدهن رب نمرخ ردیارب ز ردریسفت فطع هنا وق ردسبلا یل وة سدکل او كفل وم * سدکی لع یا + ةلغش عن یر

 (قلفشمل ا رون د هثیش كج ەد ا یهلت وقجهشا غ وارد هل وعفا ندنس هلک لغش هدننزو هکوصطا (ةلوغشالا) روند |

 ردلفاشم یعج هنسانعم شرکو هج رایک روند هئس هنکشا و هنیغسروق كنق ناوبح ةد زو هسنکم لاف

 یددشت امالا و یرسک ؛لداص و كنبش (یصفشلا روند هغسروق هکر دی رع یسراف هجا رک جرایکه دارو | |

 ا هنشع كتاب لوا لوق ىلع روشمراص هراصشا نالوا هدنناب هکردناب عور ل رصق كفلاو
 لصاش کا كليا لکا یتابت نانلوا رکذ هدننزو هحرحد (ةلصفشلا]) رولوا هناد یکم نمسا

 لک ااذک و لصفشلا لكا اذا لجرلا لصفش لاش ردهنسانعم كما لكا یعوقم تاب یراکدد |

 اردک مولعم یتمالم كنهلصفش هلکلناتبث هرزوا قلوا هلصوش یلعف هدنس هدام یلصاش فلوم ۰ یلصاشلا |
 .(لوفاشلا) رد راعش | "یوار لرعاش مان قدزرف (لتفشوبا) ردیعمآ كمدآ رب هدننز و رفعج هلفاق و ءاف (لقفش) |

 کرد حراش * رونلوا قالطا هر کدو ررونللوق یرلعارز هرصب هکروند 4 هردنکو ا ول هب رح یوا هلفاق |

 ردي زعم لخاش لوف ىلع وفا وام ندنو لوقاش یراکدلیا لامعتسا رام و كرارامم و رست |

 قعراط نوتلاو اهعماح اذا والا تابلانم القش ا لقش لاق ردهنسانعم كليا عاج هدننز و لق (لقشلا)

 e كلا رقو "نران کس دز قوم (ةلفوشلا  هنزواذا راتیدلا لقش لاقب رد هنس انعم

 ۱ لا ا م هرم (هیلاقشا  یدنل وا نایب هدنس هدام لقشش( لفاقشلا) الح نّژرتاذا لحرلا لقوش لاق

 یک كش (لکشلا) ردن وتاخ ر ندنماتادبعتم هل وقاش تنب هنویم ردندیماسا ( هلوقاش) ردیدآ هدلب رب هدسلدنا |

 هلک اشم و لکش هروک ناب هد راصب كفلۇم + هلثم و ههبش یا هلکش اذه لاق رد هنسانعم لثم و بش هل نکو |

 هن ساوه و عبط كمدآرب لکش و * یهتارول وا هدّتسشیک هبش و هدتیسنج دی کد لاق ردتهپاشم هدنروص و تئیه |

 همان روماو كل حص! و كتقفاوبام وهو یلکش و یاوهنماذه لوقت هنمو روند هثبش نالوا قفاومو خلاص

 نالوا فلام هرکیدکی بول وا ندسنجرب یر ره یتعی رول وا درفم ندن س هک لاکشا نانلوا قالطا 4 هلکشم |

 یعجج هدل وا یانعم هکر د ح راش × ةلکشم فلت یا لاکشا رومالاهذه لاقت رون دلکش هنر رهكحماوح و زوما |

 ر واک ل وکشو لاکشا یعجج روند هنت روصموهوم رکو س وسحر ک ك ن هنسنرب لکشو ر ولک ل اکشااضعب ورد لوکش |
 ف ردیدآ تابنرب هجالا هل مرق و یراصو ةمهوتلا و ةسوسعملا “ىلا ةروص وهو كاذ لكش اذه لاق |
 یک اس فی كفيفخ ببس نخ رونلوا قالطا هکطبا عجب یی رلثلع "فکو نخ هدنحالطصا ضورع |



e ۷۵6 زی 

 نلیبحشو لسمن لیبحرش و كىرش ن لیبحرمشو دیعسن لبح رش و دعس ن لمبحرمش و رد را هاڪ لہہح رش ۱

 یدنلوا رک ذ کهن روند هرا ولش هکردتغل هدنآو هدننزو لا ورس (لاورشلا)) ردراثدحم م کا ناو دیبا

 هدننزو هجرحد (ةلقدشلا )روند هرلقمرپ ظیلغو هغابا ظیلغ هکردتغل هدنظفل هلثش هدننزو حرف تاشلا

 (تلقاقشالا) و (لفاتشلا) و هلیتق كنيش (لفاقششلا) هّبغ اذا رانا لقثش لاقب رد هنسانعم قمزوب یرولف ۱
 ردعاج ءل رحم و نیلم رونل وا بدتر ارم ند آ هکر ديما كنکو کی دنه رج سنجر هلیسهدش كمالو یضق كنه |

 ملل رصق كفلا و: یصتق كنهددشم مالو یعض هلداص (یلصاشلا) ردکو ک نالوا فراعتم هللا لقاقش ءابطالآ نیب
  نانلوارکذمدآر هدننز و هلق وح (ةلصوشلا رد دآتابن ر رونل وا کت هل دم كفلا هدن روض یغنیدنل وا فیفخت لو

 هدننزو هفرغ (قلعشلاوو هلنیتصف (لعشلا ۶ ییصاشلا لک | اذا ی لصوش لاقب ردهنسانعم كم : ىلصاش

 یراقالوقو هدنج رب كاذک امنذ یفضاسبلا وه و ةلعشو لعش سرفلایف لا روند هضاي :نالوا هدنغیر وق كنمسف تآ

 هنسانعم قمل وا ض ای هدنزوتیعالوقدوخاب هدنج راب هدنغیر وفكنآ رول واردصملعش و روندهضاینالوا هدنزو

 شفا ولع دارم هکروند هنسهرا نوط وا شغل واع هلعش و ةلعش اذ ناک اذا یو العش سرفلا لعش لاش |

 شاو بططا نمهیف تلعشاامیه و هنم ةلعش ذخ لوقت روند هد هنس هعطق ش شک ولع ردنج هوا یجوآ

 هدننز و درصنال واباوص هکر د حراش + هدننز و E سی ها رانا مش هناک لا روند هنولع ۱

 هدنچ راب هدنغبر وق كنم تآ جدو هدننزو راریجا (لالیعشالا) زدیعمایسرف كعابسنت سیق هلعش و ردقلوا ۱
 بورب روا یرالیف كشاب و ةلعش اذ ناکاذا سرفلا "لاعشا لاق رد هنسانعم قل وا ضاي هدندرآیراقال وقدوخ اب | ۱

 (لیشلا)و هدننز و رجا ( لعشالا) هرعشییعب شفتنا اذا نر لاکا لاق ردلهعتسم هنسانعم قمرابق كىدڭكىد

 لعاش و ردشؤم ءالعش روند آنالواضاب هدنسهسک !یراقالوقابهدنچ راهدنفیر وق(لعاشلاالو هدننزورپما ۱

 هد ره نم هکر د ج زم + لاعشا وذ یا لعاشلجر لاق یک ان ونال هنسانعملاعشا وذ رونل وا لامعتسا هرز اقا

 جردنم هدهلج لوا ځد لعاشوبشا بول وا م وس م ص وصخ باب نوح ا ءام نایل وا فّرصتم لاعفا ندرایدنک ۱

 ردهنسانعم كطا ناعما و هغلابم هدهنسنر هدننزو لعج (لعشلا) ردلکدییبم هفلتخم ةغبص یخدندنو هلغاوا
 ايلا اذا رانلالعش لاق رد هنسانعم كمردنلولع شنآو هیفنعما اذا ثلاثلا بابلانم العش الاف لعشلاق
 ارش طبات لعش و دقوتم فیفخیا لعشلجر لا رونل واقالطا همدآ هراپشتآ و كالاچو تسجیکولع لعش و

 ره (لاعشالاو و هدننزو لیعفت (لیعشتلا) ءان هنفیدل وا دقوتمو تسج ردسبقل هلرعاش یم هلیعما

 یک کرک یهود لاعشاو اهبهلا اذا اهلعشا و راتلا لعش لا ردهنسانعم كمردنلولع شتآ هدرانو هل رسک

 | ره لوق لوق بواب هلباچ یرکسعو املع هک اذا نارطقلاب هللا لعشا لاق ردلهعتسم هنسانعم قلثا رطق

 ردلهعتسم دنسانعم ققعاط یرهودو اهن اذا ةراغلا یف لیطنا لعشا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلبا هدننک ارب هفرط

 تلعشا لاق ردهنسانعمقلوا هدنک ارپ یک هکرکچ هرز وا لپاچ یرکسع نوضشو اهقرف اذا لبالا لعش | لاقت
 سلا لعشا لا رد هنسانعم ققلاغوج یوص هدنص وصخ قموق وص همولوطاب قمراوص و تق رفت اذا ةراغلا

 ةدازلا وا ةبرقلا تلعشا لا ردهنسانعم كلیا نالیس بوقیجاحاح ییوص كمول وط اب كنه رقو ءاملا زك | اذا

 لاقت ردهنسانعم كلا روهظ اق رفتم یناق كنهراب نالوا ثداح هلکمتر ود قاررم اب رخ و اق رفتم اهم ام لاس اذا
 اهعمد زك اذا نیعلا تلعشا لا ردهنسانعم قلوا نا وا رف یشاب لزوکو اق رفتم اهمد ج رخ اذا ةنعطلا تلعشا

 تلعتشاف اهلعشا و رانلالعشلاش ردهنسانعم قفلکلاب شفآ هدننزو لعفت (لعشتلا و هدننز ولاعتفا (لاعتشالا)

 هن ولع شثآ یخدوب هلبعض كنيش (لولعشلا) ردع واطم هرزوا برم قل سپ تبهتلاف امهلا یا تلعشت و

 لاقب زساه ردلیعش یجب روند هلتف ول هلعش د وخاب هولع شهاب هدنج وا لبتف هدننزو هنیکس (یلعشلا) روند
 مسا رونلوا قالطا هلیدنف هدننزو دعقم (لعشلا) ران ابف ةلشفلاوا لابذلا ىف ةلعشلایهو ةلبعشلا تءاضا

 للقانآ یراکدزود ند رد كنهداب لها و هنسانعم ةافصم رونل وا قالطا هب یکزوس هدننزورینم (لشلا) ردناکم

 ۱ هف رط رهبول واقوج هدننز و نسحم (لعشملا) هدننز و حابصم رار د ی د لاعشمراراصب ذیبن هنجما هکر وند ه وک

 | ندنسهلبقم# هدنن زو رفز (لعشون ) قرفتمریثک یا لعشم دارج لاقب روند هنسپ روس یر نالوا سشتنم ۱
 | رسم یر وا عج نامه ردکعد نیفّفتمو ناکدنک ار کو نیا نشود دن ر واو راهش (للاغخل1) نما

 | هکهلنیتعف و هلرصف كنیشو هلنیتعض و هلینوکس كن همجم نیغ و یعض كنيش (لغشلا) نبق رفتم یا لیلاعش | وبهذ لاق
 ۱ | لاغشا یعچج ردیلباقم غارف هکروند هج وک ه شيا یغیدشاضوا كمدآرب و هشاضوا هلج وکه لشیا ندا

 (لوغشو)



 = ۲۷۵۳ Bهیچ ۲

 شک هنسهجرد كلا دیص هل رسک كنيش (لبشلا) ج ةا نیشلا لصف و ردیسهدرک ان نویمطاف |
 لا هنمو هدننز و لابح رولک لابشو لوبشو هدننزو سلفا رولک لبشا و لابشا یعج روند هنکیا ایالت ی |

 قلو امو وشن هلیعت وزان هدننز و دوعق «لوب 2 )دلا كردا اذا دسالادل و وه و دسالا كاذنم لبشلا اذه نا ۱

 ا ر هلرسک كنهزمه ( لابشالا) ةن ىف "بش اذا لوالا بابلا نم الوبش مالغلا لبش لاق ردهنسانعم

 هئدال وا ه رکصندنج وز نوتاخ و هناما و فطع اذا هيلع لبشا لا ردهنسانعم كمع كار وای و راب و قلنابرهم |
 اهدلو ىلع ةأرملا تلبشا لاقب رد هنسانعم كلیا ماقها و ربص هني راومو مایق هرزوا یدالوا بویمرا و ءرا اتتفش

 مظعا كنم رايد سلدنا هدننز و هینیمرا هلبا هروسکم هزم (هیلیبشا) حج وزن لو اهج وز دعب ماع تماقا اذا |

 سان بول وا ولغوا ریکپا یکیا ردىبقلكٹ راح نب ورع نب مام هلبا هر وسکم نیش (نیلبشلا وذآ) ردهدلبنال وایدالب |
 ردرلثدحم ءالعلا ن لبشو یکلا دابع ن لب شو ردنداهقف لبشن مضح و یتیم هن راکدلیا قالطا نیلبش هرلنا |

 نینزان یحاص لاپ و لای ولناح ولتا و روند هنالسرا شلردشف وص هنر یرب یک هکبش یراشید یزآ (لباشلا)

 ردا كتعاج رب هل رسک كنيش ("یلبشلا) ابابشو عن *یلتعیا لباش مالغ لا زونید ه ولناق واد ۳۹
 لیبش ر دن دامسا هدنز و رب ز (لیبش) ردهیلبش ىع وو یلبشیرب ره سد رد راب وسام 4 دیک ما لیشنالوا نعوف 

 ةرزع ن لیبشو ردشلنا لاردا یینامز لس و هيلع هللا یلص ا رضف هد هیلهاح ردیعبات " یشجالا لیفطلاوا

 هل ادبع لیبش واو ردندنلاحر كنبسد یسهلببق فیقث لیبش ن هبنمو رد رلناق كن رتضح هداتق یعیبضلا

 رد هنسانعمقلوا ظیلغونوغ و یکرایخیراقمرب كمدآرب هلیمط كن هثلثمیاثو كنيش (ةل وثشلا لر دندحم لسیانب

 ردفص و دبش ؤو سکش (لثشلا) تظلغ ادا عبارلاو سمامنا بابلا نم ةلوثش تاثشو هعباصا تاثش لاق

 لورج هلیج (لوصشا) عیاصالا نش لاق اک اهظیلغ یا عباصالا لثش لجر لا رونید همدآ یلقمرب نوغوب
 كنيش (ةلتحشلا) رديعبات لجشم نب تباث ربتندیماسآ ات ی یل ) روند همدآنوزوا یزاقابا

 روند هب ینلو دیشب ر ندکوو ندتوا هکر دهنسانعم دفن هللا هح وتفم ةقوف یات و نوک كنم یاو

 كن همتمیاخ و یحصق كنيش (لنحلا) هنم هفتن یا اذکن م ةلتُم یتطعالوقت راردیا هانکندهنسف 'ریچان هلکنوب و

 ندنا ویح و هافص اذا ثلاثلا بابلانم الش بارشا لش لاقب ردهنسانعم ا بوزوس ین ورشم هک

 هزات ندا تقداصم لوفیلع هتسود قیدص لشو املح اذا ةقانلالضش لاقب ردهنسانعم قغاص دوس

  ۶هقداصبیذلا ندا مالغلا وه وا قیدص یا لی و لعش هل لاق هډننزو رسا رد انعم و ولیت روید
  2ءافاص اذا هلخاشلاش ردهنسانعم كلعاقاتس ود هرز وا صولخ و توفص هلا هسکرب هډننزو هلعافم

 لجررر هدننز و بحاص هل 4«4*لا د(لداش هنسانعءةافصمر ون د ه یکز وس هل رسک رم( لے لو( لا
 لوقیلع ردهدلبرپ هدیرفم هلباه 6 هلداش)ردندباصا ه وها رن قصما یروباسینلایلع نب لداشنب دمو ردیل۴ |

 | رد راذاتسا كن هیلداش ةا نده ردنکسا یف وص هکءه"رسسدق "یلذاشلا"یلع نسا وادیس »رد ها همم لاذ

 | ردراشلا داشنا یی هعطق وبشا اطع نر دجا سابعلا و ذاتسا هم راف تو حدم كند اطلواو ردیوسنم هناروا
 #* Xلصحو منم اذ ققغ مورت #3 ام قلت ةيلذاشلا بح كمت ۷

 ماف ع لانسع نودعنالو ٍع # Xلمأتلا نيعا ىف یدهلا سوعش 3#

 | هردیح (هلذیشلردندندادجا تلوصمامالذاشن نارهشو ردیلع لجرر هدننز و بحاص لبا دین لاذ(لذاش)

  ۱هلا هروسلم ل46 یاحو هحوتفم نیش (لیحارش) ردنبقل تاللا دبع نب یز نع ندهیعفاش یاهقف هدننزو

 | لیحارشو یرقنلا لیحارشو ردراثدح ورع نب لیحارشو دم زن نی لیحارشو هدا نب لیحارش ردندیماسا

  ۱لیحارش ویشاو ردندناعصا هعرز نب لیحارشو هرم نب لیحارشو ردلیبحرشو هدندنع راضمب هک ین عطا
 شفخا و ردهدنسهغیص مجج یاهتنم ارب ز ردفرصنمریغ هدریکت رکو فیرعت تلاح ككرک هدندنع هب ویس یسهلک

 هسیارونلق رغصم رک او ردجاتح هبارخا تلع هلفمالوا قیقح عج ارز رول وا فرصنم هدریکت تلاح هدندنع

 هدنرغصت تلاح هکرد هصقالخ كنون لیوارس ردبع موق م ظفل اراز رول وافرصنم چد هدندنع كندا

 هکردېک لیعافمو لعافم هدندنع هب وبیس یسهلک لیحارش هکر دح راش + نوجغیدلوا یا زلوا فرصنم

 تلاح ءان کا ردفاضم هنسهلک لیا نالوا هلالج مسا ردهنسانعم هعید و ردیچا هدندنع راسو ردعچیاهتنم

 لوق یلع فعلا لیبحرشو یلظنطا لیبحرمش ردندیماسا هدننزو لیبعزخ 6لسبحرش) رول وا فرصنم هدریکتت
 نسوا دوخاب سوان لیبحرشو هتسچ ن لبحرشوو طمس انب لح رشو نالیغن لیبحیشو ردلب .حارشو ,

۱ 

۱ 

۱ 

 دما نیشلا لصف ]امس



f ۲۵۲ زی 

 رد رلفیعض ثدح خاص یبا نب لیهس و مزح یا نب لیهسو ردرهباعص یدع نب لیسو یشرتلا ورع نب لیسو
 هب وراد لهسم هدننز و روبص (لوهسلا )+ ةلبهسنم بذک ۱ » لثلا هنم و ردیعما باذک رب هدنزو هنیهج ( هلیهس) |

 هکر دیعما هیحانرب هدنع و ردیعما لجر ر و رددآ نصحرب هدنساضق نیپا هدنع هدنزو هلهک (هلېس) روند
 0 هلتم المو قفر بويا تنوشخ هکر دهنسانعم خاست هدننزو لعافت ( لهاسنلا  ردفراعتم هلکعد نیلپس
 | همدآ تأرج بحاصو ریلد هدننزو رفعج «لبهسلا) اخاست یا الهاست لاش ردترابع ندکعشدبا هلماعم

 نینمو لزوک یهنسنر یسفن یدنک همدآر هدننزو لیعفت (لیوستلا) "یرج یا لبس لجر لاق روند
 م ده ه یناهیهدام نالوایوا و هشيم یتداع كفلۇم ± تنز یا اذک هسفن هل تل "وس لاق ردهنسانعم كمرتس وک

 هروک هتنا هد راصب كفلؤۇمو + ردشلا تاعارم هنسهتکن بولسالا ریبغت ارهاظ هلکطا ریخأت هدارو نکیا كما
 رب وصت هدهنسح تروص هد هسیا می بودا نییزت و لس هنبحاص ییهنسن یکیدلیا صرحو لیم سفن لیوست

 | یکیدلبا تم كناسنا هکرد ذوخأم ندنسهلک لوس هدندنع راضعب هیلبا ترشابماکا هک ات ردترابع ندکلیا تئارا و

 | یهتنآ ردلمعتصم هدناسنل وا ساقلا و بلط لوس و هدب ولطم نالوا یعصت و ربدقت هضما تیاهت ردهنسمانعم هما |
 اته و لیدع هدننزو ریما (لیوسلا هاوغا اذا ناطیشلا هل لّوس لاق ردلمعتسم هدناطیش یاوغا لیوستو
 لاق روند همدآ نالوا كلکوپلوس هدنلفسا هدنزو رجا (لوسالا) كلیدع یا كلیوس انا لوقت ردهنسانعم

 لاق ردهنسانعم قلوا كوبل وس یسیغاشا ندنلب كمدآرب هلنیتصف (لوسلا) ءاخزت-اهلفسا یف ناک اذا لوسا لجر

 ۱ نالوا هدایشا و ءاضعا راسو هدنطب هدننزو هلوج (ةلوسلا) لوسا ناکاذا عبارلا بابلانم الوس لج را لوس
 | ةيرق و هس امدقم هکر ددا نصح ر هرزوا هېر هد هینام *هلخت هلوس و ءاخ زسا یا ةلوس هب لاق روند هکلکوپلوس

 | ردتغل هد هل س نال واز وم ٩۳ رد هنسانعم هلثسم كسب و قمر وص ی هنسنر هلیمط كنيس (ةلوسلا ىدا رار د ماجلا

 | مضلاب الاوس امه لاسا تلس لوقتردتغل هدنس هلک لاؤ نالوا زوم#*یخ دوب هل رکو یم كنيس (لاوسلا)

 | لثس هکهتن ردلکد هلدبم ند هزم یتعب لصالاف واو انا یلع لد نالواست امه مهلوقو تلأسیفةغلرسکلاو
 لاؤسلا ریثکیا ةلوس لجر لاقب روند همدآ لاوسلا ریثک هدننزو هزمه ( ةلوسلا ) یدنلوا نایب هدنس هدام

 ردهنسانعم قق هدننز و نالیم (نالیسلالو هدننزو لیم (لیسلا روند ه هغوق یربا هدننزو ءارج (عالوسلا) |
 | هنعضوم مسا ردصم رونل وا قالطا هده وص ناقآ لیسو یرج اذا یناثلا بابلانم ان اليس و الیس ءالا لاس لاقت

 رونلوا قالطا ه وص ناوارف نالوا هرزوا نایغط ینابرج لیس ضعبلادنع و لئاس یا لیس ءام لاق ردع وض وم

 هللا یلاع نام رفاب یب وص لیس هدیکرت هما ناسل سو رد لویس یعج رار د بالیس هدیسراف ردنعصتم ی هغلابم ارز
 بویلو وس ینناظ كنءهرمو هارجا یا هلاسا لاقت ردهنسانعم قققآ هل رسک كنهزمه ( ةلاسالا ) ردندنلمبق
 | روند هنشقآ كیوص هل مسک كنيس (ةليسلا]) هلاطا اذا لصتلا رارغ لاسا لاش ردلمعتسم هنسانعم قمتازوا

۱ 
 | هضاب لوش یرلکدد هرغ هدنس هچ كنعس تآ (ةاسلا)) هت رج یا ءاملا ةليس قراام لاش رولوا عون ءان و و ۱

 یتاذنالوا هدننور و بون اهنغشمو كنورب لوف یلع هلوا شعا یضوط هفنا هبصق بولوا لدتعم هکر ونلوا قالطا

 ةب رالا ىلع تلاس ىلا ىهوا فنالا ةبصقىف ةلزان ةلدتعمیا اس ةّرغ سرفلا ةهبج ىف لاق هلوا شمراو هد هضاب ۱
 لوقت رونل وا ریبعت قر وق هکرون د هرومد نربکهنن رلیاص كغاحم و كحق هل رسک كنيس (نالیسلا) اهتمر تح
 نالیس نب یسیعو ردندباعا نالبس ناو ردیعما كتعاجر نالیسو هّماق حس وهو هوڪو فیسلا نالیس لّوط
 هد هفاسم قانوقر ه هن دمهدنن و هاه( هلایس) ردعضومرب هد زاج هدنن زو باص((لایسل ارد راث دع نالیسن رباحو

 ربا روهطیدوش هدفدل زا وق رولوا یرلنکی قآو نوزوا هکر دبع جاغا سنجر ندنرلجاغا هشیمو ردعضومرب ۱
 ہر یغیدق ا كب وص ردناکمرمسا هذن زو عسبم((لیسلا ر زساه رد لایس یعج روند هننالوانوزوا كنحاغارعم لوفیبع ۱

 یعجبیدا لیسم یلصا هک هلنیتصف رون د حد لسم هک هنسانعم بآ رذکهر ردقج هلوالو یکیدتک بو هکروند ۱

 هربخا عوجهروک هنناب كح راش » هلیعص كی ر واک ن السمو هدننز و هفغ را ر واکه لسما و هلنیتعص ر ولک لسم ولئاسم
 ندنعاونا باسح هدننز و دا دش (لایسلا )و ردففحم ردهلنیتعف هک لسمو ردشفل وا سابق هننزو لیعف هکایوکر دذاش
 ردم# و همی وب ید هدراذخام زدشل وا عقاو نالا نم برض ەد ون ضعب ردیعما كنهبساح هن وکر

 | «دنساضم سلپاتهدنز و نوع (نولیس) ردیدآوصرب هدماش هدننز و یراکس (یلاپسلا ) ردندح لات نب لایسو
 , (لیسسبح)) ردیما دح رسرب هدننز و یریض (یلیسا) ردهرفرب هدشارت مویف هدننزو هلبا (هلیسا) رد هرف رب
 | هکر دیدآ هدلب رپ هدب رغم رار د ځد هل يسم هلي كو (الیسما) ردعض ومر هدنناپم هبق ر اوس هلبا لس یب رح هلنیتف



 e ۲۵۱ زوم

 هدننزو هذفنق (ةلبنسلا) ردشلغا زکذ قالطالایلعوبد ردروناج رب یردنعم فل ومو × ردقج هلوا شوق یراکدبد
 ندهیکلف جورب هلبنسو یدنل وا طسب مالک قلعتماکا هدنسهدام لبس ردلبانس یعجج روند هنسهشوخ نیک ا

 مون هکر دما و وق رب هددکم هلبلس و رد رلهیاصص هنکلالا ةلبنس ما و صعام تش هلبنس و رددآ كجرب رب

 اذراص اذا عرزلا لبنس لاق ردهنسانعم قفلفاشب نکا هدننزو هجرحد (ةلبنسلا ال رایدلیا رفح صام ون و

 | هو لجرلا لبنس لا ردهنسانعم كم روس بوکچ ندنک و ااپ ندندرآ هلغلوا نوزوا یسابل كمدآر و ةلبنس
 | یاوقنع (یتالبنسلا) یک نالیفم روند هنجاغا هشيم نالوا یلنکیتو كوبب هلبنسو هماما واهفلخ نم هرج اذا

 | رب وشلم هب هدلب یراکدبد نالبنسندمور دالب لوفیلع هلوا رو روس هرب هکروند هب هماح نوزوا و لو هدننز و

 .مورهدننزوذفتق (لبنس و وهدنز ونا وغاع (نالبنس# مو رلاب دلب یا ی دی غباسیا "یتالبنس صق لاق

 ۱ لینسو ردندح یعاشلا لع نب لبس ردندیماسا لبنسو ردهفاسم محهرف یهرکی رکی یرانببام هکرد هدلب یکیا هدنراید

 | ردع یروس یزنهب ردراو یسهدندع عاونا رار د یخدریفاصعلا لبنس ها هفوکش وبشوخ فورعم هلعما و |

 | نایرج ندجر و ردم یلوو یّوقم ییاعماو یلکو لاحطو دبکو یغامدو للح یایرو حجم رد دنه لبنس ییعضاو 0
 ۱ نایت هنعون ر ندنآ رول وا یراص هکردنیدران یرلکذید یمور لبنسو ردر قمكي هد اسما یطرفم مد ندا |

 ردیدآ عضوم رب هلبسمک كنيس لا راردا ریبعت لبنس یناطلسو یلبنس نامالآ هنعون رب و راربد یلبنس
 | (لطنسلا) رون د همدا نوزوا كن هدننزو لج ز 6لیلطنسلا) ردهنسانعم لوط قلنو زوا هلی كنيس( ةلطنسل ال

 قرهردلاق بوک | یتشاب لوق یلعهلوا رروب ر ۵هردنس نکررو هکر وند همدآ یثلا فیعض لوش هدننزو جرحدم ۱

 | لا هلوا ررو كرهدا ناليم هفرطره یک شوخرس بویمهدنا كاما و طبض یتیدوجو دوخاب هلوا ررو |
 | لکشو هسفن كلعال لئالا وا عفتریو هسأر ردح نموا یثم اذا طقسب داکی یشلا فیعضلا یا لطنس اک

  برطضلا نطبلا مظعلا یا لطنسم لجر لاش روند همدا قلصت وب یترق برطضم یمادناو تةلخو

 هدننزو رفعج ( لطنس ) روند هشی ورو هللا رارقو نوکس كلرهک | یشاب هلیعض كنيس ( ةلاط:سلال قلا
 | هئیش ناسآو یالوق هدننزو فتک (لهسلا )لو هدنزو لها (لهسلا) رددآ كغاط كچ وکر ءدنرهاظ نامص

 یش لک وهو یهس لمرو لهسو لهس ما لا ردندنلسق بسنرییغت هکه لع كنيس رون د یلهس هدنتبسن روند

 | رولکل وهس یعجب روند هر مالمو زود ناسآ یسعرو قشمو یعاربطو روند هنشوق هخرف (لهس#) و نبللا ىلا |

 لاق ردندنساحم هکروند همدآ هجزسلج یتا كنیزو و نزلا دض وه و لهس او لهس ضرا ىلا اولزن لاش

 ءاعنص رهش هدنع ( لهسون آل ردیعما ثدح رفن زوو ییاصص یعرکی لهس و هم لیلق یا هجولا لهس لجر
 بابلانم ةلاهس رعالا لهس لاق ردهنسانعم قلوا یالوق هنسنرب هدننزو همارک (ةلاهسلا ال رده رق رب هدنساضق
 (لیهستلا) ردکعد قلیالوق هلی كنيس ردهلوهس معما ندنو هروک هنناب كحراش » الهس ناک اذا سماینا

 لاش رد هنسانعمقلوا مالمو زودرپ هلیعص كنيس (قلوهسلا ) هرسیاذا هلهسلاش رد هنسانعم قلعالوقو كلنا یالوق
 | یدنلوا رکذ هکر رد وسنم مسا هدننز و "یدرک (یلهسلا) الهس تناک اذا سمانا بابلانم ةلوهس ضرإلا تلپس

  كنهزمش (لاهسالا لهسل ین یعرب ناک اذا "یلهسریعب لا رولوا فصو هبهود ندا یعر هد هس ضرا "یلهسو
 | كمروس بولوا عالم تعبطو لهسلا ین اوراص اذا موقلا لسا لا رد هنیانعم قمراو ر مالمو زود لب میک |
 بودا عالم یتعسط هنسن یسهلوقم ءاود و یثتما اذا لوهحا ىلع هنطب لهسا و لجرلا لسا لاق ردهنسانعم |

 | قشمو و هدرخ یک ک موق لوش هل رسا ک كنيس (ةلهسلا]) هنطب نالا اذا ءاودلا هلسا لاق رد هنسانعم كمر وس |

 ؛ نانل وا كن یراکدید هلېس هدننزو هحرف (فلهسلا رز هلوا شرک بدو یھ مس هکرونید هغارپط |

 هبننزو هلعافم (فلهاسم ۱ كلذک ناك اذا هلمسرهن لاق و ةلهسلا ةرثک ىا ةلبس ضرا لا روند هرب ولقارپط |

 | یهنسنرپ ( لاه سس الا هرساب اذا هلهاس لاق رد هنسانعم كما هلماعم هلال وسو قفر بط تاشو فنع ۱

 هنن و ردیعملا نصحرپ هدسل دنا انو ست لا الس هدع اذا هلهستسا لاق رد هنتسانعم قفسیالوق

 دراو ناب اههت حج ند بولوب جت هکا وف هلملاپ هدنع ولط هکر دیتا بکو کر و ردیدآ یداورب ا

 ۳ رک هکرد زم وم ندنقلخ نع هکر د جزم + رارداریبعت یم "هراتس نوچځیدلوا یم هدنم راید بکو کوب

 یتح بولوا ر ذیکن ر هدنعولط كيکوک لوا یلاعت هنذاب ءایشا نالوا هدکن ر لوا رناسو راهویم واکن ر یزمرق یسهلوقم

 , تالذک شاطیرراکدید قیقعوشعا رار دیا عضو ه ه وب هدنآ یعولط بودبا مضاح یرنابتعم قج هب وب هب یزمرق

 یه نب نيمو ءا ءاضب نب لیپسو یراصنالا ورع نب لیمسو عفار نب لیهسو» رداقلا ناحسف شعا رولآ كنر ندنآ



 : چک ۲۵۰ رب
 هنسانعم كلعا حالصا و هیفصت نيب سان و ةلعسا نم هاقن اذا لوالابابلانم الع” ضوطا لم“ لاقب ردهنسانعم

 مل اذا ولدلا تلعلاه ردهنسانعم قمراقبچ لیلق ءام ندب وق هغوقو ما اذا موقلانیپ لمس لاق ردلمعتسم

 ل راضعب هکر د حواش» اهأتف اذا هزیع لع” لاق رد هنسانعم قمراقبج یی دزوک كنهسک ر و ةلبلقلا ةلسلالا جرت

 قمت را ندقچلا هراق یضطوح جدو (نیشا» ر دلکد هجوم یراص,صخ هغمراقیجز وک ها رومد نیغزق ینو

 ولدلا تلعم لا ردهنسانعم قمراقیچ لیلق ءام ند ویق هغوقو ةلعا نم هاقن اذا ضوملا لم“ لاق ردهتسانعم

 لاق ردهنسانعمقمتیج لیلقءام نامه ندضوح و ردشلیا رارکت ینوب فل وم » ةلیلقلا ةلعسا الا جرض مل

 هناک زا و ىر ىز وش همدآرب و ثلذک تناک اذا ولدلا تلم“ لاق و لیلق ءام لا هنم جرخ مل اذا ضوحلا لع ۱
 هلقف ر اذا لوقلاب اب الف لع” لاق زدنوخأم ندنسانعم وص N هج هقف ود ردن هنسسانعم ا

(JDصا ادا مهن لعما لاق ردهنسانعم كلا حالصاو هیفصت یتسهلایم سان دوب هلل رسک كنهزمه  

 اا یخ اه وک د و هدننز و لاعتفا (لاقتسالا) قلخا اذا بوثلا لعما لاق ردهتسانعم لعلسا سابل و | 7
 بوثلا لع” لاق ردهنسانعم كيكسا بوث هلیعط كرانيس (ةلوعل الو «لوعسلا) اهأقف اذا هنیع لقسا لاق
 بوثلا لم“ لا ردهثسانعم كوکسا بوت یخدوبهدنزو هما رک (ةلاعلا) قلخا ادا ل والا بابلا نم ةلوعس و الوعم |

 ۱ هو کسا هلنیتصف 6لعسا )و هلتاصف (ةلعسلا لو هلیصف كنهزمه (لامالا) قلخا اذا ناب تابلانم ةلاعم

۱ 
 هلن رابتعا ءازجا ردیعج كنسهلک لمس لاعما هروک ناب ثحراش» قلخ یا لم و ةلعم و لام بوث لا روتا

 ردیسهغیص درفم دراو هرز وا عجة لاعما ضعبلادنع ویکی راک و :قالخا بوث وراشعا ةمر ردشلوا فصوا

 | روند هو یکسا هدرلنوب هدننزو روبض (لوعلا)و هدننزوریما (لیبساالو هدننزو فتک ( لمسا ) یهتا |

 ۱ | دک ار هابهدنز و باصم (لاعسلا هایاهیا ذیبنلا نالعم لاق روند هن رل هیق كن هنسنرپ هلیعط كنيس (نالم ۳
 | كمدآ بها هل ردسقل كن ردپ هل رب ورددآر شرب هدننزو داش (لاعلا) روند هزفجنروق نالوا نکنم هرجا |
 بحاص هدتءارق عو یرقم یدما بنعق یعما هک (تیودعلا لاعاوا ) ردشل وا بقلم ندنفیدراقبچ ینیزوک ۱

 نینمولا ربما هلکلتا رخ برش > ردیسهنک لجررب هقشیو ردیسهبنک لعاشرب ندنسهلببق دساو ردغیلأت |

 نب لایسو ردیدجلدوعسمنب مشاحم ندباصا فومن لام“ و + ردشمر وابرشدح اک | هنع لا یضر یضترلا ىلع ۱
 قشمو و رونده هعسا و ضرا هدننزو لوزح (ل ومس ا رد راذدحم لامس ن دیزب یان دلخو شیرطانب لاعم

 اعاد (لماسلا) ردیعا لرهشرب قوچ یراشوق دوخاب كشوقرب هلیصف كنيس (لیوعم) روند هر ولقارپط
 | (قلموسلا ) ةشيعلا حالصال عاس یا لماس وه لاق روند همدآ ندا ششوکو  یعس هنتهج تشیعم حالصا

 | هدننزو "لععشم ( "لمس ) ةریغصل | ةنافلا یا ةلموسلاب یناقس لوقت روند هناصف كچوک دننزو هرهوج
 | روند هول یکسا كبو نطبلا رماضلایا "لثعسم لجر لاق روند همدآ یلنرق قیرآ جاو رددآ شوقرب
 لح زا لاسا لاق ردهنتسانعم قلواولنرف قدرآ جآ هدن زو لالععما (لالئعمالا) لاب یا لثس بوث لا |

anهنسانعم لغ روند هب هکل وکو ردانم هل هلا ءار وا هک ردیدآ شوقر هدننز و لجرفس (لءوعا)  

 اف و هکیدا یدوهب یحاصقلبا نصح هرس ءایدام ن لءوعم و روند هکنیس ندا نو کت هرجا هکسس وا

 لءوع" برق لاق روند ه هودالالاجو ف لر لیلا نوا + مهلاثما ن مو ردلتمبرض هدناب دهع ۱

 | قم وا كنم هاكر هدنزو هجرحد اعل روند ه هکلوک یخدو هدنزو رفعج (لأعلا) عیرس یا

 قرشجآ هلدنقص ندزوک ندنتدش كغلجآ هدننز و هفرغ (el) لء وعسلا هالع اذا لحنا "لمس لاق ردهنسانعم

 لیست لاش یدنلوا قالطا ندنغیدل وا یکرراقبچ ینعی ردا لم یزوک هک اب رز تا زوک ی نا

  (لوط را )و هدنزو لجرفس ( لطرسا») نیما اف هناك دیدشلا ع ولا دنع قارهب عمد یا ةلعسا هنیع
 | این یلع لیلا میهارب انا ہل رسک ند هزمه (لیععما) روندهمدآ نوزوا برطضم ویکلس یم وین

 | فلوم* ردلیععما ترضح نالوا جیاذ هرز وا هه ةیاورو رد هنسانعم هللا عیطم رد راتمضح مالسلا ام( و

 | بحاص و ردموس رم هدهربتع» بتک هرز وا قل وا یی ّرعم لیوعشا لوق ىلع و ینایرس نکل یدلیآ یدصت هنتفل هچرک
 | هدن هشت ال راردا فرصت هرزوا یرلهدعاق راب ص یی هی طظافلا یبک لیععما و میهاربا هروک هننایب لرهنم

 ۱ | هما هم نیغ ( "لفسلا) رربد لعیعسو هرب هدنرارغصمو عماساو هرابا هلوخرت هدنراعچ و نالیعاعما و نایشاربا
 | لجرفس (لدنعا ) روند همدآ قبرآ نسلج هدننزو “لع ( "لهعسلا » روند ه هود نوزوا هدننزو - شم |

 دن هدیسراف شوق وب زلباریثأت هنسیدنک شت آو رریکه نا شتآهکرددآش وقر ص وصخ تانه دم هدنزو |

 (یرلکدید )

| 



a ۲۷۵۵ زی 

 یتقیقحكنو ردع! ض ممر هدننزو باغ (لالسلا )لو هلرعص و یرسک كنيس (لسلا) هل ددشت
e.تلا تاذ ۳  

 | قلخ رولوا لقتنم ندرلنا هکردا روهظ هدنبقع كنم راتلع ماکز و لزا و ولکسسک و ا یروق یدازوا نوز وا د وخاب

 لوهما یلعلجر لا لس لاق روند همدآ التبم هنض ره "لس (لولسلا) راردناریبعت كل هتسخ یروف و مرو هتلعوب
 | كفلوم نکل × ردذاش هلغلوا ندلالسا لولسم هروک هنناب كحراش + لالسو "لس هىا لولسم وهف هل هلسا و
 هرزوا روک ذم هجو هل رسک كنهزمش (لالسالا) رول وا دراو ید ندنسیکیا دوخای ردندیئالث یترابع یاضثقم

 .قلروغوا بولاح رهن اهن ییهنسن رب و "لسلاپ هرلتا یا هلا هسا لاقت ردهنسانعم قمنا ضوا هنض رم "لس

 | لالساالو لالغا ال ید هنم و ح راشلا لاق ردە ىل انار و دی هقرساذا هلسا لاقت ردهنسانعم

 هطاخ لاق ردا لس هب 4 وا ندطیح یبا ردٹلآ ےس ١ لصالا ف روند هز ودلاوچ ہل رسک كی (ةلملا

 هدننزو نامر ردءالس یعچ روند ننک كن اا امرخ هدننزو هنامر (ةءالسلا) حط طیخح یهو ةلسلاب

 ( لولس ) رظنیلف ردلکد مولعم یهجو كنرک ذ ید هداروب هزکلیا تات هدناب هزم قرهل وا زو« ىو فاۇم

 یراهدلاو لولس رددال وا هعصعص نب ةّرم ردرغصا ندنطب هکردیعما ؛لذخفرب ندنسهلسق سيق هدننزو روبص

 مان ان هللا دبع لوضف و لوهج نالوا نیتفانلا سيرو ردندرلنا "یلولسلا ماج نب هللادبع ندارعش دیتا |
 "لس نالوا هدننز و یع و ردعض ومر هدندر وډ هعصعص ن مام ون هدنن ز و یلک ( - لسالردیعما یسهدلاو كاوذم | ۱

 رفعج (لسلسلا ) ردیعا یداور هدندرو می نب ورع ون هدننزو نامر (نالسلا ]ل ردلکد فعم ندنظفل |

 یاو روند ھه وض قوغوص لوق لع زود جرا وک تی زاب هدننزو لاخخ ( لاسلسلاال و هدننزو |
 السالس و الاسلس و السلس یناقس لوقت رده:تسانعم لسلس هدنز و طبالع (لسالسلا  ر روند ههداب نا

 لسلست لاق رد هنسانعم قغآ لغاچ لغاچ ه هیکنا ندکسکو ب وص هدننزو لزازت (لسلستلا )اد راب وا ابذع ءام یا

 لاق راقیچ یراکلپا زارد زارد هکردهنسانعم كلیکردق هشرب بویکسا سابلو رودح یف یرج اذا ءالا
 انف ریس ریس هدشن زو لزلّرمم (لسلستلا) و هدننزو حرحدم (لسلسلا) "قر تح سبل اذا بولا لساف ر

 هشاق هجالا یللث و یلقوبچ لسلس و جا یدر یا لسلستمو لسلسم بوث لاق روند هو سم وا جن کو
 هدنلکش ریز یی هنسرب هدننزو هلزلز (ةلسلسلا ططخح "یشو هبف ARNE لاق :E فصو

 هبهرابرب ندنتا مکروا هلسلس و ه هلص وا اذا ه*یثلا لسلس لاق ردهنسانعم قلق ستم تاک هم نا
 اماعط لسلسام لاش ردلمعتسم هنسانعم كما لکا ماعط هلسلسو ردتغل هد هل رسک كنيس هدنوب روند

 لاق ردلسالسیعج رول وا ندنس هلوقم پیاو ندرومد روند هری ز برس انس (فلسلسلا ) هلک ام یا ۱

 ندنسیدل راب لصتم یراو ریحتز هنرب یرب كکشعت قربلا لسالسو هوح و دیدحنم راد یهو ةلسلسلاپ هدیق 0
 ندنسپدلراب كاکشعش هرجا دولب دوب باصلا لسالسو هنم لسلستام یا قربلا لسالس تدب لاق ردنرابع

 یراکدید هرحو هلسلسو هلتیترسک ردلسلس و هلسلس یدرفم رونل وا سابق روهدلراب بوی الب دولب هکردنرابع
 ءانهد هدننزو دفدف (لسلسا) ردیدآ عضومرب هلتیتسسک (لاسلسلا) یدنل وا نایب هدنسهدام هکردیعسا كجو [ ۰

 نوزواشفل ریجز تاقتاقبول وا دقعنم هرز وایرب یر و ردیعج كن هلسلس (لسالسلا) رد دآ كخاط رب هدلحمان

 هضعب دقعنا لمر وهو لسالسلا انذخا لوقت هلوا ول وهس ځد یسعرو هکرونل وا قالطا هلاسموق یدازوا |

 (لسالسلا تاذ)هروطس یا هباتکل سالسموقااملاق رونلوا قالطا هباتکر وطس باتکلا لسالس و داقن و ضعب یلع |

 لز (لیبسلسل ال یدلیا اغ هباروا صاعلان تخ ةنماث ردیعماوصر هدنسارویرقلا یداو |

 قالطا هرجخ و رونلتفص وص رانوکشاوش و فیطل هلکن آ و روند 4 هنسن عالم و فیطل و مر مشوشخ هدننز و
 فیطل و لهس راوکشوخ و ذذل هروک هناي هراس تاهما هکر د حراش * ردیعما كن هعشچ ر هدتنجو روئلوا

 ه وص نالوا یرطا عبرس اقلطم لوق یلعو ردنکرمو توح+ ندنسهلک الیبس لس ضعبلا دنعو روند ه وص |

  ضوطاینام لاقت رد لع” یعج روند ه وص دحز هاوس ماو یک كنيس و هلتاصف (زلیلاو روند |

 | روند هنسهیش وص نالق هدسد ضوح و هنسانعم هاو روند هغجلاب نفعتم و هایس و لیلق ءامیا هل 21 |

 یسیف وص نالق هدنببد ضوح هدننزو لعفت (لع-لا) هل رسک كنيس رولکل اعم و هلنیتحف رولکل م یعجج
 بوجما هلطارفا یب ورشو اهذخاو ا ةلعسلا نرش اذا لجراا لمست لاق ردهنسانعم كليا ذخا دوخاب كما

 قمت را ندقچلاب هایسیطوح هدننزو لج (لعسلا) هیشف لا اذا ذیبنلا لمست لاق رددنسانعم ترک رخ

(r) ۷ ثل + 

| 

| 

| 



 و ۲6۸ ی

 یراقوب ةالعم هکهتن رددآ هر هد هکم لفسا هدننزو هلح رم (ةلفسلا) لذن اذا سمامنا بابلا نم ةلافس "یثلا و

 ۱ ردتغل هدنظفل لقص رد هنسانعم كمر و الج هدنن ز و لقن هلفاق (لقسلا) رددآ هبرقر هدهماع و ردهلحم رب هدنفرط

 روند هوضعنانل وا ریبعت روکو هلیعص كنيس (لتسلا هلفص یتعع لوالا بابلا نم القس فیسلا لقس لاق
 لرهزمه «لافسالا) و (لیقسالا) روند هراکالج هکر دیفدا مو هدننز و لقیص (لقیسلا) ردتغل هدنظفل لقص

 هدننزوفتک لقسلا )لر اردا ریبعت یناغ وص هطآ هدیکرت ردتان یرلکدید رافلا لصب هکردیعما لصنع هل رسک
 ۱۳۰ ۱ ا ا ا لقس جز ا روت همدآ زیلج یبزآ حآ یک نشب هنر یرب یرار روک و

 | هل رسسک كني (لکسلا) تملا لیلقلا یا لقس سرف لاش روند هت كی هنجما یترق زسلچ زآ یتا كن راپ یکیا
 ۱ اویا كنيس 6 لسلا] هدننز و هدرف یک و لاکسا عج ا قلاب هایس ی وب سنجر

 | یک قمریص ندنق یملق رونل واریبعت قمریص هکردهنسانعم قمراقیچ بوکج ندهنسنرب هلتلوپس و قفر یی هنسنرب
 کردهتسانعم هلس لسو قفر ف هنم هجرخاو عانا اذا لّوالا بابلا نم الس دملا نع فیسلا لس لاق
 | لام ردهنسانعم كليس بت ولیک ود یراشید كمدار او روند هدبس یرفدوف یس هلوقم كما هنأ

 ا ر یک راس ب ولنکاود یراشید زر ولوا تفصو هلانسا تبهذ اذا الس لمبرا لس

 | نهنسنرب دو هدننزو لاعتفا (لالتسالا) نانسالا ةبهاذلا یا ةلس ةأرماو لس لجر لاق نور

 ۱ ا اق اا نذننیف هدنز و رم (لیلسلا) هلسینعع فیسلا لتسا لا ردهنمانعم قمراقیچ بوریص ۱
 | روشدهناطكتا وهدل ویا هلیلسوه لاق رونل وا قالطا هدل و شعوط یکی و لولسم یا لیلس فیس لا رول وا
 | شا هک روند 4 یرواب نالوا دلوتم هج هداس نامه زسډ رد ی رلکدد اا ودر هکساج و دانش ما

 | هارشصلاخ و روند هنغامد كنم تآ لیلسو رونلوا قالطا هربش هنالوا دلوتم هلا السو هکسام یمهلوتم

 | هخروکو ا هکر د هنسانعم عات و روند هنسا رج وص نالوا هدنطسو دوخاب هد هردو روند هنکر وا هود و روند

 ۳ هکروند همرد روتچو عنا و لوشو یدلیا روم هدنسهدام عخن ییرعت رونل وا ربعت كيلا رادرم ردیکلیا

 | هون یربخا ندنعاقجا تک كمال هدننز و نامر ردنالس یجب هلوا ردا تابنا یرلجاغآ هشيم یراکدید رمو
 | بی رض لیلسلاوباو ردیاح "یعصنا لیلس ردنداعسا لیلسو رک ذیماک روند ځد لاس هکهتن ردشفلوا لادا
 | لیلس و دجان لیلس ولغ وا و یسیعدمآ بحاصن دجالیلسلاوباو دایانن هللادبع لیلسلاواو ردیعبات ریقب نا

 | هلرسکو هلی كنيس (ةلسلا) ردرثدحم لیلسلان ةفیلخنب دزو لیلس ن ی ن هللادبع و عفار نب رشب نا

 | ةلس و فویسلالالتسادنع یا ةلسلادنع مهانبنا لوقت روند هفمریص ملقرول وا ید مسا ردعوت ءان و هرم ءان

 ۱۳۳ اب سیم رند اروا ولاچ هلاوصا دضنابن نیهنسنرپ و رک ذیماک روند هتضرم لس

 | ی روند هربتالک و هب هلبط و هدیس یزاقد وف هنسن راسو كما هنګاو ةيفمللا ةقرسلا یا ةلسلاب هذخا لاق

 ىع تا هلس و ةنوخاىا ةلسلا و لسلا ی هعض و لاق زساهروند ید لس هکهت هلبسسک كنيس ی نا

  ندکلنکشیش لوا هکمشیش یتکیوا هدنسب رګا یشان ندفلتیب بوزکوت دوخاب یشان ندکمترکس قوچ كي

 | تلاح لوا هدقلرت ا هتزا یو اا ایوب انوا زود کاج كراو بنولآ نافواس خار میل ریس

 | هلا هنکیا یکیا یشکیدربهلسو اهوبکی ةوبکنم هفوحیف وی رلادادنراوهو سرفلا ةلس تنكس لا زملوا عفدنم
 ارپ وک ك وي یکه نګامد و خاب هدض وح ورارکی د هیلی وا ر ا وو شرت کک یی ن5 یا

 | یسهلوقم قالتچو قیرای نالوا هدنراقلارا كراشاط نالوا یراو د كضوح دوخاب هطقسو هنخرو بیع نالوا
 | كقک بولیریص هتان ندنجما كسان هدننزو لعفت (للستل و هدننزو لاعفنا (لالسنالال روند هطقم
 | ناقیچ بولریص ندهنس رب هدننز و همام (ةلالسلا ) ءافضتسایف قلطنا اذا للست و ماح زا رم لسنا لا رد هنسانعم

 | هتلالس و هلبلس وه لاق یک لیلس رونلوا قالطا هدل وو *یشنم ء لسناام یا هتلالسوه لا روند هثیش

 | دارم ندهلالس هروک هننايب كبغار هدنس هم رکو چ نیطنم ةلالسنم ناسنالا انقلخ دقل و ال هکر د جم + هدل و یا

 | هلیلح (قلیلسلا و رردا قالطا هلالس هد هب هفطن راب عو رد هصالخ و هوفص نالوا لولسم ندهیضرا تاردک

 | نوزوا نالوا هدنرلناپ یکیا كنتص كنعفهادو هت یا هتلیلسیه لاق روتلواقالطا هندالوا ريق هدننزو

 | سج رب هلیلس و رول وا هملصفندنرب یرب هکر وند هتا دوخاب هریکس لوب لوب نالوا هدهد وکو روند ها یدازوا
 | شیکک ندا تانا یرلحاغآ هشيم یراکدید منم م یدو هدننزو لاض (لاسلا) ردیف قلاب نوزوا

 | كنیسرولک لاوسیعجج تم لوق ىلع زو نامر رواک نالس هدکنو چا ېک لیلس روند ههرد نیردو
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 ( یه )



 e ۷2۷ حس

 كنمرمه ( لاعسالا]) ردقلوا هلنیتکقندعبار باب نالوا باوص هکرد حراش + طشذ اذا لوالا بابلانم العس
 قالطاهزاغو دوب هدننزو دعقم (لعسلا) هتطشنا یا هتلعسا لوقت ردهنسانعم كلعا دنمطاشن هلبرمیک

 | دسرجاس كنس هه اط “رج لوق ىلع روند + ینابایلوغع هلرسک كرلنیس (ءالعسلا)و (یالعسلا) رونلوا |

 فلؤم + هلرسسک كمال و یصق كنيس رد ىلاعس یرلعج رونل وا ریبعت زولګ وق هنلوهم و بیهمو وداح هکروند
 ا رولوا ندنعمق ناوسن یراروداج جد كنس هف اط نج یک سا ارهاظ هاکلبا مسر هات ابع "نا ةرحاس

 ی وا لوفلا ءالعسلاو ةالعسلا عجب یهو لاعس راک یتاللاءاسنلا یا یلاعسلا ءالّوه نم هاو من
  تلعستسا لاق ر دهنسانعم قلوا ایج! و هطیلس و ناغرغاچ ینعب قلوا هد وخ ة العس تروع (لاعستسالا)

 | روند هنسبای كنامرخ سنجان نالوا شوک یدرکچ هلنیتعف (لعسلا) ةباص یا ةالعسلاک تراص اذا ةأرلا
 | یراکددیت وا a دو هلل رسک كمال و ىح كنيس ( "یلاعس )۱ اسیا هیت العس هفیض مدق لوقت

 | ملت یتلع برج یسهزان و رسم و للحم یرلنابج داعص یتغاربب رارد ید لاعسلا ةشيشح ةشيشح هد ع هکروند هنابن

 دردی اتو ید هدنفاشنتسا وروح و ردندن س .وډالښفا كن راع رودس قیضو ورو لارو :

 |لجرلا لبغس لاق ردهنسانعم قمل وا ادیب راتحارج قوچ هذن دب , كمدآرب هدننزو هجرحد هلا ه۶ نیغ ( ةلبغسلا ا |

 | | ةلاهالاب همدا اذا ماعطلا لبغس لاق ردهنسانعم كلبا قتاق هلبغاب ر شی ورج شعرا یعاعط و تاحارطا هت رک اذا ۱

 | ناس او سا حج رحدم (لبغسملار ها ور اذا نهدلاب اب لس لاق ر د هنسانعم كمردج ا د یجاص و |

 |اذا عردلا لبغست لاقب ردهنسانعم كه هرز هدننزو جرحدت (لبغستلا) لیلی رک لاقت روت ده
 اک یس دما یراقابا و یرلا هدننزو فتک 6 لغسل الو هلن وكس كنىغو یصف كنيس (لنسلا) ا |

 | لوزهمو فیحن دوخای هلال وا ادغدب و قلخد دوخاب هننال وا قلصت برطضم یساضعا لوقیلع روند همدآ نالوا |
 ءادغلاو قلا < ملا وا ءاضعالا برطضلا وا اولا قیقدلا ةا ريغصلا ىا لفسو لغس لجر لاق روند دننال وا

 | بابلا نمالفس لج را لغسلاش رد هنسانعم قل وا هرز واروک ذم فص و هسیک ر هلنیتصف (لغسلا) لوزهلا ددا وا |

 | رواک جرافس یعجج روند هبهویم ف ورعم نانل واریبعت اودا هلی كناف و كنيس (لجرفسلار) الغس ناکاذا عبارلا ||
 | ینلزسوص و یهشم هماعط و ردم یو و یّوقمو ضباق یتعسبط كالجرفس وبشا و هللاه روند هلجرفس ه دندرفم |

 | هرکصذدکد لیا عضو لسع هن رب بودنا یلاخ یتفوج و جارخاییکدر کج تولید و ردلپس لوا ماعلا دم و ۱

 |( لفسلا) و هلي: این( ان ) و( تار( یر شیوا ینالوا شارواقهدن ورف بویلروماج
 | ولعو هلی كنیع ولع هکردهنسانعم قلقچلا و قلیغاشا هلبصق كنيس (لافسلاو هلیرسک كل نیس (قلسل لو
 | كحراش × رد رالباقم هلیعف كف :اهو هینیک لر هاچ رام ایک تاک 1 واو ددشن |

 "یفاشا كب (لفسالا) ردکمد یسیغاشا كنهنسنرب هکرونلوا لامعتسا قردلوا سا یس يک رنو روک های |
 | لالضلایلا وا فلتلا ىلا وا مرهل | یلایا هک نیلفاس لفسا هان ددر مثال یلاعتهلوق و ردیلباقم العا هکر دکعد قیلا كىو |
 | ردهنسانعم قل وا یغاشا هدننزو دوعق (لوفسلا )و هدننز و باص (لافسلا )ر درع لذرا دارم ندمره رفک ۱
 | هکر دح راش × لفاس وهف الع ضیقن لوالا و مبارلا و سماشنا بابلا نمالوفسوالافس لفسولفس و *یشلا لفس لا |

 و كنيس لوعسو رداکد عالم یرلغ | هثطخت یم كنا هدنس هلک تلف ناو هدنراباتک ضئارف رضع

 | ءالعا نملزت اذا ل والا بابلا نم الوفس* یشلاق لفس لاق یک یطروط ردهنسانعم كکوح هند و كعا ۴2

 | یفاش یسهام هدهنسنرب هسه رب هدننز و باتک لاغسل الو هل وکس كنافو یعض و یصقكنيس «لفسلا هان یا
 دیف هظح "لق اذا سماینا بابلانم الافس والفس و الفس هل و هقلخ یف نالف لفس لاق رد هنسانعمقلوا هر هلغل وا

 رد هنسانعم لافس و لفس هدننز و لعفت (لفستلا]) ردشلنا فی رصت ندل وا باب یون یحاص حاصم هکرد جرم

 شابوا و لدارا كسان هدننز و هحرف (ةلفسلا# و هل رسک كنيس (ةلفسلا  لفس ىنعم هلع و هقلخ یف لفست لاق |

 هل اد هدننزو هح رف هلفسو  مماغوغ و مهلفاسا شا ام و ka م وه لا رونل وا قالطا هن لهامورف و ۱

 ندنفصتیغوط هن رومد بیدكغار نم (ةلفاسلا )هم اوقیا ةلاسرمعبل اةلفس لا ر رونل واقالطا هنن راقابا كنم

 یکیدسالیءوالع وردیلباقم ەوالعەدنز و همامن (ةلافسل ۱) هتلفاسک خ رلا ةیلامام لاقت رونل واقالطا هنسغاشا

 ةلافس یف دعق لاق زغقوط هبهرهچ لی هدنآ هکردیلباقم كنآ هلافس سپ رونقوط ههرهچ لی هداروا هکروند هرب
 دنه هلافسو هلفسا یا *یثلا ةلافس لاق زوند هنسیغاشا كئيشرهو بہت ثیح یا اوراق یهو خر

 لجرلا لفس لا رد هنسانعم قلوا بجا و سیسخ و قلا هلیصف كنیس (ةلافسلا) ردیدآهدلب رب ها



 یک ۲ 2

 هلذل وا موسم هلی رابع ًاطخ لدساو هسکنم ىلع هیخرب و هسأر یلع هیقلبنا وه لیقو هیدناج مضب نا ریغنم ۱
 | قمر یتسهلوقمزب لدس و ردرهاظ ندنعهر كفل وم یقیدل وا اطخ لادسا و رولوا شلوا فرع لدس هدرلانعمو |
 ] لدبس لاق ردلمعتسم هنمانعم كا تحایس و ریسو هقشاذا یناثلا بابلانم الدس ه و لدس لاش ردهتسانعم |

 ] لاقت ردهنسانعم قققراص بوروبلاص یغاشا ی هنسنر دوب هلب رسک كنهزمه(لادسالابهذ اذا دالبلای
 | لسى لدسنم رعش لا رول وا فصو هچاص ققراص هلیس ین لعاف مسا (لدسنلا)ل هلدس یتعع هلدسا
 سلفا رولک لدسا و رولکلودسورولک لادسا یعجج رولیصاهکروند ه هدر هلرسکو هليمط كنيس (لدسلا)

 7 یرغوط هب هننس ندنرلنادرک بودا هدالق نا وسن هکروند 5 زد وا لوش هب رسک كنيس (لدسلا) هدننزو

 رد هسانعم لم ق (لدسلا)ل ردصلایلا لوطب دلانم طعم یا لدس اهملعو تءاج لاقي رارردنلاص
 لدس یعج روند هثیش نالوا برو یرغوط هفرطر هدننزو لکا (لدسالا# ليم یا بناج ىلا لدس هيف لاقب

 ] یروقرآهدن رب هقش كنب رارداچنیشن ےشح هدننزو ریما(لیدسلا) لئام یا لدسا رک ذ لا هدننزو بتکرولک
 ناورتخ و هفحمو رددآ عضومر و روند ههدرب و هراز نالیکچ ه هناخفافزو روند هکلکتا هدنزرط قلزوت
 ۱۳۱ هود طب مدنز و رهوخ (لدوسلاال هلوا شق هراص یعاشا یراجوا هکروند هن راوتروا
 | (لابرسلا) هلدوس لاط اذا لج رلا لدوس لاق ردهنسانعم قمازوا یب كمدآرب هدننزو هلفوح (ةلدوسلا)

 نالوا سوبلم اقلطم دوخاب هنسانعب حرد رونید هرز دوخاب هنسانعم صیق روت کادو هنوز ساطرف

 ردهنسانعم هرز عرد هدارو هکر د ج رتم»سبلام لکوا عردوا صی یا لاب رس هیلعو ءاج لاق روند

 |( لیرسلا) + ۲2 ماد مت مه وبل لاطبانینارعلارعش * ردشعد هنع قارس هک

 ۱ 0 لا ) هه اا لاعرتشلاب لب ت لاقت "ردهنسانعف كيك لاب تن هدننژوب مجرد
 ۱3 وقت روند ر ولخای وول وا مما لب رتم و كاب رمملا هتنسبلا یا هتلب سس لاقي ردهنسانعم كمرديك لاب رم |
 هدف یف لاش روند هغلنزوا قلصت رسعثفاب هلیصف كنيس € ةلطمسلا رز عسدلا د زلایا لب ملا ی مطا

 اإ روند دمدآ نوزوا ةفلللا برطضم قلصت رسقشقاب هدننزو رفعج (لطر سلا بارطضا یف لوطیا هربا

 ليفا مما وبشاو مالسلا مهیلع ردیسب رب كن هردم هعب را ةکئالم هکر دیعما هتشرفر هل رسک كنهزمش (ل ارقار |

 یتعب ندیسرافو و روندهلوط چا هلیصف كنيس (لب وارسلا)ل رد هیلصا یسهزمه و یماج ضعبلادنعیسدلک

 | هلا ورس ولا ورس ردیرع ظفل لوق ىلع رد تالي وا رس یعج رووارکذماضمپردش مو ردبرم ندا اولش

 لب ومف هدیرع مالک ی ریغ ندو وال رک كنيسرد لب ورنم یدرفم دوخاب هلن راک كرانيش ردیعچب كن رهلک
 هکر د ح راش + ردتفل ځد لاورش هل همتون وارس هلون هدنس هلک لی وارس وبشاو هل رسک كناف ردقوب 31
 | رد هنسانعم كمردنک نوط 3 همدآرب هدننزو هحرجد (ةلورسلا ردطوسبم هدنح ورش هبفاک ی لیصفت كنو ۱

 سبلتف لیوارسلا هتسبلایا لورم هنلورس لوقت ردهنشانعم كیک ینوط ما هدننزو جرحدت (لورستلا) ۱
 لاق رونل واریبعت یلریشتج ویلراولش هکروند هنجرکوک نالوا ولی وت یزاقأبا هدننزو هجرحدم(ةلورسلا)

 یضاب نانل واریبعت لیکس كغابا هکرولوافص و هت لوش لورسمو شی ر اهیلجریف ناکاذا ةلورسسم ةماج |

 ضایزواحاذالورسم سرف لا رولوا هدنزرط شا ردیک راولش ضاب هل وا لماش هن راقلب واو هنن راوزاب ۱

 یعجروند هساطلیلوقنانل وا ریبعت لتس هلش رحم هدزغاسل هلق كنیس(لطسل نی ذخفلا و نیدضعلا هلیس | ۱

 , ناشل وا رکذ یدو هدننزو رد لنت ) 2 ور اهل ةسسط یه و لطسلاب تلسغا لوقت رولک لوطس

  (ساسا) روندهمدآ نوز وا كن و ردلکد فورعم لطسوب و هنسانعم تسط روند هنکل لوقیلع روند هناق ۱
 كنقرهلوا زسحالسهسکرب هدننزو لعیفت (لطیسلا و رد هانعمو ید لساط کد روند هرابغ شتا هاوه

 كنيس (لباعسل۱) حالسلانم ینعب “یش هعم سیل و هدحو هاج اذا لطیستب ءاج لاقب ردهنسانعم كغ اهتوا
  لصتم کا و درک قآ هکر وند هکسنکوا رد هلیعط كلين (لاعسلال روند هراء ود نوزوا ولع رک هلبعق

 رد رابع ندنتکر ح كتعىبط نوجا عفد ییذوم ن ال وا و رم ران كنس ترا ۲ ییعل كناصعا نالوا

 كنيس تلذک هلعسو لاعسو ام لصتت یتلا ءاضعالاو ةئ را نع ىذا ةععبطلا اه عفدت ةكرح یهو لاعس هب لاقت
 لاعسلا هذخا اذالوالا بابلانم ةلعس و الاعس لجرلا لعس لاقت هنسانعم كمسسک و ا رولوا ردصم هلی
 | قلح رونلوا قالطا هزاغو وّةغلابم لعاس لاعس هذخا لا رونل وا داربا نوا دیک أت نظفل لاع-(لعاسلا)

 | جا لعس دغ ردهتماتسقل وا ولطاشن و ولشبنج هدننزو لعن(لعسلا) روند هب هقان بقا یلکرسک وا و هنسانمه

 (العس)



 و ۲۸۵ زوم

 قالطاهر وخل نا وا رف كب ویدنل وا رک ذ افنآ هلغل وام وسره یظفل یغنلا و هدارو هی روند ها شلکوب

 كنسرف یتسبعلا شاورفن جم رشو هضرامیا هله باش لاق روند هناجر كن زو كناسناو رونلوا
 هک دوب هدننزو بای ( ته )یی ت >ب نالوا یبا ك ماش مان یثعا و ردیمآ كمدآ ر و ردیسا
 -ینالصءالجر لاق رونلواقالطا همدآ هللا لیوط هل رک كناح و كنءزمه (ینالصمالا)هنسانعمماط ر ا
 لاق روند هنوتاخ یسهبحاص لاپ و لای و لاججو نسح بول وا دنابالاب هلباه (نالعمالا) اهلی وطیا ذیل
 (تیالعلا) و هدننز وناوطسا 6 نالصمالا و هلع كناح و كم( نالصسما )ةلیج 2 وط ةعبا رىا ةي الحسا ةأر ما

 "باش لاق ردهلاه یرلث ومرول وا فصو هناوج ولجاص زود و روک لوق ىلع ولب و نوزوا هلنیتع تلذک

 رونبدهمدآ ولنرف كوپ هل كنيس (لالصملا عرفا رعشلا طبسوا لپ وط یا ینالصعمو نالعماو نالعس
 رولواج" تاب هدنآ ردعض ومر هدنع هدننز و روبص لوح" )رددآ عودا یداورب هلنیتعص (نالع-م»)

 | یفید كحوک هدننز و زمه( تلال رونلوا داحا لاوسم ندی رللاد کردن ےش سنجر هلترسک (لصسالا)

 ا رول واشاریص یدوجو هک ایوک رونلوا قالطا همدآ هجوج و هروج (لوصلاروند هناشوط
 | ردیسا یسهود تکرار كنهسک,مان حاج و رونلوانقالطا هناکم,شکک و زودو رک رو 8
 | رسک كنهزمه(لاصمالا)ءالا لئاسمیالحاسالایف اول زن لاقب روند هنن رایدنق [وصهدننز ولفاسا(لحاسالا)

 _ساتتلا دج و اذا انالف لصما لاقب ردهنسانعم قلوب ردا رقع انا هلا مانشدو منش هنسسیدنک سان یعدآرپ
 | همواوطو هراکو ههغوف كوي و یرا هدننز ورفعج (لبصلا لرد زاح یانعم مش هداروب هن ومشي یا هن ولسي
 ا یدنل وا کد هدنسهدام کرد هاو ید للح* هک هت روند هبهرد عساوو روند هنرق یرمو و

 ی هنسل رب هدنن ز وهجر حد (ةلجع “اروند هب هب هاخ قفراض یک هغوق هلق ك: رس( ةلبصسل ال ردیسا كنهردرب

 دمو هکلداذا * یشلا لچک لاق رد هنسان مد اف ست زود ود هلکم ر دیک ی یغشرو وی زورب بوغ وا هلا لا

 ا رک ذ ىنعي * هيلدانع نم هیلداص فرعيال وه × لثملا هنمو روند هلان تلاد دبالع (لداصلا) |

 یدارا هشت ا لدا و روند هب هاخ هلع لدانع ردقوب یدادعتسا كج هاا " رییغ و قرف ندن رلهباخ ۱

 ]| قضس)ر ردیلع لجر رب نو رشت لدحه) ردنوجا هک اشم دوخاب رده راستعا راهاخ نال وا یعقوم |
 ردله"یمجنوسل وا یثید و تاکرانوسل وا كچ وکو كوي روند یزوفق هلی وکسكنهبج یاخ و یصتق كنيس ||

 فلوم + قرهلوا ردا هدننز و هبنع رولک هل و هلبعک كنيس ر ولک نالو هل سک كنيس روک لا« وزیماه |

 هنس وب ردشف وا ےہ ی وی وا هرزوا یسهّ رط و هدعاق یدنک هليا ریسفن هلی رابع ناکام ةاشلادل و ةلحلا ۱

 هدب دالا ةمدقم تیام ردموسم هرزوا قفل واقالطا هغالغ واو 4 یزوف هدنعاس یعیدغ وط هدراس هی |

 رابتعا هلل وش 4 یشید و ثاکرا ی يمعت ناکام كل وم هحرک ردرمش هلا یزوق شوط یکی نعل هدازون " هو ۱

 یدیقهدنآیغیدغ وطاص وصخ رول وا فلاح هنسهش رطیدنک نکلرول وا قفاوم ه هراس لوصااعونهسرونل وا ۱

 زاک شو ريخ ندنرالاو راوخ و فیعض هدننزو ناتر(لاضلا)و هد و رکب نما زی ےلف ردقو ید |
 هو رک ل و كادوا داف نا لاضء و لع" لاجر لاق هدننزو لخت رد ل" یرادر هب روند ےل

 هک ر د درفم تلاش و لح هلیصف كنيس ( لحما هنتسانعم صیش رون د-هامرخزک نالوا ریش یورک

 كما 2 ین رولوا ردصم له و هیل وا غلاب هنمام دح زونه هکر ون دهشیشنال وا ماعانو صقا ویدنل وارک د

 هءدخ یی هنسنرب و مهافن اذا ثلاشل ابابلا نم الح” مهم لاق ردهنانعمو ځد لسخ هک هت رد هنسانعم

 یثلا لع* لا یک یذخا هنسنربهللوصا ندنناب كنهبسک رب ردهنیسانعم كلا ذخا بی رقترب هلتعنص و |
 امرخو ماع اذا هلک“ لاش ردهنسانعم كلمیع یدآر هدننز و لیعفت (لیح سلا هزنام هذخا اذا

 للا تلم لاق ردهنسانعم كکود مدقم ندننفو یتسهویم لوفلع قمل وا فیعض یسهویمو کدرکچ

 6 لاضمالاواهضفناذ | ةا لج را لض لاق ردهنسانعم كیکلسامرخ مدآرب وهتضفن وا اهرو اهاون فعضاذا

 روند هب هنسن رقحم و لوذرم 6 لو هر اذا رمالا لس ناق ردهنسانعم كالا ریخت اک كنمزمه |
 هدننزو باتک ( لا )ل وهح یا لوڪ“ ۶ یش لاش راب واھانو لوذرم یا لوح ی لاقب

 ع لدع (لدسلا) هنسانعم هبافن روند هثیش نالیتآ بولیصم ندهنسنوبا هدننزو همام (ةلاضسلا) ردعض ومر
 | لوالاویاشلابابلان EE رعشلا لدس لاق رد هنسانعم ققفراص بور ویلاص یعاشا یهنسنر هدننزو

 هلسرااذا بولا لدسهد رغم هک هتن ردن دهيهقف لئاسم ىم هدام ولا e وبشا هکر د رد چرم # راو ا اذا

۱ 



 سگ VE زوح

 دكت یا ضرالا لصمت حارا نا لا ید هام قمی( ىي ب كر لب ودتح و ء نثق اها نوا بابل نم
 | كمر و بواص لاا یف یهو اهدا اذا مهاردل | لص“ لاق رد هنسانعم كلت روک وا یهقاو اهلعام

 هلا یچماق لراه لراه و هدقن اذا مه رد ةئام م رغلا ل ریٹ لاقب رونلوا ریبعت كمرب زاد یفذرظ هکر دهنسانعم |

 | زوک لوصمو لصمو ه ض اذا طوس ةئام هلصم لاق رریص بووص یتسپ رد هلدوج و هکر دهنسانعم قمروا
 | كلا متشو مول همدآرب و تکب اذاالوصسو الصم نیعلا تلح“ لاقب ردهنسانعم كکود شاي یاصریاص بویلغآ
 هز a ندکلپپا تاق كلاي جدو هدنزو ریما (لیصملا) همالو هش اذا نالف هلصم لاق ردهنشانعم

 اعم و الیصم لغبلا لهم لاقب رددنمانعمقمریک آی رطاقو كشا هلیعض كنيس (لاصم) و (لیصم) و روند

 | «یدلرخ ندبا ددرت هدنزاغوب هرکصندفدریک | كنعسف كشا لاحم و لیصس و قهناذا یناثلاو ثلاثلا بابل نما
DE jرمشقناف هرمشق یا لصسناف هلع لاق رد هن سان انعم قلئوص یغوبق كنهنسذر هدننزو  

 لاق رولیریص بولبوص یغوبق نوت كنهنسنرب هکاب وک ردلممتسم هنسانعم كلتا ملکت لصتم یک ناور باو
 واع و هتطاش ورضلا فیریا لج ايلا دعق لاق روت د هتسیلاب ون غار هاو اذا مالكلاب لمس

 را تو ین یاب ارز ردقل وا لوح نال وا ا هلفل وا دوام ندلعم نالوا هنسانعم قعوص ارز

 ار ز رولوا كعد یحاص وص یحدا لح” ر دکمد لحاس وذ هکرد ردقم فاضم دوخاب ردا ریشقت و ل هم

 ربو ندا ةيضار ةشيع راضعب هکر د جزم + رروتوک بوریص ینرشق كنییق ها رزج و دموص
 | اوتا اذا مولا لحاس لاَس ردهنسانعم كلک هتسیلاب زکد هدننزو هلعافم (قلحاسلا)ل رایدتا رابتعا هدهرزوا

 | دونلوا ریمت ٣ لو ید تاج کد نکرونلهکآ ش وک و نوتلاهدنزو همام (لاحسا) ل احاسلا

 | سن و هتسف ر لاو روند وتر كاالغ الرا از لر ۳

  دربلا یا لصسلاپ هلص لاق روند هک او هییرودو تعلاب یا لصملاپ هلصم لاق یک رسک روند هتلآ

 | لحسم ناسل و هدساسا نکل نوسلوا لرک نوسا وا حص کک ير ولر( چوک هر واوا قالعا هنانسلو ا

 هليا ونع فص و فطع فرحالب كن ره وج هکر د فاؤم » ردرعشم یصیصخ هناسل واتحاصف یدیقدربلاکل عج

 | روند هنک تآ لصم و ردص وصحم یانعم هکردقل وا بیطلناو نالوا باوص رد وهنس یلوق ابيطللا ناسالاو |
 | هیطخ رونو غیلبورریک هنچا كنزا كتآ هکر ونبد هرومد لاتچ یرلکدید یغام ېک لوق یلعهنسانعم ما

 | ردقل وا بیطلناو نالوا باوص هدنضر e ENG EEE رونل وآ قالطا |
 | لبا غیلب بیطخ بویللا ضرعت اکا هکردیبض نکیشقیا ل یتغیدنل وا قالطا هدهطخ اقلطم لحم هلیلوق
 رولیروک هرانا نیکزید هکروند هنر ره كرا هقلح نال وا هدنرلج وا یکیا كنغل غا كنک تآ لص و رایدلیا ناب

 | تبوعص هل[ هی زآ یروب نم لحسم تآ درس یشاب اضعب هتنب ړف هیغ عت یا هلصسم نالف بکر لاقب هنمو |

 | هلاذخا ندانعمو رار د هل سرفلا بکر هدکدتک هنشاب یدنک بویلسا الصا یتلاعاو هرادا كسراف بودی
 | بکر "یغلاو كفلؤم « بد هلصنالف بکر هدر كج هد ردکیهنم هنایغطو شبام د تونل وا ی را الصا

 | دوخاب ردکعد ردلمعتسم ید هدنعق ومنایغط و "ی لڪ هکردهدنرب دقت بکر لاق غلا اضیاو یلوقهلحس

 | هنالف ریعض دوخاب ردعجار هبادّبم یریعض هلصسو ردقملعاف بول وا ربخ یسهلجب هلم بکر و ًادتبم یغلاو
 | هللا مّرک یلعلوق هنمو حراشلا لاق + ردخرا لّوا لوق هلیساضتقا قابس نکل ردنمضتم یهغلابمو ردمجار

 | هنفرط رپ ثالافص لحم ون ودجم واهیف نوع مب مهنا یا + ةلالض لح ین نونعطب نولازبال ةيما یتب نا + ههجو
 هداهم و دوجو روند ناله هبناج یکیاو له هبناجره هجن راو هب هبل مدقم یغاشا ندراذع لوق یلعروند

 | تماقا ندنفرط  احو یلاووءاضسلیف ةيان یا لحم لجر لاقب رولوا فص و همدآ نالوا هدر هاچ جبر
 | هکردهسک نالچكنکد دالج هدارو دودطا مه دالح یال وه لاق روند هدالح را هکما دودح |

 هنسانعم خم روند هنکلا نولو روند هیقاس رطاشو طیشن لصممو ردبا لصم یتسی رد هلکنکد وا

 | كزات و روند همدآ نالوا قذاحو رهام هدننا رق م رکن أر هو روند هن ضا كنغجراغد قیزآو كنمولوط وصو

 | رولبکودهلتدش بول وا قوچكت یوصو روندهمدآ رداهب ندیالع هنشابزکلایامادو رون دهن زب قوم هریک اب و

 | ردلهعتسم ا مزاج دیصت و مراص معو ءؤام ینلطبال ناک اذا لضم ب اریم لا رون هضولوا نالوا

 | تاق ا ندنسانعم ال كنو دیف دجو رعالایلعام راص معاذ هلصسم نالف تكر لاقي هنمو

 (شلکو )



 ی ۲۸۳ زی

 هلا ويح ولهم كوي هدننزو ءارج (مالمس) ءالم اذا ضوحا لا لاقب ردهنسانعم قمردلوط یضوحو
 ةک ألا ةيظعلا ىا ءال ةأ ما لا رول وا فص و هت روع كوب ىق و عرضلا ةيظع ىا ءالصم ةقان لاق روند
 هغوق لصالای ردهنسانعم قعش راب هلا امدا و ثح هدننرخافم هنسن رب هلا هسک رب هدننز و هلعافم (ةلجاسمل ا

 هلا هغوق كوي نالوا هدنلا هلا اعدا یرب رهو بوروط هدنرانک یی وق هسک یکیا هکردهنسانعم كعا یشراب

 | هضراعم هلا امدا هدننخ هدامرپ اقلطم هدمب رولوا بلاغ لوا هيا رکچ هدایز ندرخآ اههدحا رارکچ وص
 :هدایز دوخاب یکیا هدننزو لعافت (لجاستلا) هرخافو هاراب اذا هلجاس لاق یدنلوا لامعتسا هدنرخافمو

 | نالجایستابه لاب ردهننسانعم كعشدا"شرای هشزاغلاب هدهنتش یرلکدلیا داو تک ز یر

 لاق هنمو هنسانعم قلطم و لسم روند ههنسن شلرویلاص بیسم هدننز و مرکم ( لصسما ) نایرابتب یا
 رونلوا قالطا هثیش نالوا غیردی و لوذبمو حابم هسکرهو ادحا دحا فاخال یا لجسم رهدلا و هانلعف

 ناسحالا ءازج له هل یلاعت هلوقیف ةيفنا نا لوق هنمو حراشلا لاق × دحا لكل حابع لوذبم یا لصس “یش لا

 لجرلالصلاش ردهنسانعم كلك هماوقرکدهدننزو لیعفت (لیصس) رجافلا و رل ةلصسم یه و ناسحالا الا
 قوف نم هیر اذا هب لصم لاق ردهنسانعم ققارب هب یغاشا ندرقو یک ردلاشو هغوق ییهنسنر و ظعنا اذا

 هلمال ددشتو هلندتممک (لصلا) لصسا بتک اذا یضاقلا لصم لا ردهنسانعم قمزاب ىلج دیک و

 كنيضاق الاحرد تالج ئچ روند هنانک و هلحم نانل وا بتک داوم یهو قم ماکو قیام و
 هلع بتک لاق رونلوا قالطا هد هن راهچمانز ور لر ارکسعیضاق ردف راعتم هدباتک یکیدلیا دبق یواعد روص

 راضعب و ردقج هل وا ىج مکح كنيضاق هکردرسضم هلا مکلحا باتک هد رغم هوحن و دهعلا باتک وهو الج

 اقلطم هدعب یدبا رارازاب وزاب اکا هدلئا وا ردیب رعم لکو كنس یک لی" ضعبلادنع و رایدلیا ناب هلبا راموط

 قالطا هناک لصمو یدل وا فراعتم هدنلص یضاق هدهثلاث هرم بول وا لمعتسم مدهفیصص نالوا هیف بوتکم

 لس و هيلع یلاعت هللا یلص ملاع رخفو ردکعد یشکرا هکردهنسانعم مد مو لجر هدنناسل هثبح لهاو روثل وا |
 یرسک كنيس (لصسا ال ردیعا كنهتشرف رب و ردیعما كص وصخ بتاک رب ندناتک یرلناوید كن رات رطح
 ءالصم هلی كنيس (لصسلا) روند هموق رم باتک ردتغل ردهلمال دیدشت هکه دنس هلک لحم هلیفیفخت كمال و

 هدنزرظ تک هدنز و کس (لیمسا» یدنل وا رک داد ا ه هقان یلهغ لو هکردیعج كنيس هلک

 ردشاط نالوا رج" هرکص بولوا هتخ هلبا روماچ ولموق دارم هکردی ّرعم لکو كنسوب و روند هشاط هن وک رپ
 بتکو منهج رانب تحط تناکوا لکو كنس برعم ردلاک ة راج ىا چ لیصم نمة راس مهیمرت 9۶ یلاعت هلوق هنمو

 كیرداامو ول یلاعت لاق اهب نویذعی مهنا مهل بتک ام یا لصم نم یا لیجم نم یلاعت هلوقوا موقلا ءاسا اهیق

 هکر درشاط خوبطم هللا روماچ هدغهج ران ضعبلا دنع ییعی نیصسلا نعم لیصسلا و چ موق رم باتک نیصام

 یتعی ردکمد لصم هداروب لیصم دوخای ردموسم یرلعتا كصاحا قجهلوا بیصمو لزا هدنرارزوا
 بیذعت هلا هموقرم راج سپ رد شغل وا عابشا هدعب بول وا لصم نالوا ییّرعم لکو كنس لصالا یف

 یمهع رک هم الاموق م باتکن يص ام ك رداام وچار ز ردکع د ردندنماکحا ظوفح باتک نالوا بوتکم یراقج هنلوا
 مب انعم ود هکیدید یرهزا و ردرمسضم هللا موق باتک هکردهنسانعم نیه” هدارو لیح ار ز ردلیلد هبانعموت

 هدننزوهرهوج (ةلجوسلا) وهدنز و رهوج (لج و سل ا) و (لوجاسلا ) ردنا و نسح | نده راس یناعم هدمدنع

 لاق رایدلیا لامتساو ذخا راب ع ردهیمور تفلوت و روند ه هنینآهدننز و لدنعم (لجښ څا ر وند هنفالغ هشیش
 (لاسنالا )روند هلا رفع زو رد هلصنح"یدرفم روند هنن رل هکیبس شموکو روند هنوتلاو لا یا لحن”! یفرظن
 هدننزو روبص (لوصسا) "بصناف هبص یا لصصسلاف ءالا لصم لاق ردهنسانعم كلک ود وص هدننزو لاعفنا

 ردعالم دل وا هلغل وا لو نیعء ده ضعب ةرب زغ یا لوح زع لاق رول وا فص و هب یک قوچ یدس
 یاح ویصتف كنيس (لصسلا ردندنالک قجءضاچ نوا قغاص یم نوبق هلی رسک رائيس (لاج لاج )
 هلزغ مربی یا لص بو هیلع و ءاح لاق روند هزن كشوک شفثوط ندکلبا تاق تالاب هليل وکس كن هلم#*
 هبا تاق تالاب لصم و هل مربمربغ هصسن اذا ثلاثلا بابلا نم الصم بوثلا لصم لاقت رول وا ردصم هدانعم و و
 لوقیلع هزب ضا ولردر و ةدحا و وق ىلع یذلا لبا یا لصسلاب هدشلاش روند مربم هنلباقم ران و روند

 رولک لوح“ و لاح »ا یعجج نطقلا نموا ضیا بوث وهو لص اهیلعو تئاج لاق روند هکجترو رازهبن
 الع" هلصم لاق ردهنسانعم قع وص تون و یتغوبق كنهنسرب رولوا ردصم تالذک ل حسو هلنیتص رولک لحس و
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 Rat اک ردیفدارمو هدننزو للهس ( للعبسلا ) هللا ناه“ لاق اذا لج رلا لحس لاق رد هنسانعم كمد

 د ءاماب لتا اذا بوثلا لغبسا لاق ردهنسانعم قعالصا هماح هدننزو رارعشقا هلا هڅ# نيغ (لالغبسالا)

 | لوقت روند همدا درحم و عراف زممقارب و سحالس هدننزو لدن" للغبسلا ز ه لتا یا نهدلاب رعشلا لغبسا

 دشیش نالوا رفاووّماتو شیککهدننز و ل الفيلا ) هیلع حالسالو هعم *یشال یا لس ناف نت
 هدننزو للغبس 6 للهسلا ۲ ةيفاض ةعستم یا ةلغبسم عرد لاقو فاض عقم ىا لغبسم بوت لاش روند

 کو ر لوق ىلع روند هب هسک درج و غراف زسحالس و زسقارب هکر دنفدا مو ا

 AS هلا لعر یورخاو یوید دوخاب روند همدآ نالوا رزک ینالوب یتلاص بول وا اور و كلاب یب بویلنا
 ذ ءاج لاق ردکعد هد وېب و لطاب یمهصالخ رونل واریبعت قالیآ هکر وند همد :آ راک و لاطب نازل

 هرکال ینا هنع هللایضر رع لوق هنمو حراشلا لاق + ةرخآال و اید لعق الوا تراکم ريغ الات وا اللغبسیا

 زو دنا رثا نیا هکر د جرم چ ةرخآ لع یال وایند لع ینال اللهبس کدحا یرا نا

 بالا لاا نم لع یال سپ ردیسهلک لع هکر دعجار هن رافاضم یرلریکتت نکل ردراهرکن هک ردنونم یراهلک

 یو ینا یه "یشربغ یف بهذ و ءاح اذا اللهس نالف یثعنولوه و ۳ دن یو لاعا نم لع فالو

 سان هدننزو لتق ( لتسلا ) لطابلا یا للهبسلا نب لالضلا وه نولو و رولکب ودیکه ر هد وهب نکیغو

 اذا لوالا بابلا نم التس موقلا لتس لا ردهنسانعم كلا روهظ و جورخ ییردب ندلحرب دحاو دعبا دحا و

 | بولیریص ندنسیزیدو قق راص رب اص ا یشاب زوکو دحاو دعبا دحا و نیعباتتم اوج رخ

 ت اسشلا]وهدننزو لاعفا (لاتتسالا) لئاسوهف انارطق یرح اذا ۇلۇللاو عدلا لتس لاش ردهنسانعم كڳ ود

 اروند هلو راط هدننز و دعقم (لتسلا) اولتس یتعع اولتاست و موقلا لتتسا لاقب رد هنسانعم لتس هدنزو لعافت

 | دوخاي هبیش اکا لوق لع روند هنشوق لح شوط هلنیتعف (لتسلا) قیض قیرط یا لتسم یف عفو لاق روند

 قع وا ه هسکرب رولوا ردصم لتسو هل رسکو یعض كنیسرد نالتس یعج ردیع"ا شوقر هیبش هنشوق سکرت
 لا ردهنسانعم هعباتم قع وا هدننزو هلعافم ( ةلناسل) هعبت اذا عپارلا بابلانم التس انالف لتس لا هنسانعم عین

 (لوتسلا)ل هتلازریا هتلاتس تیق لاق روند هنرتکو هنفچل آ كن هنسفره هدننزو همام (لاتسل ال هعبات اذا لباس
 لصسا) تولسمیا لوتسم مظع لاق روند هکیک شغلآ بولیریص یتا نوت هکردیفدا مغو هدننز و تولسم

 | قماغلوایالطا هلال وایانم ه هرافصوو سی روند هب هعوق لوب نالواو اطہط هلا وص هاتر اجو یصقكنسس |

 اوس یتسولولب هغوقو ردرک ذم یسهلک لج ویشا و ةۇلم 2 يظعلا ولدلاوهو الج هتیقس لوقت ردمزالا

 قالطا هب هغ كو و داوجیا لحج” لجر لاق رونل وا ق والطا همدآ د رنا وج و عرکوولدلا *لمیا الح هاقس لاق

 ہاکی عب ءال وه ىلع رخو ءال وه ىلع انس لج“ یا + لاصسمهنیب برا + لثلا هنمو ر واک ل وجو لاصیعجرونل و ۱

 یرلهغوق رر كنربره كنه داب بارعا ¿ نکج وص ندویف ردذوخأم ندل را یانعمس د رول وا بلاغ رانا هاکو رانو

 ند هلعافم لاح هداروب یر ر ردشغل وا لشع کا هبلغو رفظ هب وانلاب هده راحت سد رار اش هب وانلاب هلغل وا

 قغارب ه یغاشا ندراقو یک ردلاشو هغوق یهنسنر رولوا ردصم لجو یدد ردنکع ځد قلوا ردصم ||

 ءالا لج لاقت رد هنسانعم كکود وص و قوف نم 4 یمر اذا لوالا بابلا ن مالح” هب لح“ لاقت رد هنسانعم قم او

 لا و ةغلابم لیصم لحجم لا رونلوا دارا نوجما هغلابم و دیک ًاتیتسهاک لحج" هدنزوریما (لیصا هبصاذا

 ةيخ بسم ةلاصا ةن یا ةليج“ ةيصخ لا و ردینپم هن راشعا لصرک ذت هداروب ةع“ یا ةلبصم و لیس ولد

 تفص ندهلاص یمەلک لیصم هدرلانعمو سب ردهباخ ققراصو شیککیرلیرد یک هغوق دوم ییعپ هتعساو نفصلا

 یا لضفاک لیجما و لیصم عرض لاق و هنسانعم قلوا ققراص و شیککی ک هغوق كوب ردندسماخ باب هکرول وا
 نالوا د دشو بلص و كن و هبیصتیا اذک نم هلی“ هاطعا لاق ر رر)یتسم هنس انعم بیصذو هصح لیجسو عساو "لدتم

 ۱ هعوق لوس یکیا دوخاب رب همدارب هلن رسک ك ن هزم ۵ (لاصمالال ددش بلص یا لج ؛یش لاق رونلواقالطا هب هنسن

 | حظعت یتیوت كنس هلک الصم هداروب نیلحصم وا زاصم هاطعا اذا هلصما لاق ردهنسانعم كمر و وص یسولط دوخاب

 | ردینبم کا د یلوق نیلصسوا هک ردن وضم دغلابم هلتهج ذخأم هدنم وهفم اجا ارز ردنوجناریشکت دوخا

 ۱ EP كرت یسان و هربخ رنک اذا نالف لصما لاق رد هنسانعم قل وای حاص رثکریخ و رب مدآرب لاه “| و» رظنسلف

 ۱ هنسانعم كلا بيستو كرت بوالشوهرزوا لاح یهنسنرب و مکر اذا سانلا لج ٣ا لاق ردلهعتسم هنسانعم كلا

 | سانلاع رزین اھوقلطتىا مکمعن ول ال ‡ ثیدا هنمو اشنا هقلطا اذا مهرمالا سا لاق ر ردلھتسما

۱ 

 (یضوحو)
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 هغانا ندشاب هکاب وک رونل وا قالطا هفدراوص بوكو سو نوجدل وا هدلابما تروص رونل وا قالطا هن ور وا

 قوم هکر وند هنتلعنیع "هواشعو روند هنس هش وخ نیک | و مشلاو بسلا یا لبسلاب هالع لاق ا

 یک کارولو | ثداح ندنجاستلا كنهدرب هايس یکن ونت هدنرلنیب بول وا خقتنم مدزییطس ےک ر ةَعبط كنه رهاظ

 | ههدرپ نالوا دلوتم هرز وا زوک كنب ض ماسجا نالوا هاشم هقو ص هکر دهد رپ رب لبس هروک هنناب كن همبط

 | لبسلا هنیع ىف عقولاقب فال لوق لد رولوا لصاحرازر هاشم هنغآ 1 كمر واهک اب كول وا دنا

 هتلعوب هدیکرت ناخدلاک امن ایف *یش جاستناو همتا ےطس ىف ةرهاظلا اهقورع خافتا نم نيعلا ةواشغ وهو
 | كفلۇمو ا ره وا هلفلوا موس رص "یشروهظو هدنرب " ی 2 جاستنا و هدرا هذ ضەب رونل واریبعت هدرب

 روند هم اد نالوا هدنطس و كغاد ود تسوا ایج ( ةلبسلا ز ردقفاوم هنش رعت كنبحاص زج وم یییرعت

 ! هنح وا كااقص هصاخح دوخاب هرب یفیدش واق رلقب ولف رط یکیا دوخای هنب راج وا كف دوخاب هغی لوق ىلع

 چ راقر راص بونا یرغوط هب هنیس هکر ون د دنک و ا كالاقص دوخاب هنعوجحم لرالبق تبان هرز وا نفذ یرغوط

 | یهوا هلغل وا هلیت رابع اهلک ہلا یهوا ارز ردعقا و طقس هد رل هح هکر د ح راش » هلسک كنيس رولک لابس

 ندن سس هکچب تلا كنه ود هلبس و ر رونلوا قالطا هدهنعوجم كلاقص دوخاب هکردشل وا طقاس لوق ها

 | رج لاقب نوچ دقراص یرغوط هرب رونلوا قالطا هسابلو بایلو وند هراپ وت ناقراص یرغوط هن زاغو
 : ةق ریا ةلبسلا نسح ربعب لاق رردا هانک ندنتک |: از و تقر كنس رد كنه ود لا هلیس راب عو هاش یا هتل

 5 رغل ىف نعط یا ةقانلا E بتک لا و رونل وا قالطا هت روقح نا كود هرو وه

 | هک ی دلک كره رس بود رابق یک سورخ ییغب ىع ادع وتم ءاح یا هتلبس رش دقو ءاح ترعلا لوقت و اهر

 (ةلبسلاوذ) رولپ رس بورابق یکی ونس ورخ راقب هدماکنه لوا ارز ردکعد یدلک كل ر هديا ددېنو داعيا دا مم

 نسخ سلا و هلت یاب و هلاکت ("یتالبسلا) ردن د ع یاسور هکر دبقل كن هلضن ی فوع ن دلاح

 ۳۹ زو دجا (لبسالا)لو هدننز و مظعم (لبسلا لو هدننزو ثدح «لبسلاالو هدننزو مرکم (لبملا) و
 لبسمو البس لجر لاقت رد راجوا قی دارم ندهلبس هدارو هکر د حراش » روند همدا نوزوا یسهلبس |

 | بض روند هراکو رول وا قالطا هرک ذ هدننزو نسح لبسمو ةلبسلا لیوط یا لبسا و لبسم و لبسمو ليو
 لابسا هتاهن یی هنس مایا ردیع دق ےسا كن هلا یذ رهشو روند ه یصتشب دوخاب هه یتا ندنراق وا راق و هنسانعم

| 

 نوزوا هدشنز و ءارج (ءالبسلاو روند ه یثک هج وف تفایق د زمسقشقاب هدننزو مظعم لیسمو نوهگیدلبا
 هکر دیعج كنهلبس هلیصف كنهزمه CD بدهلا لل وط شا وات نبع لاق رول وا فص و هزوک ولکی رک

 الم لاق هنمو راردا قالطا هنعاد ود و هنر رانک كف رظرب هرات الاب رب عروس واخلو ا دراعات هر و

 لاق رولوا فص و ه هیصخ قة راص و نوزوا هدننزو هحرف (ةلبسلا) اههافش و اهفورح یا اهلابسا ىلا س الآ
 نو او عساو هدننزو هف غ (ةلبسلاال ردهلدبقرب هدننزو هدننز و هباص ( هلابسوسل ةا وط یا بس ةیصخ
 هدننز و باتک (لابسا) رددآهدلب رب هدننز و لیمزا (لیبساال ةعسا و لا ةرطلایا ةلبسلا تعق و لاق روند هر ومعي
 نبل لبس و ردیعا كسرفر و ردعض ومر هدن رق همام هدنزو لبح (لږس ر ردعضومر هدنناړم هرمصب هلا هن دم

  هلنیتعف (لبسلاوذآ) رد هلا هم نیش وب دوخاب ردنا یرد كثذح مان هریبهو ردیاع لصالا نئاط نالا

 نم لبس لاقت نوسلو ۲یو نو واوا روند هراقار نه لولب رب لبس و ردبقل كنه نک مات دب هقدح نا

 تقو هللا لیبسف یبهنسنرب هدننز و لیعفت (لیبستلا) ردعضومرب هدننز و رفعج (للبسا اهنم ةف اط یا حامر
 هنع هللایضر هر رهوا هدننزو باتک (لابسلاوذ# یلاعت هللا لیپسیف هلعج اذا هلیس لاق رد هنسانعم قلت حابم و

 ۱ مان یموم ن ليج ن دادزا هدننزو دادش (لابس» ردیسقل كن هسک مان جنب دعس نالوایساد كن رات رطح

 | ردفرصنمریغ و هفرعم هلتهج وب ردیعم اكن همشچ رب هدننج هدننز و لمبحت ز (لیبسلس) ردیعما یدج كنمدلاو كد

 ی هلیسهدایز فلا هننرخآ نوجا جاودزا و بسانت هلغل وا نونم تایآ لصاوف راس بولوا هدآ رخآ نکل
 ًا دع توش هد کل دسلس رلضع» یرک ذ هداروب كفل ؤم * رونلوانابهدنسهدامبیرقنعو یدل وا

 ۱ | كل رتذ دحم دا و قدم !كخاطرب دزناصف (نالبس ردهلسف رپ ند ص هدننز و هننهج (هلیبسون ر ردینبم هن راک دشآ

 رد هّلادبعوا نالو | ناتهد نم دلاح حشو و هللادبعن دلاخ و دایز ن میهار یا و سوا ی ثالام یلوم ماس کود

 و ه هود یرمو و یربا و هراک ی ربا دننز و رطق 6(لصسلا) ردیم هريس هن وکر هدننز و رفصع (لتبسل )ب
 هنسد رک كلا راکش و دیص هدف و هنسانعم لح“ هدبنز و لجرفس (للعسلا» روند هرق دنمونت و همول وط

 هلا ناصس مدآر ردهتوص» یک هلدجمو هلع هدنزو هلدج (ةلضسلا) روند هنسیروای نالسرا شلوا غلاب

 * لث  )۳۱(



 تم ۲۵۰ رس
 | قلۇس لو ا دعا ی منم رد هنساتعملوعنم کر کن وفرع روغ دهتجاح نالوا

 | لوئسم یک لّوس رول وا راعتسم نوجما لوعفم و یدنلوا زکد هکردردصم هدننز و هلح مع «ةلئسلار) هتلأسام یا |

 | همدآ لاّوسلا ریثک هدننز و هزم هلیمط كنيس (ةلوتسلا) ردندنو هيلع لئاسم رک ذیس اک روند هن هنسن نالوا

 | كليا اضق ییلوئسمو تجاح كمدارب هلرسک كنءزمه (لاس الا) لاّوسلا ربثکلا ىا ةلؤس لجر لاقت رولغا
 ار نم لالبو هجا نیضق اذا هتلئسم و هلّوس لأسا لاق رولوا نوجا هلازا یسهزمه هکر د هتسانعم |

 | یّدم كنهزمه و یک كنيس هکءدنس هلک هتل اس عقاو هدنتوب « هرضاح ةلع مهم تدجو + متلب اسوا يتفضادا
 | هشلباس یسیر و ردهزمه ندنسهلک هتلأس نالوا لصا یرب ردشلیا عج ین نیتغل ردهلبا هحوتفم هتک یایو |

 | رولوا مهتلياعف یزو كنوب سپ رد هدننز و هتلعافوب و ردهدنح یاب نالوا یعرف و ضوع كنءزمه عید
 | كنسهع رك چ عقا و با ذمب لئاشلأس 3 هدنسهبشاح نیاز ر دریقح جزم * ردردان لاثمرب نایلوا یریظنوو

 | زوم4#یرب ردشفل وا تمارق هلهج و یکیا یسهع رک هک لئاس لاس  وبشا کرد وراز وا هجوو هدنریسفت
 | یتغل یاب فوجا هدنوب و ردمتفل شيرق و و یک فاخ و لاق رد ولقم ندواو هکردشفل ل واتءارق هلقلا یرب و قره وا

 | هکردراو ید تغلرب و رد ولقمند هزم ءا دوخابرارب د نالیابش و نال واست ونالءایش هدنلعافت هکدتنردراویچد

  هنتنل هزمه ردندهلباسم هکءدنسهلک هتلیاسر وب ملالہ سپ ی که اسم و ةاسنم ردنولقم ندهزمه ىلا كنس هلک لاس

 | تخ هغلاب لداّيص هلفمالوا محترم یسیرب هدندنع ردشلنا عجب ینسیکیا هلشاعر هنفل ها نالوا نعرف كنءزمه ۳

 هکردشلوابهاذ اکا د فل ؤم هکهت رد هنسانعم. نع شفخ الا دنع ءاي هدنس هلک عقاو باذعب و رول وا ندنلببققالطا

 | هلکتا دع فدارع راضعب و ردلمعتحم هنسانعم اعد لاوئس هدارو هریغ دنع و یدلیا نا هلا اذکن ع یا اذکب

 مولا لءاست لاق ردهنسانعم قمردشروص یتیرب یو هدننزو لعافت (لءاسلا) رایدلبا لج هنف دارم

 16 ةلبسلا ) و 6 لییسلا )و ردلباق هدهنسانعم كعشدنا بلط هنس ندنرارب یربو اضعب هضم لاس اذا |

 ۳ زو نکا روک لین ی ولوا تنوموو ک ذم روند هلو ول وا قچآ هلص هزنیسا

 [ هلوقل سنج مسا انهه لیپسلاف ةيالا هک لیبسلا دصف هللا ىلع و  ىلاعت هلوقو ردیتفل مت یریک ذنو زاج ل اها

 عقاو هدنسهت رداکد دارم دحا و لیبس هکر دسنج مسا یس هلک لیبس عقاو هد هموق رم تیآ شب زا ابو

 ١ * یدل وا فاضم هنسب دنکی ظفل دصق یشانندنفیدل وا سنج ےساو ردنعصتم ییسعت هکهلیس هن رق یل وق < رتاحاهنم و |

 | هدعرشییعینک | داها ف هلامعتسا و ریلنا نم ه هللا مما ام لکو داها ف یا 4 هلا لیبس یف اوقفنا و 9 یلاعتهلوقو

 | هداهجو ازغ یژکاو هکلسمو بهذم نالوا لصوم هنفرش هللا ىلا بّرقت اقلطم یهلا لیبس نالوا لوادتم

 | هنسهدلب هلغمالاق یما ون و داز هدعرش ورونلوا قالطا ه یو رنک قیرطلا (لیبسلاا) راوفل وایالطا
 | قیرطلا نایا لیبسلاناوه لاق رد را و یس هصح ندلالاتس روند هیځ و نالوا هدنامورف وزحاع ندعوجر |

 | مولا رم لاق ردهرزوا بسلو و روند هب کو لسم قبرط شفنکچ ( بالا قیر طلا هيلع عطق ىذلا یا

 | ترم لا رد لباوس یعج روند هنسهفاط یل وب نالک بتودیک ه دلو و ةكولسملا ةش رطلا یا ةباسلا یا

 als قوج یسبطو تلو هلرسک كنهزمه ( لابسالا) لیبسلا ىلع ةفلتتما مولا یا ةلناسلا

 a یغاشا یتسهلوقم رازاو هدرپو امناباس ترثک اذا قیرطلا تلبسا لاقب رونلوا ریبعت قلوا كاشیا
 عمدلا لبسا لاقب ردلمعتسم دنسانعم قققآ یتشایزوک یبردیب و هاخرا اذا رازالا بسا لاقب ردلمعتم نرم
 تب مالک راثک | و ترطما اذا ءاعلا تلبسا لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا لازا روغي باصسو هلسرا اذا

 | کود الصتم روو یتا زوکر ول وا مزالوهیلعدمالک کا اذا دیلع ل با لاقیردلجتسم هنساتس

 (قلوبسلا) هنلوبس جرخاذا عرزلا لبسا لاق ردهنسانعم كمر و شاب نیک او الطه اذا رطلا و عمدلا لبسا لاق

 | ردیمتلاص ول هناد بوط هکر وند هنسشاب نکا دن هنفق(لسا وا هلو دن هروبس

 ییبمهفالتخا هدب اب یکلءداز و هیلصا كن وئدوخاب ادا رظتسا هداروب ییظهل هلینس فلوم * روندهشوخ هدیس راف

 | هلغل واز ینون كن هلبنس هدندنع زا لها هرز وا یدل وا م وس رم هدناثک مان فناضور هکیدلاق و ردشلنارکد |

 | یون هدندنع ےھت ون و راردا فیرصت لاظحا ندهلظنع کد راربد عرزلا ما هلف سصت یببلافا ندا

 | هل را قالطا هلبسو هل ویس ه هلبنس نادم "هلمسق و راردا فیرمصت ییلعف ةلبنس لبنس نامه ندنا هلغلوا هنیلصا |

 | تراشا انعم هلاوقاوب ال اب هلبنس ی ی رک ذو هدارو سد رردا غبوصت لابسا هرزوا ساق ندزلنا

 رطلایالبسلاعقو لاقب رونا قالطا هرومغهلنیتهف (لب لا ) راردیا ربعت شب هدیکرت ه هلبنس و رول وا شن

 (هورو)



 ی ۲۳۹ زوم

 كلنا فتسا بوزید هرزوا یرب یرب یابساو عاتم هدننز و هجرحد (ةلهزلا) بلقلا"یمطلا یا لهاز وه ق

 قمرا ندنرب یهنسنرپ هدننزو لب 6 لیزلا ل ضعب ىلع هضعب دضن اذا عاتلا لمهز لاق ردهنسانعم ق

 ردهنسانعم كما ادج بورآ ندرخآ یهنسنر و هلازا ف ةغل الیز هلزب هناکم نع هلاز لاق ردهنسانعم

 ندنر یبهنسنر هدننزو ماقازساه (لازالا) و هدننز و هماقا (قلا الا زع ف هتم یا لزی ف هل زا هتلز لوقت

 لیعفت لیلا و هدنزو لعفت (لیّتلا) ها اذا الازاو ةلازا هناکم نع هلازا لاقت ردهنسانعم قمرا

 ردهنسانعمقل وا هدنک آب ردلمتسمقرهل وایناثردصمندناب لعفت رده زاج تغل هر وکه ناي كحراش هکهدننز و

 لاق ردن انعم قلوا هدنکارب جدو هدننزو لعافت «لیاّتلا) اوق رفت اذا الیزت و الت موقلا لیزت لاقت

 ناد هتک تهاح و لقا اونابناذا اولیازتلاه ردهنسانعم قلوا ادج بولیرآندن رب یر و اوق رفت اذا اولیا
 لیازت لا ردمزلتسم ینسهلماعم صعاب نیابت بویمهدنا برق کا کر دلمعتسم هنسانعم قلف بدان و اس

 لزی لف هتلز لوقت ردهنسانعم قلوا ادح بوليرو ندرخآ هنسنر ه دننز و لاعفنا (لابزن الا مثنحا اذا هنع

 قعاط هدننز و لیعفت (لیّرلا) یدل وا طقاس فلا هل بیس مزج یدیا لار یلصا كنوب زع ف هلم یا"

 هدننزو هلاقم (قبازلا) هک مینی انلتزف ال یلاعت هلوق هنمو هقّرف اذا هلتز لاق ردهنسانعم كلتا قیرفتو |

 كنهچاب هانرتعف (لیزلا هقراف اذا الابزو لازم هلاز لاق رد هنسانعم تقرافم هدنز و لادح (لیرا) و

 نوک ةن اب ورجا (لیزالا)رونل وا ربعتقل وا قجآ یشنآ هکرد هنسانعم یل وا ولنادیم و قچآیراقلارا ۰

 بارح (لایزلا و هدننزو ربع (لیزملا) نیذخفلا نییام دعابتم لیزلا نیب یا لیزا لجر لاقب ردفصو
 | (لازام)ل فیطا سیک یا لایزعو لیزم لجر لا روند همدآ نالوا فیطلو دن وهو كرز كم هدننزوا

 كنو و مدل وا راشیا ین آ هشيمه یتعی تحریام یا هلعفا تلزام لوقت ردکعد یدلوا اماد هکردهنسانعم حرام |

 | لعف رارربا قالطا صقان لعف اکا نّویوحن و ردندیناث بابو ندعبار باب هک رد رلهغیص لیزاو لازا یعراضم
 نده هصقان لوق ىلع ردغوصم ندنسهدام لیزو و ندنسهدام لوز مات لعف ارز ردفلتحم یرلهدام هلا مات أ

 | رم دوخاب ردشفل وا لقن ردنیعلا روسکم هک هناب لعف هدعب بولوا نیعلا حوتفم ینعب لعف لصالاف ردهریغم ق

 | فرح و لعف یتح ادیزو تازامو دز تیام هوم ردذوخأم ندنسهدام هلی هلاز نالوا هنسانعم قیرفتو ||

 نالف لیزامو ردهلیلق تغلو و ردردقم فن فرح هکهنسانعم لعفا تلزام رت یجد لعفا تلز زسیفن :
 ۱ ونو چاغ ندا زد وخاب لا وز 6و ددا لازاموبشا هکر ,دح راش + ی کی راکدددیک هدنس هک داک راد اذکل عش |

 كنسهلک ناک هدنص وصخ رخ بصنو مسا عفرو ردلعتسم دنسانعم تفزالمو تموادم هلفلوا لا ورا و 1

 ٤ ردطوسیمو حورشم هده" وک بتک یسهزاس ماکحاو ردلکد حج انشتسا هدنآو ردشغلوا ارجا هنسارج

 مگ نسل الصفا | (لاثستلا)ومدننزوهلح م(قلتسلا)وهدننز و هلافس( ًاسلالوهدنز و باغ (لاوسل ) چ[ نیلا لصف ]8= |
 لصا روند نتساوخ هدیسراف هکر دهنسانعم كمهتسياند هسک رب ی هنسنرب هلناصف (ةلاسلا) و هدننزو راک

 بابلانمةلاسو الاستو ةلئسمو ةل اسو الاّوس هنعیا اذکب و اذکن ءو اذکهلأاس لاق ردع وضوم هنسانعم كفلید

 یسهدام لاّوس e هروک هثناب هدراصب كفلوم × ردهنسانعم نع ءاب هدنظفل اک هدارو یعدتسا اذا ثلاثلا ا

 اطم یهنسف نالوا یوم هلام دوخابلام نددسکرب ثالذکی بش نال وایدّوم هکلیب دوخاب یکلیب نددسکرب یهنسنر | ۱

 یناوج ثال وا یانعم رونلوا ریبعت هللا كفلید دل ین ریش فدک ندرلنو کردن رابع ندکلیا امدنماو بلطا

 هل راشادوخاب هل اتک هکرول وا یسهفیلخ كناسلهدنوبلا رولپرب و با وج هسپاهن وکه ن هثیش نالیروص هکرد هلناسل |
 دمو هکرول وا یس هفیلخت تا ناسل هدنوب و ردنااطعا یب ا یلۆا هلا لا یاوج كنیناثیانعمو ردنا ادا

 هلیسهطسا و رج فرح هجهاکو هسفن هج اکو هب نت لوعفم هل وا لمعتسمهدل وا یانعمو ردا در هلال دوخای | | 1
 هدقدنل وا لامعتسا هدینان یانعمو ردژک | یسیدعت هلیفرح نعو راربد اذکبو اذک ن عو اذک هتلأس الثم رد هدعت
 هللا اولس اوچ یلاعتهلوقو هک امام "نه وقل أساذاو یلاعت هل وق وګ ردنا ه دعت هلیس هطسا و فرح نم دوخاب هست |

 رد هراعتسالابهلغل وار ونلید یبا وج یتصعلربخ کی وک دقمر وص و ردنقیتح هدنسانهم ال یم هصالخوچ هلضف نم

 ف یییراهزمه كالبقتسم و یضام هکر ول واهاکو هلفذح ینیع زمه ر ون د لسا ول اسا ولس هدنرضاحمما كنو و + یهتنا
 | هتغلوب و ردیتفل لیذهوب و رار د لس هدنرضاحماو ېک فاخت فاخ رار د لاسی لاس ب ودیا فیفخت لبا یل دب فیف ّ

 فاض فاخ هکایوک نالواقت و نامواقت لاش اک نالواست امه لاق هلباواو روند لواست هد نلعافت هروک

 بولطمردززاج هلیکرت ا راەزەھ و هلن وکس لر هزمه و ىمض كرانيس (ةلۇسلا) و(لۇسلا) رتشخوا ناق ا



 مس

 هداروب هماحا اذا «یشلا ل وز لاق ر رد هنسانعم كلثا لیصح توروتک هئادبم ی هنسنر و هتلزا ینعم هتل وز لوقت

 | لئاوز ضرالاب لاق یتبم نبرتکر ح رونل وا قالطا هراکش ردیعجب كن ها (لئاوزلا) ردطلغ یر هن هداحا

 || ناسنلل یاءافو لثا وزلل سیل لاق ءان هننرارارقتسا مدع یونعم و یتسح رونل وا قالطا هناوسن و دیص یا ةربثک
 ةربهظلا اقماق یا لظلا لئازلاز لاقب هنمو روند ه هنسن نالوا ندنناش لاوز (لئازلا) رونل وا قالطا هموجن و
 | لئاز اماد ردیمزال فص و كلظ هتبلا تیلا وز هکر دمولعم یدلوا معاق یتتش كنکلیسا هلبوا مامت ینعب

 ا بویلوا لئاز هک ایوک هد رون نم تق و بول وا هرز وا تکرحو ریس ردق هجن وا لصا و هباع طس و سعث ردهدقل وا
 مایق عقا و هدهریهظمابق تلذک ردا تنشن هدنتماقا تروص هداروا كسعنو و رونلوا لیخت یکرروط هلاح ىلع

 ] تکرح هلی رس ریس ردق هل وا لصاو هموق ما زکر م سعت ردنکع قلوا دوخأم ندنسلاق هدنام ورف كن هناد
 | ما ماق رلبرع هدنلاح هدهاشم فوقو هل وک لوا ردیا فق وت هکابوکت بسن هرظان هدکد لکه روب نه زکه بودا

 ] هلسبس هضراعرب نکیشم وق ب ولکه دروب جوک هدننز و هلولیح (ةلولیزلا)) رارداریبعت لظلا لئاز لازو ةریهظلا
 ةلولیز مهنعظ لاز لابش رونلواریبعت كمشکد دروب هکر دهنسانعم كلما تعزعو ليم هتم" رب دوخای تعجر
 |( وازم ا) ردلاعتفا ندنسهدام یوا نالوا هنسانعم درو یمهلک اونا هداروب هنع مهلاد م مهناکم او ویا اذا

 قع اچ بوشرود نوچ ا كمروتک هنادیم بودا لیصح ی هنسنر هدننز و لادج (لاوزلا) و هدننز و هلعافم
 3 یهنتسنر خدو هدننزو لعفت (لّوزتلا) هبلاطو هلواح و هام اذا الاوزو لوازم هلواز لاقي ردهنسانعم
 رسا طلغ هدنسهدام لیوزت هکهتن ءاجا اذا هلّوزت لاق ردهنسانعم كمروتک هنادیم قرهشلاچ بوشرود

 (لوزناز هفرظ یهاست اذا لجرلا لّوزت لا ردهنسانعم قلوا فیرظ هدهجرد تیاسهنو یدنلوا ناب
 | بثاحلانم بیا لاوزالانم لوزاذه لا رولک لاوزا یعج روند هب هنسن قج هنل وا بحت هلص كاز

 لجراا جرف وهو هلوز فشک لاق روند هنر تروع كنيشکو رتصلایا لوزااب هداص لاق روند هرقاچ و
 | داوج یا لوز لجر لاق روند همدآ درغناوجو ردیدآ عضومرب هدنم و عاجش یا لوزوه لاق روند هردامو

 قرهلوا فیرظ كربزو روند هتفآو ءالبو هصقت یا هلوز تیر لوقت روند هنلکیهو صقت كنهسنر و

 | فیرظ فیفخیا ةلوز ةأرما و لوز لجرلاق ردلاوزا یعجج ردهل وز یثنّوم روند همدآ حورکبسو هربچ
  هدنزو هاف ( ةلارلا ) هقراف اذا هنع لازا لاقب ردهنسانعم قلوا ادج هدننزو لاعفنا  لابزنالا ) نطف

 ناکول لاق ردنوحما تعا دوخاب هغلابمءاه رونلوا قالطا هثیش نالوا رع لوق ىلع هناویح ولناحره

 ] هلادزا لاق ردهنسانعم قلق لئاز هدننزو لاصتفا < لایدزالا ) كر وا حور ىذ "لک یهو لّرحهل ةللاز
 6 لیوزلا و اوطاعت اذا ولوازت لاق ردهنسانعم قعششلاچ بوشرود هدننزو لع افت ( لوازتلا ) هلازا یا
 [ لیوعل اولیوزلاهذخا لاق ردلمعتسم هنسانعمیرارقب و بارطضاو شالتویدنل وا رکذ هکر د ردصم هلبحف كا زا

 هلکطا فوخ هلبسهدایز ینعب اقرف و ارعذ هبناح لاز یا هلاوز لازو هل وز لاز برعلا لوقتو ءاکبلاو کرا یا |
 [ دانسا هنردصم لعف هدنو و هل وز ليز لاو یدلک هنسهجرد قعوق کرو بولوا رارقی و برطضم

eردشل وا برطضم جد ییارطضا ندنفوخ تنش هکابوکر دنعضم ی هغلابم لاک رو نم کوا  

 هدننزو دو ردعض ومر هدن رق زجاح قرهلوا ماللاب فّرعمو ردهدلبرب هدشزوربز (لیوز))ا

 زیبا لجرر دوخاب عض ومر هدننزو هنیهج ) هل وز ر ردهدلبرب رب هدسرف هیه رفا و ردهدلب رب هدنمز رب رب ۱

 عطقو رک ینکر ح هدنیشم یرهوج هکهدننزو داش ( لا" رواج نوید[ نادان هما "هرهاق هوز باب

 ارز ردشطا طلغ هد هزوجراو هدنتغل ردشلنا داهشتسا هلا هب 1 هزوج راورسفت هلا هسک نالوا لیلق یسهفاسم |

 تضع » ردو یلوا كنهزوحراو ردالا دون( ما ید لا وز سب ردموظنم هدنس هفاق فک هزوحرا

 هلارذلا هنعطل تکرواف + كاكب حس اسقب اهزاف « لا وزلا ردحلا رتصلا + كل كمكمد “ىشانل + كايا ةئيرم
 كوز نکل * لالدناعا شب رفنقلاب * كارعلا كلذ اهکلد * لا ود لیصب اهک ادف + ار اما طالملا دنع

 [ هدئزو روس رس ( لولهزلا آل رظْیلف داف[ یاب )ایی ان تم هوا لوک ذم بفصو فل ٌوم هدنشهدام

 | له ) رددآ كغاطر و سلمایا لولهز ضراو “یش لاق روند ه هنسن قرص و زود یک یسهتخت هرهم
 ثلاثلا باسبلانم الهز "مشلا نع لهز لاق ردهنسانعم قعشلقاربا ندهننفو روشو "رش هدشزو لها

 | الهز "یشلا لهز لاقب ردهنسانعم قلوا نیچلاب قرلوا ضای هنسنرب هلنیتعف ( لهزلا ) هنع دعاب ادا

 لاقیر وند همدآ شلوب نانیمطاو مار آ یبلق بارطضالا دعب (لهارنا) ضیبا سلما ناکاذا عبارلا باسبلانم
1 

 (وه)



 ۱ ی !قوسهلم وز لصالا ف یک دم ن ارون وا قالطاهمدآنالوالاهرز وا ناپ وهما وا توت

 | موم ون تجار یرلدلک خا و نبا با و ردینیم هنس هسبالم قمل وا انتعم و مظع ما لبا قوس برعلادنع ردفان

 لباقوس یژکا رونل وا قالطا ه هداز لرینک هلم وز ناو اجماع یا رومالا یا اهتلم وز نا وه لاق ردلمعتسم

 ندفرصنهریغ هلغلوالع لودعم ندردصم هکایوکو و ةمالا نیا یا ةلموز نبا وه لاق نوچ راقدل وا هدنتمدخ

 | یناغص رده ا ورلا قول وم ريغ ندنیعبات لمز نب هللادبع و یدنل وا کد هکر د هنسانعم در هل رسک كاز( لمزا

 | تاکو لاوچ م راب نامه هکر دندانعموب روند هکو كج هل روت وکه لا هقرا لمز و ردطلغ یسعد ردباعص كموح رم

 د وخایهعب ر نا ردهدننز وریبز هک یمز دوخاب هدننز و لم (لمزا) رار د لمزالا كقلاوج یفام هد ر كجه دراو

 Ft رکدازآ كناریبز نب ةو عرد هدننز و ریبز هک شایع نم لمزو ردیاعص هکردفاشخنب زیعلا یا نب ورع نا
 -ییمرا 2 ةه رح نت لس ندنیثدحم زدنطبرب ندن لبق بیج هدننز و هنهج ( هلدمز ) یدلیا ثیدح تنا ور |

 | قاز لهاوو روند هنسهلوقم بوک و یتسد یراکدلیا د رت وص هدنجما هدننزو ریظعم (قلمزلا)ل ردندرلن ۲

 | عضو هغ نرم وکر دوج مامر بوراص نوک نیتسد ی و و هم ۲ هلبس هلوقم قاریو زر قالصا ر ردشفل

 روند هاله ست e CNN لا ةياعا وا ةرطا یه وةلم لا یف ءال اد ر نول وه رردنا ۱

 !زلا لهنا لاق ردهنسانعم قاب یلقنافص هلتدش ر وا هدننزو لالعمضا ( لالهمزالا )و هن سانعم رم |
 : بولیکید هدننز و لحم ( لهم زم اإل هناب وذ دعب لاس اذا ملا لهم زا لاق ر ردهنسانعمقق آب و راراقو عقو اذا |
 | كيج و كاز (لدېج زلال رون د ه وص یفاص و یروط و ابصتنم یا الهم نم ناک لاق روند هئیش نار وط یک لیم |
 e هتل قاربط روند هک ک نانل واریبعت لیفحصز هلش رګ هک و نسافر وا لف |

 تّوف و یّوقم یعاج و نیلم رادقمر و یحاص هعصاهو هنصسم توق رول وا هیبش هننواریصح و هشماقیتابن ردیک |
 | تل و ینیعهواشغ لاک | یشفلوا قصم و فیفحت اطولخم هلبتن وطر یرکج كنیکی و ثرومنهظفاح و 6۵|
 نالو ۱تاطتسم اقلطمرلب صو ردي ٌرعم ی راف لیلکنش لحن ز ه روک ننای كتاب ّرعم هکر د د حزاش ٭ ردي رش یو 

 .دوکس قرو هکردناب هل وکر (بالكلا لب زإ) رایدلیا قالطا ید هرجخ ءان کا راردا قالطا لیحز هگیش |

 ائر كنرف هدیکرت و شک كس هکو هدیسراف ردلیزم ینیراتلع شع و فلک رولوا یزمرق یرالادو هیش هلق روز
 کردیم نسار (ماشلالبحنز) ردرلکدد ینکیت هود هکردزاغ رشا محل لسحز) رارد یلیفحز كىوكو

 (ردکعد ی ليف NET هدننزو لښګز (لیدنرلا) ردناب ناسا زا ین ردا هو |

 کوب دا هدنازنص ةن روف هاف (ةلفنزلا) ردلیف هل يس رافیاب لسو ردهنسسانعم ےظع هدیس راق هدنزا

 | عرسا و لقثلاک كرت اذا هتشم یف لفنز لاق رد هنسانعم كعرو : ربت ربت هلتلقت لر هیلکما یک مدآ نالوا |

 رد "ما ردقوومریغ قز نددکم ءاهتف یرعلا لفنز ردندیماسا هدننز و رفعج (لفنز)ل |

 كیاز (لیوزلا و هدننز و دوعق ( لووزنا ال و هدننز و لاول (لا وزلا ال ردیفدا رمو هدننز و هلفن  هلفاق (ةلقن لا
 بابلانم ینعب لوز هناکم نع *یشلا لاز لاقب ردهنسانعم قمرا ندنربب هنسسنرب هلناصف نالوزنا) و ا

 لاهسا و بهذ اذا انالوزو الیوزو الووز و الاوز لع یا نع ةو رم ةلبلق یهو عبارلانم نعي لازی و لوالا

 الا وز یناکم نع تلز لوقتو هل زا و هلازا یازلا رسکب هنلز لوقت رولوا یدعتم هداتعمو لووزو لا وزو |

 تاب هجزکلاپ هدنروص یکیدلک م زالو ندعبار باب یضام لعف هج زکلان هدنووص ینیذلوا یدمتنمل الو ٩

 | مسادار طتسا ردیلبقتسم كن همای یئآ یرکذ یلوق هل زا و كفل وم هداروب * ردشل وا لمعتسم قره را درا و ندل "وا

 ندلا وز هدرلنو سپ ردلعافیسهلک هلا وز هدل وا لاثم كالهلاب ءاعد هلا وز هلل للالازاو هلا وز لاز مهلوف و ردشلتا

 ندنسل وا قلشوقابق زدن وک راهنلا لاوز و رد هانکن دکلیا بلط نقوم كمد لوا هلغلوا دارم لقنت و تک رح |

 ۱ نالوج نالوزو هدننزو باتک لا زو هدشزو دوعق لووز و لاوزو عفترا اذا راهنلالاز لا ردنراسبع |
 | طس و كس راب ضر دل تشم هنرسانعم كمن ود هنتس بولغ ندراہن فصن عل ندکلف طنس قر دننزوآ

 ال زو الووزو الاوز سما تلاز لاسقب رايدلياريبعت لاوز هنلیم هلبراللا معز ینتاب هجرادقمرب هدکلف |
 لينا تلاز لاق رول وا یدعتم هلیفرح ءاب هدنوب ردلمعتتسم هنسانعم كاج ا نڪ تلام اذا انالوژو

 هنسذر ج دوبهدننز و لالعفا (لال وزالا هقرافاذا هلاز لاقت ردلمعسم هنسانعم قلوا ادج و تضمن اذا اهن ابکرب

 ۱ قمرا بوردیک ندنرب یم هنسفرب هب سنکكنهزمه (ةلازالا)) لاؤ یتعم “ثلا "لوزا لاقت ردهنسانعم قل را ندنرب

 ییا عم لازا هدننزو لیعفت (لیوزتلا) الهلا ءامد هلاوز الا زا مملوقو هت هتک اذا ذا دنلزا لوقت رد هنسانعم ۱



 لطم

 هک X1 بس

 : هلداع وا هفدرا اذا المز هلمز لا ردهنسانعم كليا كند هنسدنک هدنسهل وقم لو هفح لوق یلع كلتا فیدر

 لاش نوسل وا زاوط راس نوسل وا هود رونلکوب تیلبفت بویلت# هدلوب اکا هکروند هنس هاد تیلبت (ةلمازلا

 هاب كن زّرطم هکر د جرم » اهربغو لبالانم الع لمك یتلا یهو ةلمازنا ىلع لجو ةلحارلا ىلع بکر 0
 تیما هه ردلعاف سا هک ای و کن دنسانعم لمز نانل وارکد روند هن راوط تیلبثت هرزوا روکذم هجو هلماز هروک |

 [ هدنسیدنک كتيلبتت هلماز و روند هني راوط كوب هلوج و هن راوط تن هلحار ردسک هلوج و هلحارو و ردنوحا |

 ردتیلبفت داره ند هلءاز هدنل وق نهی ةلماز هيلع عض وف لاح رعب یزنک | لدم ماما ىو | لامعتسا یخد |

 رون د هسس ندیاروهظ ندنسیرد یس ه اخ نکر روب راوط لوق یلعروند هزا وآ قشراق هدننز و لکفا (لمزالا) |
 كلوا ردلیعتسم هنسانعم هلج و بهو ةبادلا بنق نم ج رخ ت وص وا طلتخا توصلا وه و المزا هنم عع لاق

 ۱ *یجس اکر د هتسانعم لایع و رک ذیساک ردهنسانعم ثاثر و ثانا و هعیج یا هلهزاب هذخا لاقب ردلعفا هدنوب و ردم |

 , ةلمزا تالایع هل لاق هنمو رد هل رابتعا فوصوم قینأت روند هرلهنسن قوچ هلرحصف كيو كن هرم (ةلمزالا)
 رک ذیس اک ردهنسانعم عاتمو ثانا و اهنبئز یا سوقلا ةلمزا تعم لوقت روند هن-سیدرکچ یاب و ةریثکی ا

 هنا ويح یشید یصلسس هدننزو هل وذ ر (قلومزالا و هدننز و هکوصا (ةلومز الا رک ذیساک ردهنسانعم لایع و |

 اهقاساذالب الالم وز لا ردهنسانعم كمروس هود هدننز و هلفوح ( نوا )توسل وایرباسو یسکناب روند

 رب هدارو اهلاجا الع تلا یا ةلموز ربع لا روند هراهود شل وا لوم یربلاقنا و لاجا رول وا سا و

 ردهنسانعم«ورکو تعاجو ةقفر یا ةلمز هعمو ءاح لا روند ءراشادل وب ق وچ هدننزو م رمز (قلم زلال رده اص هربع |

 زیر | لا و رونل وا قالطا هن رانادف امرخ قلتج قشراق هصق و نوزوا شعتمراص هنر یر هل رسک ك از زنا |
 ديلاتافام اذکو یدولا نم روصلا و رابطا نم "فتلاام یا ةلمز ضرالاب لاقب روند هن رانادف امرخ هدرخ نالوا |

 لوقت روند همدآ شخ هندرآ هرزوا راوط كمدآرب ےک كم از «لمزاا) و بت زی ینا لیا لیست ن |

 لع هدنصوصخ كمردن و ك و كل هلوب هنب هود دلرخآ امهدحا هدلو و هشدر یا هلهزو هلیمز تنک |

 هکردو یسهصالخ روندناقیفر الاو روند نالیمز هنسیکیا و لیمز هن ریزه لراشادلو یکیا نالوا یتففاوم و

 4 هودرب یرلکو و ه هسک نالوا لیدع همدآ رب هدجد وه رو هب هسک ناب هن د را تاکو و ننب هندرآ كمدآرپ لیمز

 همدآ نالوا رواپ و راب هدلغاشم هن وک یاس و كل لوب هنشادلوب هدرفسو هنب ر ره كن هسک یکیا نالوا لوم |

 نالجرلالعاذا نالیمز امهلاق رونل وا قالطا همدآ نالوا هارمهنامه بونم وا یلخدم هدرالعوب قیفرو روند |

  هافخا اذا هلز لاق ردلمعتسم هنسانعم كلزک هدنز و لیعفت (لیمّرلا)ل ناقیفرف لعالب اناک اداف ام رعب ىلع |

 هباولا هدننزو لعفت ( لم رلا هب ههل اذا هب وش هلمز لاق ردهنسانعم قمراص بورود هرچا بوث ییهنسنربو |

 القا هنزو ملا و یازلا دشت لم زا لاق وه وش ففلت اذا لج رلا لمت زت لا ردهنسانعم كمن رود بولیراص |

 " لوا ندلاعتفا ءات هکهلوا مولعم هب"یرقدق و ردنا تراشا هنغیدل وا لمزت یلصا هلکن وب فلز م + نیعلا و ءافلادیدشنب |

 هفرح لوا ءات هسل وا عقا و یر ند رافرح عقا و هدنمالک» یوظ طض صشسز ذدشا* ن صتم قرح ترد نوا ویشا 0

 ماغدا و بلق اک ۱ یرلات هسلوا یرب هروکذ م فورح هرکصندن را لعافتو لعفت تلذک رونلوا مافدا و بلق |

 هدننز و رکس (لمزلا و ظفصاف یک لغزاو رهطاو رثدا رونلوا بلج هروسکم هزم هن رال وا هرکصندقدنل وا |

 طسف (لیمزلا ) و هدننزو ریبز (لیمزا و و هدننزو لدع کل (لمزاا)بو هدننزو درص (لمزا)و]
 | هنیهج (قلیمزلا) و هدننزو بشرق (لمزالا) و هدننزو فتکلمزلا )ل و هدننزو نامر (لامزا و هدننزو |
 روند همدآ هرهز یب سفتلا فیعض و ققروق هدننزو هنامر (ةلامزلا) و هدننزو هطسق ( ةلیمزلا » و هدننزو |
 ۱ 9 یک 017 را ب رلي رام تاۋا فرج ند واخر ودنیج هاب اووه مدام هددسشط |

 | ۱ |مدنزرط لالخ لوشو ءاذطا ةرفشزوهو لیمزالاب عدالا تعطق لوقت رارسکن اش" هلکن آ رایصش وباب هکروند |
۱ 

1 ۱ 

۱ 
۱ 
1 

| 

 | ههکچو رارروا هلکن  هکراردا زا وتسا هنج و كتشخ وكغا رزم نوچ | قمر وا شحورقب هکر وند هر ومد نیکسک |
 | نویز و فیعض و د دش یا لیمزا لجر لاعب روند همدآ دیدش و دننز وایو ةقرطملا یا لیمزالاب هبرض لاقب روند |
 دوبی هلمزا و لمزا هلبعض تام و یقه (لمزالا) فبعض یا لیمزا لجر لاق ولو ضلك دهمدآ ۱

 ] هلمزا هلناصق < ةلمزا) هلاثابیا هتلمزاب و ملا عضب هلمزابو ملا خب هلمزاپ هذخا لاق روند ه ذیوزواو هغلنهان |

 ۱ ردب ولقم هلادیناتهکهدنن ز و لاعتفا (لامدز الا الابعیا المزا و ةلمزا و ةلمز لر لا ردهنسانعم لابع یک لمزا و

 | هدننزو هلفوح ( هلغوژنا)ةدحا و رع هلجحاذا لما لمدزا لاق رد هنسانعم تلمرتوک بول آهبهقرا ندرب کوب



 af ۲۳۵ ]ی

 لوا ولجت قیرآ مدآرو ناصقن یا للز هناریمف لاق روت وا قالطا هناصقن نالوا هدرادفمو نزو لنز |
 | کل زود واتفاذحهکرول وا فصو هابلوش (ءالزلا) "ل زاناک اذا عبارلا بابلانمالل ز لجر لا لز لاق رد هنسانعم

 هج ورخ فعل امنع مهس ہلا ل ب تناک اذا ءالز سوق لاقت رول وا ردیکب واق هکا بوک لوا راقیچ كباچ ویت قوا

 هل رسک كداز (ةلزلا) صقان یا "از مهرد لاق رول وا فصو ه هلا نالوا صقان ینزو هلمال ددشت ( لازلا)
 ةراخعا یا ةلزاابهامر لاق رول وا لز یدرفمسپ رونلوا قالطا هن رانل وا راومه و سلما و قحریص د وخاب هراشاط

 | سفنلا قيض یا ةلزلا هتذخا لاق رول وا یشان ندتلع هکر وند هنغلراط قول وص هلیعص كباز (ةلزلا)) اهسلموا

 | یناص لوشهدننز و طب الع (لزالزاا) و هدننز وروبص (لولزنا و هدننز و ریما (لیلزلا فو هدننز و باغ (لالزلا)

 | ردیک بوباق هکابوک هلوا رد ار ورم نامه بویعْیا هدزاغ و الصا هکروند ه وص قوغوص راوکشوخ و فیفخ و

 | "لجا (تلزالا )سلس لهس فاص بذع درابقلط اف لا عیرمم یالزالزو لولزو لیلز و لالز ءام لا رول وا

 نالوا سل و و یراق و عبرس یا لزا لجر لاق ردلهعتسم هنسانعم هالاینو تفت هدننزو |

 فیفخ یا" جا ی یا لزا لجر لا رول وا زعغوط روتچ وا الصا روند همدآ نالوا زمسلچ و زسنا كب دوای |
 ردضع طلغی رسن الا ردريسفت فطع .a ACS e دنم دشاوا نکرولا | |

 وق ردیما ك روناج لوا عم" لصا ردنا دلوت ندنالترص هلبا دروق هکردروناحلوش هل رسکك نیس (تلزالا ملا

 نوچغیدل وا یبکنکد یروق بویل وا یتا كنسیرغص و یدنا وا ناهدنسهدام هکهتن ن ویا وا دیدش یس هعماس | ۱
 هلقلق (2ل زن زا رلیدلیا قالطا ءاحعهلغل وا مزال فصو جر هنالترص هکهتن یدلوا همزال تفص | “لزا

 ةئلثم الارزو ةلراز "یشلا لزاز لاق ردهنسانعم قلاغرا ی هنسنر هلیئالث تاکرح > كاز (لارازلال و هدنزو |

 ءایالب هرز وا عج ین هلیصف كاز (لزالزلا) هلیخف كاز رد لازاز مسا ندران و هر وکه ناي كح راش»هک رح اذا |
 (لزازا) ایالبیا لزالزلا هتاصا لاقب ردیعج ثللازاز نالوا مسا هرزوا روکذم هجو رونلوا قالطا هنادشو |
 بول واهحوتفم ةيماهفتسا هز ۵ لصالاف رار دا ملکت هدنماکنهض را "هلزاز هکرد هلک ر هل هک لرلاز و گكنءزمه | ۱

 «لوزازلا رول وا كم د روبل وا یمهلزاز سب رایدلیا روسکم افیفخت هلسبس تقو قیض یدا هلوهح ٌهغیص لزازو |

 تفخ كلکیاچ و فیرظ فیفخ یا لوزاز لجر لاش روند همدا فیرظ و لالاچو تسج هدننزو روسرس | ۱
 كنال وایاز(لزازاا  رش و لاتفیال وزاز مس مق و لا ردلیعتس هنسانعم لادج وروش و رشولاتف و رد هنسانعم ۱
 هدننزو دفدف (لزلزلالرونل وا ریبعت تیبلا ثاثا هکر وند هایشا درهدرخ و هنمابسا وا هل سسک كن هیناثو یک كمال و |

 کر او هددادغب ردشلوا لثم برض سانلا نیب یسلاچزاس ربما هدنزاس نعپ فهرب هدننق و هفلخ نوراه |
 سی تعقیب رک یا هک تنها دوعلا هدنلوق لثلا دوعلا ه رضب برضب كفلؤم «ردفاضم اك | لزاز |

 لاق روند هزتهم نالوا ذاتسا هدقلاچ لبط هدننز و دهده (لزازلا) ردیلعاف بئات كنس هلك ب رضب لوق لا و

 نوچرقدل وا رور سرو عمو رزین بدم بز و( برا
 هبقع ر هدهماهن هدننزو هنابج ( هلال زر ردهدلب رب هد رفم هدننز و روبص «لواز) ذولافلا یا لیلزلا انمعطا لوقت

 (ةيلزلا) ف ورعلا رشکیا لل زم لجر لاق روند 1 ناوارف یناسحاو فطل هدننزو ثدحع (للزم ا ا

 هدنل وق طابسلا ةبل زلا كفل ۇم + ردیلالز یجب روند ه هشود هجالآ نانلوا ریبعت عجاح و هجولیز نیس یک |

 رونل وا"نظ بّرعم هجرک روند ولیز هکوبهدیس راف لفغت الف ردل وج هیح.راخ دهع ینیرعت فرح كنظفل طاسبلا

 ینابر وا بوکوچ هرزوا یاب رب مدآر هدننزو باتک««لام زنا ردشمانا ضّرعت یریاسو فلؤم هنا رعت نکل

 لاق زل وا روز هدنناب رب وا هکر دا داقګا هنرزوا كنغايا رب هکاب وکر دهنسانعم كمترکس قر هردلاق هج رقو ر

 هنغاا كنه ود لامزو رخالا هنج اعفار هبقش دحا ق ادقعم ادع اذا لوالا و ىتاثلا بابلا نم الامز لجرلا لمزا

 نیک ندا لمژ یون روبه راه كنمول وط وص و علظ یا لامز ریعبلاب لاق روند هغلقسغا نالوا ضرام |

 لوالا بابلا نم الومز هلمز لا ردهنسانعم قلوا عباتهدننزو لوعت (لومزلا) هدننز و هما رد هلمزاو هدننزو |

 هکروند هب هاد لوش و هعیش یا هریغلمزب یا لماز لجر لاق رون دهمدآ ندا تیعبتهریغاماد (لمازلا) هعناذا |

 هطاشن نم علظب هن ن ک ناک اذالماز سرف لاق هل وا رر وب نناب ناب ی بویسغا هفرط ر ندنطاشف و شبنچ |

 (نالمزلا) و هدننزو لاج (لامزلا) و هدننز و لج (لمزلا)پ ردیعما كنسرف یلسلا سادرم نةیواعم لمازو
 لمز لا ردهنسانعم كع روب نتاب نناب یکرردکی بویسغا هفرطرب ندنطاشن و دج وو شبنج یععق هت اد هزناصف

 بولآ هندرا هرز وا راوط یمدآرب لمز و هطاشن نم علظب هن اکی شماذا لّوالا بابلا نم انالمزو الامز والمز سرفلا
a (۳۹۱ ۱ ی و ۳ رک رک یه و و  



 هو ۲۳۵ بس

 حر رزووقد همدا فیفخ و تسج هدننزو زومرس (لولخززا) عاض رااب مت یا لوغز لیصف و یدج

 ريب ز(لیغزرلردلیلاغز یعجهروک هنناب كحراش + لفط یا ریثک لولغز هلللاق هنسانعم لفط روند هغج وچو
 فو ز هدنرلالک ءارعش و ءاهتف ضعب هکر د ج زم * ردیحش كندحم مان نیهاش نا راّقلا لیغز ردنداعسا هدننز و

 هدننزو رفعج «لفغزلال رد دلوم ارهاظ هلغمال وا موسم هدتفل لوصا نکل بولیروک یراریبعت لغز ه ها

 ردهنسانعم قاب بودا نوط وا یروک ذمرهثیربکر ی دلفغز هدننز و هجرحد (ةلفغ زنا ) ردیعسا جافا سنجر |
 ذفنق (لغزلا) بذك اذا لجرلا لفغز لا ردهنسانعم كوس ناليو لفغزلا دقوا اذا لجر لا لفغ ز لاق

 كناف و كنهزمه (لفزالا) هبلقین ةكسح ىا لغز نالفل هلاقىروند هت وادع وهننک نالوا رصم هدن ورد هدننز و

 هل ہرا (ةلفزالا)) ردعما یک لکفاوبا و ةدحو بضغ یا لفزا هب لاق روند هتدحو بضغو مثخ ردعما هلرحف
 ردهنسانعم تفخ هدننزو هدرا (ةلفزالا) ةعاج یا ةلفزا اؤاج لا ردهبنسانعم تعاجو هورک هدننزو

 هدننز و لفوت (لف وز یدنل وا رکذ هدنس هدام هکردیفدا رعو هدننز و یلفجا «یلفز الا هفخ یا ةلف زا ب لا

 عرسا اذا لجرلا لقفز لاق ردهنسانعم كقک هلتعرس هدننزو هجرحد هلفاق هدنان (قلقف ال رد يعم لجر ا

 صوصل یالیقا وز ولفز مه لاقب رون دهرای غواهدننزو لابا (لیقاوزلا و هل وکسكفاق و ىع كا زلف زا
 رون دءراج رب و هراجاصنانل وا جارخ|ندننلآكغراص ندشاب همامعلا لیقا وز و ردشلنا توکسندنرادرفم فل وم

 ردشلنا ریسفت هل هحماسمفل قم هداروب *اهتح نماهنوج رخ یتلا روعشلا یهو املا تحت نم لیقاوزلااوج رخا لاق

 راسو هدساسا ردیدام كلا فیرعت هلناونعو هد رال یژنکآ ردشلیا ممر هلت رابع اتت نم روعشلا جرخ نا | ریذا

 نیغل وا ه ردصم یسهلک نا هدارو هلغل وا رسفم هلی رابع املا تح نم اهنوج رخ یتا نوع هو هان ا

 هدل وطم هشاح لئاوا رود شی ور کوب سم هلا جرابنا نیغلوا لعاف مسا ىتعع ردصمو لّوأم هللا ج ورخ

 قجهراط هدنزو هنیفس (ةلیقزلا) لفغتالف ردشفل وا تدث هدنرالحم تاعفدلابو ردشلا صیصت یلچ نح
 لاق ردهنسانعم كمروبلاص یوا یر وا کیا كغ راس ندشاب هدننز وهلفوح (قلق وزلا) روند هعاق وص ۱

 هل د دشت كمالو ىح كاز ( "لزلالردشن راصنالوا زرطو یرلکد د هیلق وز ةماعامفرط لدس اذا هتماع لق وز

  (لیل زا و هلنیتعف (لل زا )و هدنن زو لولح < لول زا )و هل رسک يا زویصتق كم( زلال وهدنزوزپ زا( لیل راو
 رد هنسانعم كلي اطخ وخیزهدزوسر دوخ اب قعاق بونباطند رب قم اط وند روماچ قایا ردتغل هلادم وهدننز و یلخ |

 لب لج را تلز لوقت رد زاخم هدمالک ًاطخ و طبخ و تقیقح هدنسانعم قعاق قابا هروک هنناب هدریاصب كم

 كاهدآر وقطنموانیط فتقلزاذا عبارلا و یناثلا بابلانمءالیلزو لازوال زام و اال زوال تک ترم

 هنسانعم كلا رورم هلتعرس لولزو لیلزو بهذ اذا هرع "لز لاق ردلمعتسم هنسانعم كقک ب و یتایحو رم
 كلک ود بواقندلا ها لولزواعیرس رم اذا الولزو البلزلجراا لز لا رول وا شم تو وک هکر دل عتسم

 (لالزالا)ازو تصقنوا تبصنا اذاالولز مهاردلا تلز لا ردهنسانعم قمل وا مامان و صقان ینزو لوق ىلع

 كلا ناسحاو ا اذا هلزا لاق رد هنسانعم قمرداق بودجروس یعدآرب هل رسک كن هزم

 ردینبم 4هراعتساو سپ رولوا شنا قالزا کا یمن هکاب وک اهادسا یا ةمت هيلا "لزا لاق ردلمعتسم هنانعم |
 (لالّتسالا هاطعایااثیش هقحنم هيلا لزا لاقب ردلمعتس هنسانعم كمرب و یتیرادقمر ندن ولطمو قح همدآر و

 كاز (ةلزلال و هلیصف كازو كيم «ةلزلا) هلزا یتعع هلاتسا لا ردهنسانعم كمردچروس یمدآر ا

 ردندننات تاییاتو ندعبارباب لوا ردیک ب واق بویشیا قابا روق نیچلاب قصیاط ردرلناکم ےس | اک

 هلع كاز( ةلرلا)یدنل وارکذ هکر ول وا یم” ردصم هل رسک كازو اهقل رم یا ایل مو مادقالا رم هذه لاق

 تمعن لال زار دهد زناب زهد هلیص كىا زهدنو ردلمعتسم هنسانعم هعینص و تفایض و روند هغماق ب وجر وس قابا ااا

 | هس عف یا نالف ةلزىف انک لوقت رونلوا قالطا ه هیلو و هل وکو د و ةعینص یا ةلز نالفذختا لاق ردندنسانعم
 ۲ نلرعتسم انت هليو ةثطخ یا ةلزبهنم تعقو: لابش رونآ وا قاللبا هم ردایو کر هی وا
 | قفایض كنیرب ندابرقا دوخاب كتسودرپ و ةطقس یا ةلز هوا هلوقیف تعق و لاقب نوسلوا العف رکو الوق
 | دانو رد هس هدعاق ندر و ندروخ هکرونلوا قالطا هماسعط نالیروتک  هناخ بوبق هلاقشپ ,ندنماعطا

 | مج قم » بيرقلا وا قيدصلا نم نم م لمحال مس ۱ یهو ةلزلا بکترب نالف لاق ردهبماع دوخاب هبقارع تل

 ۱ هر ق ربص هلنیتصف (لازنا) و هلی كنار( لزا) ردعنامه هسل وا هح تغل ندنسانعم قمردناق هکر د

 | هيف لزب یاللز ةماقمو للزو لز ماقم لاق رد واسم یریک تو ثینأت هلغلوا ردصم لصالا ی هينا دغفیص رو
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 | هن هنسن رب یدآرب هل رسک كنهزمه (لاحزالا)ءافصلا نم از قیض یالولح زو لیلحز ناکم لاقب یک لیلحز
 | هدعبا اذا هلحزا لاقب ردهنسانعم كلا یتاریاو هيلا هءاجلا اذا هيلا هلحزا لاقب ردن انعم قلق راجا
 | هدننزو هزه (ةلحزلا) هدعبا اذا هلحز لاقت رد هنسانعم كلبا قارا دو هدنزو لیعفت (لیحرلا)

 | لبق نم اهرج لخدت تناک اذا ةلحز ةباد لاق هلوا رک ن نج هنساو هکر ونید هروناح لوش

 |ارهاض نرالا عال یا ةلحز لجر لاش روند همدآ نالوا زا تحایسو رفم و ریس الصاو اہتسا

 FE هکر دی ولقم لالازحا هدننزو رارعشقا هلا هزم ۵ (لالئحزالاژ ردندنلسق ریست هد دوخان کینو

 داوص هکر ون د4ب هود كکرا لوش هدنزو تد هاش *لآز =| بولقم ریعبلا "اخرا et ید وا

 هدننز و هرطب (ةلګ زلال هلوا رجما بولیفوص ه ورايا یسیدنک بوروس وریک هلا روز یرلهود راس هدنشاب
 كمدآرب هدننزو هحرحد هلفاق ( ةلق رزلا) ءالبخ ةيشمیا ةلع زلا یثع لا روند هکعرو هللا هویش و ادا ورک ۱

 لفرز لاه ردهنسانعم كعد لف و هاطعا یا "قم لفرز لوقت رد هنسانعم كمر و امام نب ولطمو "قح ۱

 طشن اذا عبارلا بابلا نم العز لجرلا لعز لاق ردهنسانعم قلوا دنمط اشن هلنیتصف (لع زاإ) هشفن اذا رعشلا

 "تسا اذا سرفلا لعز لاه ردهنسانعم قمان وا بوشوق هتوا یر بولک هقوش هلطاشن و شبنج تآ شو و

 طشنت اذا لجرلالغزت لا ردهنسانعم قفلطاشن و شبنج بونلنش دوب هدننزو لعفت ( لع لا هسراف رغب

 هطشنا دا سرفلا لعزا لا ردهنسانعم قمردنلطاشن بو رونک هقوش و شبنج یتآ هل رسک كنهزمم (لاعزالا)

 هدا ز ورو سرس (لولع زا هعزا اذا هناکم نم هلعزا لاق رد هنسانعم كاا جاعزا بور وق ندنر یهنسار و

 لیعزا لجر لا روند همدا قارفشو "نشو خوش هشيم هدننز و لیمزا (لیعزالاژ روند دمدآ فیفخ و تسج ۱

 ةلعز هان لا هل وا رر وقلا رآ هنسرب بوروغوط هنسرب هکر وند هلا ويح لوش هدننز و هرم (ةلع زلال طیشن یا |
 رد رادآ لجررب و عض وهرب ها رسک كاز (لعزلا ل روند هنشوق هود یشیدو یرخا دلتالو ةنسدلت تراص اذا

 وهلاش هل واردنا نیا و هلان بولر 2 یک نالی هکر وند همدا برطضمو راز ندقلجآ هدننز و فتک (لع لاو ق

 | (نالعز) هدننز و رت (لعزا) ردیعما یسرف كسدارمن سیف هدننزو رببز < لیعز)) اعوج رّوضتم یا لعز
 ۱ لدن هندن بویمهدبآ مت یاد ی هکرونید همدآ لوشهدننز و رفعج 6 لبعزلا و ردندسات یاسا هدنز و ناب ق

 ته ءادغلا هیف عح ملاذا لبعز لجر لاق هلوا شل ا یک پوچ یو و بوشیش ینرق هلفمال وا للصبام

 نو لوق لع و رونل وا قالطا ههدلاو و هنس ان ءایرح روند هنن راک ايقو روند دننالب كرکنا و هقنع قد و هنطب

 هما هتک هکر ارد لبعزلا هتلکث هلا ه انک ندهدلا و هدنعق وم مانشد و ریقح هلتهج ود روند هن روع نال وا | ریکبسو

 ةمادق وا ندنآ هکر دیعسا ثدحم رب و رول وا جافا یاب هان اتش ره هکر وند هنجاغا قوع لبعزو ردکعد ءاقوطا

 ( ةلبعزلا )و ربیدلیا ثیدح لبعز تن همطافو "یماشلادبل ولا نب لبعزو یدلیا ثیدح تیاور دبع ن ثراما ۱

 هنر قدوه د نع نم وه و ةلبعز لجر لاش روند همدا نالوا شل ا ی یوب بوروع ید هلق كناز

 كمر و وکر و رخاف قرهلوا قوح رولوا ردنععو زدم ال راجا قو هاظ هسا ندلبعز نانل وا رکذو و

 ۱ هیات یاب قلا ءوس قلیوخد هدننزو هلبعز ( فلحمزا زا هنس هبطع یطعا اذا نالف لبعز لاق رد هنسانعم

 تایل نمالعز ءالا لغز لا ردهنسانعم كک ود دعفد هعفد هنس رب E كند نضر ی كاز( لا

 هلغز لاق رد هن سانعم فازوا ناق ندرغآ لغزو ردعج هدننزو فرغ عفد هداروب اعفد هبص اذا ثلاثلا

 قران آینکدنسهودو اهعضر اذا هما یدلعالغز لاق رد ریسفت هأم زال هکر دهنسانعم كما یتسانا یر واب و هم اد

 یتکدس هود جدو هل رک كنهزمه (لاغزالا) ه تمر اذا اهلوب ةقالا تلغز لاق ردهنسانعم كلنا لو

  ردهنسانعم كلك نسر واب هلن رغآ ش شوفو تلغز ىنعع اهلوس ةقانلا تلغزا لا رد هنسانعم كلتا لو یار ۱

Êةنعطلا تلغزا لاق را دستای رعشف ناق ندر یکیدلترود قارزعو هقز اذا هخرف راطلا لغزا لاق  

 ند دنت ریحان و هجزاو روند هنسهل وقموص نالیروکسوب ندغآ هدنزو هف غ ( ةلغ زنا تغزوا اذا مدلاب

 دوخاب بولیکود ندروغوار و روند هردو تساو اثیش یل بص یا كنانا نم ةلغز یللغزا لوقت رولوا هانک
 ردهبرقرب ندنس هیحان هند هدنراید ناسارخ (لوغازلا ) نوسل وا یریغ نوسل وا لوب روت د تون نالینآ
 | یهذعتبلا نیسخان دن نسطان دم ندمالعا لوق هل. ادم لاذو هدح وم یاب راربد هب ذهب هد زعمه دچا

 هتغلو هتفو ثیدح و ریسفت لع ء کر دلتا فیل ات تاتک ر ما دبا والادیق یواح یدلح ددعزو زی ا "یلوغازلا |

 اه روند هنسب ر وا نا ويح یس وقم نويقو .ودنالوانوكشود اا هغهدننزو روب( لوقا اا 1



e FY ی 

 ردیس# راج هدرک دا زآ كنه واعم ترضح دوخاب ردربب ز هج وز روظنم تش هلجزو ردّراح هد داف كاز |

 لاش ردهنسانعم قمتا بوفاق هن وا یهنسنرب هدننزو رجز (لجزلا) ردیسهد رک دا زآ كن هکتاو یزف دوغ

 هلجز لاقت ردهنسانعم كمتر ود هلیسهرح یغاشا كغارنمو هعفدو هامر اذا لاوالا بابلان م الح ز 4 و هلحح زا

 هنج ركنيئید و دعب یلعاهلسرا اذا ماج لجز لاش ردةنسانعم قلاص نج رکو ک ندر دیعب و هحزاذا جراب ۱

 ندر قارا هدنزو دادش لاحزلا) و (لجازلا و هبص اذا اهجریف ءالا لجز لا ندرت نام كکود یم

 ناعلوا را له لسرن یا اترا و لعجا زا ماجن یه" لاقن یک یدادغب رتوبک روند هنیجرکوک نانلاض
 بسحو ردم زال قلوا هرزوا تسن هتبلا هدن روص یرلقدل وا فص و هنظفل ماج هلغل وا ندنسهدام لجز

 بحاص لجازو هنلوا لج ه هیای رکم ردلکد ظوحم رک ذلاب هداف هدنراتفاضا ارز ردرلفص و هلاحمال رهاظلا ۱
 كغارزمو روند هنسهراب جاغا هدنزرط هقلحو یوچ نالوا هدنج وا كيا قجهیلغاب مول وط هدنرلنزو رجاهو

 ليما دیزو مھدناق یارکسعلا لجاز وه لاق روند هنغوبشاب لرکسعو رو و هدنسه رح یغاشا

 اذکو توصلا عیفر یا لجاز لجر لاقت روند ههدناوخ و روند همدا زاوآدنلب و ردبسا یسرف ا

 هن ينم كنشوق هود تلکرا دوخاب روند هنسینم كنهود روغوب هدننزو ماع هلبصف كيج (لجارلا) برطلا
 یتیدناب هرز وا یس هطروع هدنتب و یدنک ی وقف هود ثکرا لوق یلعو ردظوفلم هد هلا هزم هعفاکو روند

eهلغل وا موس ردث وم رص هک بنا ونع اهضب اهنیضح هد رخ شعب روند هن هنس ندا نالیس ندنربد  

 هود لجازو ردینبم هنن راشعا تیسنج ن نعصتم یتیعج دوخاب ردقل وا یرارعط رک ذم نالوا باوص ردطلغ

 هغارزع هصقو روند هنر كخارنم هدننزو ربنم (لج لاو ردیسا اغمت هن وکر صوصخح نو تن

 هلوا شمالروګ كلب و بوئلنرمت زونه هکروند هق وا لوش هدننز و بارحم (لاحزلالروشد هن راکدد تشخ و ۱
 بابلانمالج ز موقلا لجز لا ردهن انعم كما هماکنه و هطاعش بوشان وا هلب رب یرب سان هلنیتصف (لجزا)

 یرطاذا لجازلا لج ز لا ردهنسانعم كللا تالهدنناوخ بویقوا ارت اپ و ق دز اح وا ذا عبارلا

 | (لج لا لر دلمعتسم قردلوا عسا هدرلانعم و و توصلا عفر اذا لجرلا لجز لا ردهنسانعم كلا توص مارو
 | دقو لب اک کروند هاب لوشو روند ه هدنناوخ و روند همدآ زا وآ دنلب 6 لحازلاژوو هدننزو فتک

 | لیدت (لیحتزازو هدنن زو طبالع هلا هزم" (لجاۇزلا) حرا هبف تتّوص اذا لجز تن لا هلوا رونلسس

 (لصج زا ) فیعضیا لیحزو لیحزو لجا وز لجر لا روند همدآنو زو فیعض هلون یلدهزمهو هدننزو
 روند هشقو قارباهدننز ور وبص ( لوح لا ردتفل هدنس فلک وج ګ هنسانعم 2 آره روند ه هنآ هدننزو لجرفس
 ةعب رس یا ءالجز ةفان لاق روند هب هقان هدن ور و تسج هدننز و ءا رج ( ءالج زلا ) ةدبعب یا لوح ز ةبقع لاق

 بابلانمالحز لفت لاق رد هنمانعم قلربا ندنرب هنسنرب هليل وکس كن هلم«*یاح و ىح كاز (لح را

 ردهتسانعم كفل ورک نق نق کردو هبادو ايعا اذا لجرلا لحز لا ردهنسانعم قلروو لاز اذا ثلاثلا
 ردهنسانعم قلرآندنر هنسنرب دوب هدننزو ج رحدت (لوح زلال اهرب ترخات اذا ةقانلا تلحز لاقت

 لحز لاق ردهننسانعم قلوا هغرالآ ندنرب مدآ رب هدننزو دوعق (لوحزلال لاز اذا هناکم نع لوحزت لاقت

 یھت اذا هناکمنع لحزت لاقب ردهنسانعم لوحز هدننز و لعفت (لح زلال یصتاذا الوحز هناکمنع لجرلا
 هدننز وروبص (لوح زلال روند همدا نالواهغرالا ندنناکم هدنزو رب رحن «لیلح زلال و هدننزو فتک 6لحرلا)

 دنسهرهچ ردقنره هسک یریغ راب یبحاص نوچا درو عنم هدکدلک هض وح هلا رادود هکروند هب هقان لوش

 تدرو اذا لوحز قان لاقب هلوا رولک هض وح بولیقوص هنن نني بون ود یتسوریک هد هس ردا برض
 رول وا فصو هشقو قارا لوحزو درت یتح لح زت لزت ملو اهزح تلوف اههجو دارا برضف ضوطا
 روما هدننزو درص(لحزاا رد واسم یی ریکذت هلو ا یسن لعاف یتعع لوعف ةديعبیا لوحز ةبقع لاق

 ناک اذا ةلحز ةأرما و لحز لجر لاقت ردهلحز قنؤم روند همدآ نالوا رک هرانک اّماد بویلنخ ندلخاشم و

 بکو کر ندهرایس بک اوک نانلوا قالطا سنخ قرهلوا فرصنم رغ هدننزو رفز لحزو رومالان ۶ لحزب

 | هدیسراف ردل ودعم ندلحاز وب و یدنل وا قالطا نوچغیدلوا یضتم و دیعب ردزوکر ع هدعباس تلف هکر دعنا

 ۳۰ ۰ ۰۰ زین (لیلحرا) وج اعا ماقاو لر اقر ید نازک ا

  همدآ كالاچ و تسج و ردیک بوپاق تویشیا قابا هکروند هرب نیچلاب قیاط و راط و روند همدآ نالوا یصتم وا

 | روند هر نیا قتحیاط و راط یدو هلبعص كاز (لولحزلا ) عیرس یا لیلحز لجر لاقت رونل وا قالطا |

 (لیلحز)



f ۲۳۱ قیس 

 زدبداوو هدندرو ۱ لس "هلربق هدننزو نالسریس (نالورربد)رددآ هیحاترپ هد هلوج (هلور )روند |

  (لبهرلا) ردشپ ورو ا لره هردنس دا مەكرونىد هشيرو هن وکر هدن زو هحرحد (ةلبهرااإ

 هدنن ز و رفعح لبه را )ةلبه رلا یشم اذا لحرلا لیهر لاق ردهنسانعم كعرو قرهلصراص هدننزو جرج

 | لیهر مالک لاق ردیشات ندنغیدل وا برطضم دوخاب نا ورس ی و ناشی ر ارهاظ روند هزوس ناب وا مهف

 هدننزو رفعج (لدهرلا روند همدا ولزوس كشهرج نایغل وا مه هلیس هی لعاف مسا (لیھرملا) مهذ الیا

 جرز و ذفنق و رفعح و قجا اذکو فیعضیا لدهر لجر لا روند هنادانو یخ ورو شا و فست

  برطضم و لویلس یتا كنهد وک هلنیتمف (لهر ال رد راتفل هدنظفل ندهر رانو و ردیسا شوق سنجر وا

 "قفلابق بورابقیتا كنەدوكو ساو برطضا اذا عبارلا بابلانم الهر هج لهر لاقب رد هنسانعم قلوا
 اذا | هر لهر لا ردهنسانعم قمل وا نیکشیش زستلع دوخاب ردترابع ندقلوا ناعشیش بور” ا
 ۱ لیعفت( لیهلا )روند هب وص یراص یرلکدد ل وص ندا روهظ هدنبقع تدال و لهروءاد ربغنم ءم رووا زین

 لمرا هنروا ادا مولا هلقر لاق ردمنمانعم عات ویلس یدو و بو رف یدک یو هضراعر هدننزو

 : یزوک یزوب هدننزو مظعم (لهرلا) هیلیا لییخت تبوطر روند جو هتفوب لوش هل سسک كنار (لهرا)
 . دوخاب ندوش وا قوچ كو و ههجویا چ # اذا اله رم ج” ا لاق روند همدآ شفلکو یلس يدرج و

 هد واو وب و هامل ا هلابر لاس لا روند هن رایلاس ضا هدنن زو باتک لای را ردا تثشن ندقملاق رو |

 هباعل لاس اذا الیر لیرب "یبصلا لار لاق ردهنسانعم قفا رایلاس ندزغآ هدننزو لیس (لیرا)ل ی

 ههر وکو هب قشف هدننزورپما (لیزلا و وب كنابو یرسک كناز (لبزلا) ەچ هما یازلا لصف زا
  كناب ادوذش و هیت كابو يا رک نیس کر وند فر یراکنید لیثز لیزو هنسانعم نیقرسم رونی

 لبح (لپزلا) هعضومولبزاا قلمی لب لاک ایندلا لاقب روند هکلهربوکو هکلیدنروپس ردناکم مسا هل
 (لارا) هدعماذا یناثلا بابلانم البز هعرز لب ز لاق ردهنسانعم كلا حالصا هلا هر وک ینیکا هدننزو |

 | هانک ندهنسن رجا زاك هلکنو و روند هثیش یهروتک هنناوق بولا هن ضا كنسيرا لاب هدننزو پاک |

 دلها هدن راه ساسا نکل ردزیاح دهیم كازو ردنوچا ریقحت نیوتن اثیشیا ال ابز باصاام لا راردبا
 هام یاضتقمو رولوا كعد كجهنس یکیدروت وک هل غآ كن هحنرف هلغل وا موسم هلیناونع لا لوم هدر
 هلابز و ءاملانم ینیعب *یشیا ةلابز بلا فام لاق رونل وا قالطا هریسډ یش د دود هدنن ز و همام (فلابزلا رد رقاو

 ردتدح "یلابزلا دج نب رفعج و ردیدآ عضوم رب و ردیعا یذج كن ردپ مشا نم ثریوطا نب كلام ندیاصصا |

 | نسما ن دمو ردنداروا یلابزلا شایع ن نسخا ن دمع ندنیدح ردعض وم ر هدننزو هباصم (هلابزال

 |( لی او و یدنل وا رک ذ هکهدننز و ریما (لپ زلا) ردندارعش ساد ره نب ةبيتع ت هلازو رد هلبز نا

 | ردفرظ نانل وا رببعت هفوک هکرونید ه هفق رولوا ح وتفم ییاز اضعبو هدنازو لیدت (لینزا) و هدنزو نیکس

 هغج راغدلوق ىلع راراب هدنکش نوک انوک ردقجهل وا یرلکددلیلن ز ځد هدیکرت دارم هکرارروا ندن خاربیامرخ
 كنسهلک لیزو هثسانعم ءام و روند هاق قج هب وق هنس و قج هنل وا لج اةلطم دوخاب هنسانعم بارج روند | ۱

 ردلیانز یمج كالدنزو لننابز جب تالو هکر د ح راش + هلیعص كباز ردنالب زوهدننزو بثک ردلب ز یعج |

 هدننزو جر ز (لبأزلا) ردهدناز ینوئو ردینبم هنب راقدیشاط هرب وک هلکنآ امدقم قالطا لینزولیز هینزو
 و و روند هم دآ رودو رد راج هدهلسک كنابو هدننزو رفعج (لبأزلا) رونل وا قالطا ه هیهادو تفآ

 ۱ ردندیماسا هدننزو لیدنف(لیبنز ال ردهدلب و هدنس هکل وا دنس هدننز و رجاه (لبازا) ردژنک | یناونع لبز هلیکر ا
 یجدل وا ندرقشالا ساقلا وا کر تی كن رات یراخح ماما یدن واهلا لی زن دجان نیسطان دجا |

 لوقت ی ی دنا (2ل زا روند هب هه هلع ڭكىاز قلب زا رز یدلیا تیاور ندب رام ماما

 | فض (ةلجزلا)ریصق یا لت ز لجر لا روند همدآ رودوب هدننزو رفعج (لت زلار) اتیشیا لب ز هنآزرام |
 | رد هنسانعم تلاحو ننیعل انیب یتلا ةدلحا یا هتلجز حرج لاق روند هیرد نالوا هدنغلارا لز وکی کیا هدننزو ر

 تعم“ لوقترد راج هد هلی كاز هدنوب روند هنس هطاعو هن دای رفو و غ كسانو ةلاح یا ةنسحةلجز یلع وهلاه ۱

 نم ةلجز هتاصا لاقب روند هت وطر هم وزج نالوا لصاح ندهنسن یسهلوقم وصو مهتوص یا سانلا ةلجز
 : هکولب رز و هب هراب ر ندهنسن رهو هنم ةهشهیا هنم ةلجز یتاطعا لا روند هب هنس ریجانو یّوزج كىو لب یا

 .هدنوب روتلوا قالطا هتعاجو هورکرب ندناسنا ةصاخ لوق ىلع هتعاجب اقطمو ةعطق یا هنم ةلجز لاقب روند

 چک علا یا زلا لصف روس



 لی

1 

 e ۲۳۰ راس

 دبیقت هللاح رسع راضعب و ردنالوا زسهجوق الطم هروک هفلوم هکردهلمرا یرب و رول وا یلباشم رکب هروک

 یرشخمز و رونلوا قالطا ځد هلجر ونو سلوا رکب ك رکو بيث ك رکردن الوازس هجوق یخ دو هکرد ما ځد یر ورایدلیا
 ردنالوازسهجوق عا ونوسمراو رکن وسراو هراثلرک ردنال والوط هلمراو ردنالوا شمر وکر ا بیل هروکه راس و

 هلم راو ردفلاخمه ران و یل وق كربثا نبا نکل ردمبکق وب تفلاخ هدن رانی هلبنایب كفلؤم سپنو ساوا رکب لرکو بوث رک

 یدنروتوا هموق ین ج اتحاابوکه کیدل وا جاتح هبت رم ر نوتاخ ج وز یب رون د هموق هکر دذ وخ أم ندلمر ضعبل ادنع
 زمسح وز و هرازسهحوز اقلطم هلغلواذ وخأم ندنسانعمدا ز لام را هلم را ضعبلادنع ورد هم" روب ىج د هزم وذ هک تن

 لوط هکه دنر وعندنا تاف و یو زو ردلیلق یلامعتسا هد شک ندا تاقو یسهج وز نکل روند هلمرا و لمرا هتروع
 ه هنسنال واعدع عب لیلق یتعفنم ورطم لمرا و * یهتنا ردجاتح هج وز قافنااربز ردرشک یلاعتسار ونا وارببعت

 ءان هدن راجا روند هلمرا هنتعاجءافعض لاحر نال وانیجاتحم و عفتلاو طلا لیلقیالمرا ماعلاقب رول وا فص و

 شلسک لرصت مان مف ع ہدنن ز و هکو حا (ةل وم الا ) ءافعضل !نیجاتعما لاج ایا ةلم رالا مطا لاق هسیخ وب یس هنئاط
 هدن راقابا كن هیشح ورههدننز و هف غ( ةلمراا ردلیمارا و لمارا یعج رون د هنسهچراب نالقهدنکدزوا نداق

 ةرقبلا عا وق قهر وکه ناب كح راش + رد لام راو هدننز ود رص رد لمر یعج ر ونده یکزجهايس نالواهدنراترص و

 هدنس هکلوا ماشیرهشا رد ددا عض وم شب هدننز و هرم ( هلم ر ]لر دطقاس ندن راد یرابع اهرهظ و ةبشح ولا

 ردنداروآ رد هلیسهینب رغصم هک ییمرا مالسلادبع ن "یکم و "یلهرلا سیردا ندندندح ردهدلب یرلکدد هلمر

 علاق ردلمرا یرکذم روند هنوبق یشید نالوا ضای یرار راسو هایس یرقایا هدنزو ءارج (ءالمراژ
 روند هنالسرا هدننزو نسح «لمرلا) و هدننزو ثدح (لمرلا) ضیا اهراسو معاوقلا ءادوسیا ءالمر

 شلروا ندنغاربب امرخ هدنزرطریصح هدننز و روفعب (لومربلالروند 4 یغاقو كچ وک هدننز و ربنم(لمرلا)
 لامر نسحاام لاروند هنس وکر واریصح هدننزو بارغ (لامرا) رولیز ود لینزو هزایلی هکروند هب هنس

 ریصح هدنزو هکروندهنسهلوقم اولحو اور زو هذولا لوشهدننز و مظعم (لمت رملا) هلوم رم یاریصخا اذه
 هدننزوط وف رضع (لولمرا) هیلو هدصع ژک اذا لم رم صمبخ لا هلواریثکیرلاک و و یراذبچ یکیسوکروا

 كناب( هلم ربا ردعض ومر هدننز و عنع (لمرب ال ردیعما یدا ور هللا هموعضم يق وف یات (لمارت) ردهدلبرب هدیرفم

 | یا هومرا واج لاه روب د هنالخوا نکرا هدننزو هکوحطا (ةلومرالا) ردهیحان ر هدسلدنا هلیصف
 | رابلاسندننغا قج وچ هدننزورارعشقا(لالعمرالالرددآ لجرر و ردیعما عض وم جواهدننز و هنیهج( هلیم را

 بوثلا "لعمرا لاقت ردهنسانعم قعاللصا هنسنرب و هناعل لاس اذا "یصلا "لعمرا لا ردهنسانعم قلوا راقا

 | همد لاس اذا ءاوشلا "لعمرا لاقت ردهنسانعم قلوا رالمط یاب نکرونل وا محیط بابک و نابربو لتا اذا

 | لجراا "لعمرا لا ردهنمانعمقمرقیح هلا زاوآك و عرسسااذالجر لا "لعمرا لاق ردهنسانعم كك هلتعرسو
 بوراشاب كب یسهلوقم ناتو نوکو تق رفت اذا لبالا تلعمرا لا ردهنسانعم قلوا هدنکارپ و قهش اذا

 لا ردهنسانعم قق لصتم ییردب یشاب زوکو اددش بطرت اذا عدالا "لعمرا لاق ردهنسانعم قمنالصا

 | لاش رد هنسانعم ققآ ییردی یشایزوک یخ دوب هدننز و لالعمرا هبا همت نیغ (لالغم رالا) عبات اذا عمدلا لعمرا

 لغم مدلج لاق روند هیرد سزوا تغب هدنژو "لعمصم ( "لغمرلا) "لعمرا یتعع عمدلا لغمرا
 لوق یللعروند هن رابلاس یزغا كنم“ هادهدننز و روفاک(لووارلا و هدننز وباغ (لاورا) غابدللعض و اذا

 لاق و سرفلاب صاخ وا باودلا باعلوهو هن ال ین هلو وارو هلا ور لاسلاش ردص وصخ هن رایلاس كنسنج تآ
 ندنسهرص نالوا نیعم هکروند هشیدقئرآ نتب هدنخا كنهاد ضعب لاوروربثک باعلیا ةغلابم لئار لا ور

 قترآ ندا روهظ هدنعسقهب اد ځد وب (لئارا)راردا جارخا ورسک هلغل وا عنام هکع م رولوا هدایز ندنددع و

 | هثیش نایلمط و یحالمع و سارضالا ةندن ىلع تبفتال ىتلا ةازلا هنسیا هارو هلا ور رسک لا روند هشید

 | كلیا قناق یتغای شبورچ هکما هدننزو لیعفت (لیورتلا) ارطاق یا الئار نهدلاراص یتح هنهد لا روند
 اهکلدوا ةلاهالاب اهمدآ اذا ةربلنا لّور لاق ردهنسانعم قعاب یلغاب كب دوخاب قنوا هلغای یفاص لوق ىلع

 قمردلاق هعکشوک لوق ىلع ردهنسانعم قققراص یننلآ نوجا كلعا ناشفا یعسق تآواهمهدژکا وا نی
 لاش ردهنسانعم كليا لازا مدقم ندلوصوو "سم روع زونه یعسق ناسنا لیورت ضعبلادنعو ردهنسانعم

 ربنم (لورلا) ةآرملا ىلا لوص ولا لبق لزنا اذا لجرلا لور لاقت وا ءاخرتسایف طفنا والوسل یلدا اذا سرفلالّور
 هنشهچ راب ناغروا و پیا فیعض و هجا و باعللارشکی الو مل جر لا روند همدآ ناق قوچیرابلاسهدننزو

aaa 



 و ۲۲۹ زوح

  ةلف مو لقرم و لاقرم ةقان لاش روند 4 هقان هدنوروتسج هدنن زو هنج (ةلق لا )و هدننز و نم (لف 10 و
 هیج وتلا رک بلاط یا نه مسی نه نیہا ربا رز یا

 كنهسک بقلم هلا نایفز لاقرلا وا و یدنل وا بیقلت نوه دلیا تعربس قرهلوا لماح هلکمر و عرب هنسیدنک
 یکیا نوجما كمرکس تآ هدننزو لکش (لکرلا) یدبا ندهفاوع یب یدنا دیسا نب ءاطع یعسا ردیسهبنک
 هلج رب ه رض اذا لوالا بابلا نم الکر سرفلا لکر لاَس ردهنسانعم قمروا بوپ هلا یکنزوا اب هلقایا هن رانا

 هلقایا رب هکرونلوا قالطا هه ا و ةدحاو لجرب هبرض اذا هلکر لا نددسانب یو تا ر و ودعیل
 هدننزو لعافت (لک الا هنسانعم ثا رک روند ههر نانلوا ریبعت هصارپ و روند دکل هدیسراف ردقمروا

 یهضعب لکراذا موقلا لک ارتلاق ردندنماسقا هبعالم ر ونل واریبعت كعشبت هکر د هنسانعم قعش روا هلقایا هنرارب یر

 روند هءربس غابر هدننزو هرم (فلکرا) روند همدآ یجاص هصارب هدننزو دادش (لکرا) مهلج راب اضمب

 دعقم (لکرلا) هنسانعم لجر رونل واقالطا هغایا هدننززوربنم (لکر لا ةمزح یا لقبلا نم ةلکر هدي و ءاح لاق

 قجهروا بوپ هلیغایا دن ناب نوجم | كمت رکسدوخ اب بور دشا یت س راف و هنسانعم قیرط ر ونل وا قالطا هلو هدننز و
 شىپ قرەصاب بوشکچ هل رقایا راراوط هکر وند هر لوش هدننزو همظعم (فلکر لا ردبرب یکنزوا هکروند هرب

 كی لبءرب نابغاب هدننزو لعفت ( لكلا ةبادلا رفاوحم تدکدق تراص اذا لکم ضرا لاق هلوا شفلمتاق و

 رددآ عضوم ر هدننزو نابط رم (نالکم) ضرا یف لخدنل هلجرب ارض ادا هتاخګ لکرت لاق ردهنسانعم

 سلفا ردلمرا و لامر یعج ردهلمر یدرفم روند كەر هدیس راف روند هموق هکردمولعم هدننزو ل4 (لمرا

 جاوزاردهبیبح ما هکنایفس ییا تف هلمر هلج زا ءان هنغلقا ر رایدنل وا هيم ناوسن ضمب هلا هلمرو هدننزو

 ردهطنح دارم ندماعطو هنسانعم قعاق موق هماعط رولوا ردصم لمرو "نبنع هللا یصر ردندنا رهطم

 لا ردهنسانعم كما هدولآ هلبا ناق یبهنسن رب و لمرلا هيف لعجاذا لوالا بابلانم المر ماعطلا لمر لا
 هتف ر اذا جلا لمر لاق ردهنسانعم قموقوط هج هقف و یتسهلوقم ریصح و وز و مدلاب هّعطل اذ| بولا لیرا ۱

 هز اذاریصا وا ربرسلالمرلاش ردهنسانعمكمهزب هلیسهلوقم تف ز یاسو رهوج یتسهلوقم ریصح و ر رسو |
 شیرب قجاروت وا یکه لکا ا آهک اا كمروچ بو روا تییرش هنتموا لورو مرک

 كنهزمه (لامرالا) ارهظ هلعغ اطیرش ج“ یا لمر اذا ررسلالمر لا ردقعاب بور وا ندرت رش قشمو

 دازیب بونکوت یسهقفن و هشوت و داز كمدآر و هلمر یتعع ربرسسلاو جدلا لمرا لاقب ردهتسانعم لمر هل رسک |
 بیا وهودفنا اذا دازلا اولمرا لا رول وا یدعتمهدانعموب و مهدازدفناذامولا لمرا لاق ردهنسانعم قلاق اونو |

 | لاش رد هن سانعم كفلب هناق هنسار و هل وط اذا لبطا لمرا لاق ردهنسانعم قمتاز وا ی هنس یسهل وقم

 (لیزلا) ةر ترا اذآ ةأر تلفاا لا ردهنسانعم قلوا لوط نوتاخ و مدلاب مست اذا مهسلا لمرا

 هتفر ادا چ٣ تلا لمر لاق نریم ننی ولاد ف رک یتسهل وقمریصح وز یدو هدنزو لیهفتا

 رد هنسانعم قلق فی نمو شوشفم ىب هنسنرب و ةلمرا تراصاذا ةأرلا تلعر لاق زد هنسانعم قلوا لوط

 (لمرلا) و هلناصف(نالم را و هلنیتعف «لمرلا) فی نم یا لمره مالک لا و هض ز اذا هلمر لاق یکه لغ ولم وق ۱
 نالمرهنم ول ورهذال والا بابلا نمرلع و ات رلمر والم ر نالف لمر لاقى رد هنسانعم كم رو هلا كنه

 هکر ,دحراش»+رونلوا قالطا هبادعام ند زج رهلبا هدصق هدنحالطصا نوض و لمرو فی مشلا ت تلبلا فئاط ۱

 ۶ ضد لها و راردا الطالع ررر خښ یریغ زجر هلا هدیصق هکردینبم هع عضو یریسفت كفلؤم | ۱

 نو *دلوا دان والا مظتنم یکریصج مچ وک منج نتالعاف» رکی لاینزوهکر دی قالطالم هر هص وص
 هدن راقابا ا روند هب هدایز نالوا هدهنسل رو روند هرو هحزآ لمرو* یهتنا ریدلیا مر

 | نالوا نیکسم دوخاب اتو ریقف هدننزو رجا ( لمرالا ) رولوا فلاح هننول یدنک کروند هطوطخ نالوا

 نیکسموا ةجاتح و جاتحیا ةلمراةأ ماو لم را لج ر لاق رد هلما را و لمارایراعج ردهلمرا یی ومرون ده یشک |
 ھمدآ ن نکرالمرا و * یهتناردهرزوا سایقریغ ردذوخ ام ندلام را نال وا هنسانعم دازلاد وفن هکر د ح راش » ةنیکسمو |

 قالطا هلمرا هنر وعنامل وا یاتحا بول وا یراس ضعبلادنعو ردهلم را 2 ینّوم دن د هنسانعم ب نع روند ۱

 ةلم را ةرس ولا هب زعلل لاال وا هد نع یا ةلمرا ةَأ هاو بع یا لمرا لجر لاق اس هح وق ردقنر ه]

 | شعا تقرافم قالطالا ىلع ندنجوز هروک هفلؤم هکردېی یرب ردلمعتسم هلک چ وا هد هدام وب هکربد جزم |
 هیتاث رول وا نوتاخلوطهروک هل وا لوقرونل واقالطا هد هج رنالوالخاد ردنال وام لوخدم دوخاب ردنوتاخ ۱



 ردظوحم قفل و هسنل وا شن یدیشغ وا نفد ن رز لاهنر هج هلی هلسیدنک یتح ردم وسرم لوق تن یهو

 الغر ردغاط یکیا هد رق هبرمض هدننزو باح لاغر انا رایدلبا حارخاو شدن لاخا یف هل رامرویب

 هکهتن هل وارونلاصهدنزرط هب وک یی ادخ یسهراب نانلیدبونلیدرادقمرب یراقالوق هکر ون ده هقان لوش هدننزوءارج

 ناثع (نالغر)ل ةقلعم تیقب و اهنذا تقش اذا ءالغر ةقان لاق هللا هل روند ءالعر هنویق نالوا همی وب
 زسکر ج هدلع و عضو راسو هدکیک سابل هلنیتصف (لفر الو هدننزو لفن (لفرلاو ردیعما كلجر ر هدننزو

 عیارلاو ل والا بابلا نم الفرو الفر لفرو لجرلا لفر لا ردهنسانعم قلوا ناشیر و هیلوچ و قلصت
 كم روب هلمارخو ءادا كره روس هرب یراکتا هلناصف (نالفرلو هدننز ولفن (لفرل و لع لکو سابللابقرخاذا
 زین و هذ رجاذا لوالا بابلا نم االفرو الفر نالف لفر لا رده سانعم كعروب قرهلاص یربلا دوخاب

 نوا ءدنزورجا (لفرالا هج اذا الفرةیک رلا لفر لا رد هنسانعم قمل اف وچ یني وص كنو يق و هدي رطخ وا
 هدشنزو ءارج (ءالفرلا )قرخا یا لفرو لفرا لجر لاقب روند همدآ هپل وچ زسکر ح ردرلفص و هدننزو فتک

 ندنکیدمه رګ بورد وا یکم رو هلتک از وهویشنسح هکر وند هتر وع ل وش ور ون د ه روعنیقشاشو هبل وچ ر دین زم
 (فلف را ) اهلیذ رج یشلا نسح ال تناک اذا ءالفر ةأ ما لا هلواررو زسمروش و دو هپلوچ كر هر وس یتیرلکتا

 كنار ارهاظ ةحبق یاةلفرو ةلفر ةأرما لاقب روند هتروع رظنمدب و نیکر چ هلنترسک (قلفرلال و هدننزو هحرف
 لاق روند هل وتاخ نالواررو ره روس هلتک ازل وهویش یتیرلکتا هدننز و هحرف هلفرو ردهلعابتا هاف یسهمسک
 هلمارخ و زان لره روسهرب یرلکتا یخ دوب هللرسکنهزمه (لافرالا) انسحا رج اهلیذ ر تناک اذاةلفر ةأرما |
 هدي رطخ وا رحت و هلذ رج اذا نالف لفرا لا ردهنسانعم كع روب قرەلاص ییا دوخاب كع رو هناندن زان

 ییراکتا ردعما یکی ظفل نینمهدننز وللیعفت (لیفرتلا) هلسرا اذا هلذ لفرا لا رد هنسانعم كمرویلاص یکتا و
 رولوا ردصم لیفرت و هیشم ف لفرب ناک اذا لیفرت لجر لاقب روند همدآ ناب رو ینلاص ینلاص ره روس

 كلماک رح هدنحالطصا شوررع لها لیفرتو اهجا اذا ةيكرلا لفر لاق ردهنسانعم ققلاغوچ یني وص كنویق

 هکندنسانعم لیذ رج دوخاب هیکر ماجا رول وا نتالعافتم هکردت رابع ندکلیا هدایز فیفخ ببس رب 4 رج نلعافتم
 هنل وا برض كنس هللاا ضورع هکلب هوز لماک رع یتلع لیفرت نکل ردذوخأم ردیمزال كلیذ لوط

 مظعت قلولوا و هدّوس اذا تاللا هلفر لاق ردهنسانعم قلق ناشیلامو دیس یمدآرب لیفرتو ردص وصخ

 هلل ذاذا هلف ر لاق رولوا دض هلفلوا هنسانعم لیلذت قلراوخو همظع اذا هلفر لاش ردهنسانس

 روند هکتا هل رسک كنار (لفرلار) هالا هکلم اذا هاا هلفر لا ردهنسانعم كیلمتو ردنوجا هلازا یمانن هدنوب

 | (لقرا )روند همدآ نالوا رروب ینامارخ ءلرهب روس ینبرلکتا یرنک ۱ (لافرما) هذ لسرا اذا هلفر لفرا لاق
 ولقر وق نوزوا هدننزو بدخ ( لفرلاو لیوط یا لافر رعش لاق روند هچاص نوزوا هدنز و باصس ۱
 روند 4 هود نالوا شیک سرد روند هب هماح لو و روند هناویحو نانا مع و میل و روند ه هن اد ۱

 هنغیساق تنور ود نوسآ ه یک یثید هکر وند هب هنا یسهلوقم هک لوس هدنزو باتک (لافرلا] |

 بولیراص یید كنس هم هلباهر وا ر وهدنوسعایسیر واب هکرون ده هقان لوش هدننزو همظعم (قلف رلا) راردیادن
 ةلفرم ةقان لا هلوا شهروب بوش هطاحانوت.یتیراچ وا كنم راهم هلک رویلاص فرط رب كن رواج لوا دعب

 رصنت (لف رت قردیعما لجررب هدننزو ره وج (لف ور)) اهب یطغتف اهفالخا ىلع لس رت مث ةفرخ رصت تناکاذا |

 | لیفر رهن هکر د هلسما نیا هدننز ورږیبز (لیفرال ردرلثدح دواد نب لفرتو م رکلا دبع نب لفرت ردندیماسا هدننزو

 | 6لفرلف ررلامتج یا ةیکر لا لف راذه لاقى روند ه وص نال واعقح زا زا هدنن د كن وړق هلنیت( لفرلا) رد وسنماک |

 | قفلاص هت وخن وربک هدننز و هجرحد (ةلفرلا) ردن دنا وص ا قجهضاج نوجما قغاص ینعسق نویق هلنیتعق ار کم
 هنجاغآامرخ نالوا زعشیلا هلبنوکس كناق و ىح كنار ( قلقر ال اريك زق اذا ةلفرت لج لا لفرت لا ردهنسانعم

 ديلا تتاف قتلا ةلصلا یهو ةلقر عجب لاقر مه اما لاجر مهام لا رولک ل اقرو زساه ردلقر یعجب روند
 ۱ كع رو هلتع رس هل مسک كنءزمش 6 لاق رالا ) هنسانعم ل وب احر ون. د هکنهلاب وهدنک ج هقږچ هنجاغآامرخ (لوقا را
 :(لاقرلا) انعم



 هیچ ۲۲۷ قم

 | كلذکخ رتسم لیوط ىا لعرا بوت ساسالا قو هبابث نم لذهنام یا هلعرا رم ءاح لا روتلوا رطصب
 | یش ایتح لاط یا لعرا بشع لاق روند هرات وا نالوا شلک و بولیک هفرط رب ندنعیدل وا ولیوبوازوا ك

 (ةلامرلا) قجا یا لعرا لجر لاق روند همدآ قجا لعراو ردطاغ یرهخس باطو تاشلانم هدارو

 | لعر لاق ردهنسانعم قلوا قجا هلنیت# (لعرا) قج یا ةلاعر ه لاق ردهنسانعم قج هدننزو هلاهج

 هب رض لاقب هنسانعم ناب غيت روند هلق نیکسک هدننزوربنم (لعرلا) قج اذا عبارلا بابلانم العر لجرا
 ِ هشاب یک جان بونل وا بدترت ندراکچ وبشوخ یسهلوقم نیسم هدننز و هف غ (قلعر لا كتاب یا لعرم فیسب

 ندنوژر هدنزو باغ (لاعرا) ردیص هینک لدروق هل رسک كنار (هلعروا) روند هنماتوط كچ نالقوص

 | یس ەلىبق تومرضح هکردیعا فدصلا ن دنا نا هدشزو ربب ز 6 لیعر) روند هب هلضف ندا نالیس

 ۱ ناک اذا یلوعرءاوش لاقب روند هنیر و هبابک شفلوا ع یرانات هدشنزو یروهج (لوعراا) ردندنبسن
 | لیعر لا ردهنسانعم قلا نوناخ نیقشاشو هبلوچ مدار هدننزو هجرحد (قلبعرا) ادیج طب مل

 "قلمراپ بوترب یباوئاو هعطق اذا ملا لبعر لاش ردهنسانعم كمك تاو ءانعرب جوز اذا لجرلا
 | باوئا هدننزو جرحدت (لبعرتلا) رک ذیس اک رول وا مسا هلبعرو هقزع اذا بوثلا لبعر لاقت ردهنسانعم

 | لبعرت لاق ارد هنسانف كيکبما تولو لطف بوئلا لبحر لاش  ردةتساضم قفاز بو

 هدننزو هجرز (ةلبع را) روند هنسهر واڪ بو یکسا شغل راب هلع كنار (قلوبع را قلخ اذا بوثلا

 (لبع را ردشفل وارابتعا بوث رب ینلۇمۇزج رهقالخایا لیاعر بوث لاق ورد لامر یعج روند هب ول یکسا

 رون د هنلالوا نمار هرشو ریخالصا هیلوج و نیتشاشو نو لوق ىلع روند هتروع ولسابل هنهک هدننز و رفعج |
 كمدا رب هلصملت ینتقاجم هدنعقوم ءاردزا و رق رب صو ءار ءنعر هاقج وا ناقلخ تاذ یا لبر وا لاق |
 ردزل عاشلبعرن ورع وماصع ن لبعرو هما یا لبع را هتک نولوش رار د لبع را هتک ب ودنا همانکن دنسهدلا و |

 | (لیلبع رال و هدننزو هلفصح (فلبع رلا  ردسبحاص ترهش ورک دبرعلا نیب لبع ر نب نای ذوا و رده لماما یناثد وخاب

 رھ یف مقتست ۸ تناکاذا لیلبعرو ةلبعر ر لا رول وا فص و هلب نیما یغوط و زود هدننزو لیبجز|
 ۱ یزادهراق و ینشمرص نوبق هکر دیعماقمرس لوق یلعرددآ تابنر هلی وکس كن هجم نیغ و یعض كنار (لغرلا) |
 | لامن زددتشانم تكمزوع تاب نالوا رک رب هاب رک تراک لارا دا ی راکید

 | زا لغرا لا رددنسانعم قفلنوغو بونلزوا مات یسهلبنس كنیک او لغرا تشنا اذا ضرالا تلغرا ق

 | لا ردهنسانعم كلتا اطخو لام اذا هيلا لغرا لاق ردهنسانعم قلوا لئام هفرطر و ماطالا هلبنس زواج اذا ۱

 | یهنشت روتتلض ادا اهمنارع ر لبالا تلغرا لاش ردهنتساعم یمزآ لو و الا ادا لح ا
 كمر زما ییدل و انا و هعضومریغ یف هعضو اذا *یشلا لغرالاقن ردهنسانعمقموق هعض وم یربغ كنبسانم عضوم
 شعثکپ بونلزوا یسهلینس ردعسا ندعرز لاغرا ناشلوا رک ذ هدننز و لمر (لغرنا) رک ذیس اک ردهنسانعم ۱
 اهعضراذاثلاثلابابلامالغر هما دلولالغ رلاق رد هنسانعم كما ینسانا دلو رول واردصم لغرو روند هنک | ۱
 هزات نما دوس زونه هدننزو هرم (ةلغرلا رایدلیا صیصخت هنسف قالغوا ینو راضعب و هتعضرا یا هتلغراف ر

 6« لغرالا# هنسانعم هفلق روند 4 یرد كج هلیسک هدنرب تفس هدننز و هفغ (ةلغ را روند 4 یزوف و هغالغوا ۱

 تعسوو هافرو روند ه هسک نوزوا یراهاخ و فلقا یا لغرا مالغ لاق روند ه هسک شمالوا تنس زونه
 روبص (لوغ ربا عا مساویالغرانامز ولغرا شيع فوه لا روند هتشيعم ونامزنالواهرز وا تحار ونيل و
 لوشو هلکا و “یش لک م تغا اذا لوغر مر وه لاق روند همدآ نالوا ردا لک او مانتغا یفیدلو ره هدننزو

 هدنن زو ماطق (لاغر) منغلا عضرت تراصاذا لوغر ةاش لاق هلوا مما تسهم كران ویق یکی زوق هکرونید هنویق |
 هدننز و باتک لا روال هنسانعم لینک و هماردظ وهم بسانمیانعمرب ندیناعم نانل وا رک ذ روند هنسق هر اج |

 رع نبا هدش داحا بتکر اسو هولا لئالدو د واد نا ننس رد هسک نال وا یراالعا دج كنس هلدبق فیقث ندنموق دوم

 هل رات مضح لس و هيلع هللا یلص مرک | لوسر هکردتبثم هرز وا هربت وو قر هلو ای و مندن رات رضح امن هللا یطر

 وبشا هکرایدروبب یرلتضح ملام رضف هلک لا روهظربق هد مراذکهر هدنلالخ زقه نعو ح ورخ هنسا نط فئاط

 ضو مقره وا نکقم هدش مشمرح وبشا و بول وا ندنموق دون موس مر دکلاغر وا نال وا یدج كفيق "هلسقربق
 تباصا هنموق نذیناتر فرطهدکدلیاج ورخ ندشرش مرح هک اتقو یدیازدبا عفدندنآیرادک ا وضراوعندبا
 | لوش لاغ روا كن رهوج سپ یدنل وا نفد هداروب و كاله هلکلبا تباصا ید هر و نم هداروب تمقن و رهق ندا
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 ردلسر یدرفم رونلوا قالطا هنرلقایا كنهود هدنزو باتک «لاسرا# اطبس راص اذا رعشلا لسرتسا لا

 یلاعت هلوف هنمو ردکعد راهنسن شغل وا لاسرا ردیعجب كلسرم هکهدننز و تامرکم (تالسرلا هلیرسکا اا

 هبقوا یکیا نوا هلی وکس كناط و یرسکو یحف كنار (لطرلاإ) لیلا واةكتالملا واحایرلایا افرع تالسرملا و
 كفل ؤم هکر دیماش لطر یرب ردهنوک یکیالطر هروک هنناب كح راش » ردم رد قرق هیقواره رد رایعم كننزو ۱
 عابسا ةعبرا هللا مهرد زکس یمرکی زوب هکرد,دادغب یرب و رولوا مهرد ناسکس زویئرد ردوب یکیدلیا فیرعت
 ةبق وا ةرشعاتناوه و ان لطر یدنعلوقت » ىنا یدلیا ناراذک هدنسهدام لوکم یلیصف ردنرابع نده رد |

 هنالوا تراقم هعولبو فیصق یا لطر مالغ لاق روند هنالغ وا هروج لطرو اه رد نوعرا ةقوالاو

 نیلو مالمو روند هنالع وا ريغصشمالوب ماکعتسا یرلکیک كندوجو زونه لوقیلع هنسانعم قهارم روند
 شورا و هکلکشوکو هکلکویلس لوق ىلع همدآ رابتخا فیعض یدوجو و نیلیا لطر لجر لاق روند همدآ

 | فیعض رک یا لطر لجر لاق روند هنالوا شمالشاب هغلوا باس و تسس یاد شعاب مدق هکلرپ

 | لدع یا لطر هیفاملاق ردهنسانعم داد و لدع هلی كنار هجزکلای لطروریکلا و ةواخرلاو نیللایلا بهاذ وا

 0 روند هتآكکرا هدنوروتسج ورون دهمدآ قجاونو ووخر یالطر لجر لا روند همدآ كشوک و كوپلسو
 | همدآنوزوا و رون د همدآ نیل وعالم یدو هدننز و نسحم(لطرلا رد هلطر ن زمردرناح هد هل رسک كنار هدن و

 بوجآ یتیراقجر ویق بویلغاب هلغای یجاصهدنن و لیعفت(لیطتلا )لیوط اذکو نیل یا لطرم لجر لاق روند ۱
 | ییهنسنرب و هلسرا و هاخرا و ءرسک و نهدلابهلیل اذآ رعشلا لطر لاقت رد هنسانعم قمردنلاص كرها مالمو زود
 | لاطرالاب هنز واذا هلطر لاق ردقعراط لطر لطر دارم هکردهنسانعم قعاط هلا رو نم نزو یرلکدد لطر

 لاق ردهنسانعم قلوا یدل و هروج كمدآرب هلرسک كنهزمه (لاطالا) ردعض ومرب هلیس هن رغصم (ءالیط را
 ردهنسانعم قلوا لوپلسو كشوک یرلفالوق كمدارب لاطرا ضعبلادنع و لطر دل وهلراص اذا لجرلا لطرا

 الطر لجرلا لطر لا ردهنسانعم ندی و كمع هلیصف كنار (لطرلا هانذا تخرتسا اذا لجرلا لطرا لاقت

 ۱ *یشلا لط ر لا ردهنسانعم قم ردشن راط بویلق و هلا لا نوچ ا كعب یني رادقم كن هنسنرب وادعاذا ل والا بابلانم
 ۱ ما ا ا ناس كمتر ودا كن هلن وکس تانیع و نفقا كار( لمزا هنزو فرعیل ءزاراذا |

 كغاط لعرو هدحقت اذا فیسلاب هلعر لاق ردهنسانعم قلاج هلق و اددش انعط هنعط اذا ثلاسشلا
 !ندسابل نال وا هدننکا كمدآ لحراا لعرو هنسانعم لبا فنا روند هنح وا یوو مچ نیک نوار آ

 كمترود كب دوب هلرسک كنهزم* (لاعرالا) ردیدآ عضوم رب لعرو هبات یا هلعر رحم ءاح لاق ردنرابع ۱
 كنويقو كنهقانو روند هنشوف مود هدننزو هرم 6 ةلعراا ) ادیدش انعط هنعط اذا هلعرا لاقت ردهنتسانعم |

 ندنعضومتنس و روند ههراب نالیدیقراصهدنزرط هب وک ییادخ بونلید هجرادقمر ندنسهسک | كن رلقالوف

 ۱ ۱ بوق وروند هنج امام رخ نوژوا لوق لم هنجاغا امرخنالوا انف ونک یسهویم و زون د هبیرد نالیسک
 ۱ هل وا هجزآ هکروشد هراولتآ كولبرب و مهنهرثکوا لایع یا لعر هلللاق رونل وا قالطا هسرول وا ریثک لوق یلع ۱
 0۳۳ و ایا ةلبلق لسنا نم هعطق یا العر ماد لاش روند هن راذلک هج ورايا لوق ىلع

 ردقج هل وا عج عج هکر ولکلیعارا و لاعراو لاعر چبر وند هنکو لب یراوس نالوا یرادنقمشبیمرکی دوخاب
 . قالطا هدهکولب رادقلوا نالواندنسنج رقب هکرول وا هاک لعرو اهلئا وا یا حایرلا لیعارا هنمو ساسالایف لاق

 | ازم هکرکم ردصوصنم هدنسانعم ناسرف ارب ز هیفل وا مهف سرف ندموق رم لیخ هلسپمانم رقب وبشا رونل وا

 | یهو لّوالا لیعرلایف تثجلوقت روند هرلیراوس هجزآ لولب رب سدو هدننز ورپما (لیعرا هنل وا قالطا
 اش لاقت روند هنوبف نالوا هلعر قوبسم یرک ذ هدنغالوف هدننز و ءارج (ءالع رلا]) ةلیلقلا لیخا نم ةعطقلا

 | ةقرف یرلکدید لیعر هلیسسهینب لعاف مسا (لعرتسلا) ردرعاش ءالعر نب "یدعو ةلعر اهنذاپ تناک اذا ءالعر ۱

 | هدننزرط هقرح هدنراک وا هلغل وا رلد هکروند هنب رلدناق لوق ىلع روند همدآ نایقیج هب هتچ هرجا هروکذم

 اهلا وهوا لیعرلاف جرامنا وه والعزم تنک لاق روندهنبکار هود هرچا یراوس دوخای ردیک بوکچ ۱
 | ندنس هلسبق علس ناوک و لعر و هنسانعم للا رکذ روند هنجاغاام رخ تاکرا هلبرسک كنار (لع را لبالاوذوا ۱

 هدننز و مظعم (لعرلا) هنسانعم لقد روند هامرخ نالوا نمارب هشیاو رک «لعارلا) ردهلسق یکیا بعشنم ا

 لوق ىلع هرس سج ر هدننزو روسرس (لولع را ) هنسانعم لاملا رایخ روند هن زمو هد رک كنيشاومو "باود
 هکع روب قرهردلاق یرقوب کروند هو نالوالوش ود و ققراصیرغوطهرب هدندب (لعرالاال ردیعما نوخرط ۱

 زر ی
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 هجو ردعوضوم هنسانعم هلوهسلا ىلع ثاعسا یسهدام هلاسرو لسر وبشا هرز وا یعیدل وا دافتسم ندرناصب و

 ردلیسرو لوسر فص و ندنوب ردهئسانعم لهساریس هدننزو هباصم هلاسر و رد هلنیتعف هکلسر هرز وا ر وکذ م
 نیت اضحم یریسفت هلا لتسرلا هدارو سپ یدنل وا فرصت لوسر ندنآ و ذخا یسانعم ثلیچلیا ندانعمو

 | رد راردصم لصاالاق لیسرو لوسرو هلاسر لصالفا و ردن وا راعشا یغیدل وا لعفمینعع لوعف د وخاب نوڪ ا

 ف" رصتم یرالعف ندانعم وو یدنل وا لامعتسا قرهلوا ردصم هنسانعم قل وا یچلیا هدعب هن سانغم لهسا ریس
 | یهج تی ردم هوا لامغتسا ووتل وا لاضتسا یر ذل وا صو ةعل ام ام وا ما اضعب هدعب ردلکد
 | مسالاوادتا كفلۇم هکیدلاق و *ردغوصم یعجن و هشت هديا لاعتساو رول وا یواسمیعج و درفم هلغل وا ظ وحلم
 لوق لسرلااضیا لوسرلاو هدعب ردرظان ه یلصا ردصم نالوا لمعتسمهدنلانم مسا یلوقریما و روبصکو ةلاسراا

 | تقفاوم هد راصوصخ راسو هدنشیراب قوا همدآ رب لوس رو+یهننایدنل وا رک ذهکهنن رد لعفم ینعع هکر د رظان هتیفص و

 | هلبرب یر و ردرهتشم لیسرهدانعموب هکر دح راش + هربغ و لاضنلایف هل قفا ومل ایا هلوسروه ر
 | رد هنسانعم قماللو یچلیآ هنر یرب هدننزو لعافت (لسازلا) رونل وا قالطا لیس ر هننرب ره كرامدآ نشل
 هنوناخ نالواوللبق ونوزوا كن یرنردلاپ هلیس هیب لعاف مسا (لسا رلا) ضعب یا یهضعب لسرا اذا اولسارت وب 1

 ۱ | ندا هبطخ و تاروک ود :هنسدنک و هتلی وطلا قاس یف رم رعشلا ةرثكلاىا o ا لاق رونل وا قالطا |

 لاق نوشا نوجا ر ۳ لرکو نوهسش یدنک رک ن دیا هبطخ روند هتروع ندا هلام هنر هبا هسک

 | هجوق كي دوخاب روند هتروع شلیآ تقرافم ندنج وز ضعبلا دنع و باطلنا لسارت تناک اذا لسا رم ةأر |
 ۱ | هلکمزس ینکجهدنا قیلطت یسیدنک كنج وزدوخایروند هنال واشلنآتاف ویرا دوخابروند هنشل واهدرولناسو | |

 ۱ هاکنآ ب ودان ز هل دصفقمرا و دخل ح وز نیغل وا ی ہن هبه تیح الص لامعتساب ویل وا مره هدندوج و زونهو

 ۱ | تسحا وا اهجز تاموا تنساوا اهجوز اهقرافدق تناک اذا لسا رم ةا مما لاق روند هنن الوا روشلربخ هلسارلاب | ۱

 | هیس هين هشت (نالسارلا) ردهنسانعم كعشلربخ هلسا مهداروب دي اهفو هلسارتو رخال نزف قالطلا هثع |

 نیفکلا اقرع هدنلحم فتکو رونل وا قالطا هرمطیکیا عقاو هدرلکروک لوق لغ رونل وا قالطا هکروک یی هدندب
 کرد یفیدلو تیام كراوزاب یکیا ا هلبا ناتلباو راضعب و ردراشطا طلغ راندیا مسر هلیناونع |

 ایا هک دنظفل تالسر هلیسهین رفصم (تالیسرلا) ردراجوا كنیراکیک كر وک یک دوخا ردراشاب زوما

 تناك سو نوه هح المو دهاوب رد رغصم ن ردهنسانعم ناتو قفر هک رسک كنار ردیعج كنسهلک |

 (هلاسر مالرددآكجو رب هلیس هين رغصم( لیس رلا )4 نواهتیا هتالب دسر یلعمالکلا قلا لا هم و رول وا سان | ۱
 مسا وو یدنل وا رک ذ هکر د هنسانلوسز هدننز و ربم | (لیسرا  ردیسهنک كنشوق لاترق یشید هدنزو هباتک |

 هرفیآو فیطل یا لیسر یش لا روند ه هنسن فیطلو عساو یا لیسر “یش لاقب رونلوا قالطا هب هنسن |
 همدآ نشلربخ هلا هسکرب هکر د هتسانعم لارو الغ یا لسرلالا الیسرلسرا لاق رونل وا قالطا هروغوپو|

 هلنیتعص (لس راھ یاس ءام لاق رونل واقالطا ه وص راوکش وخ ولتط با سیا هلیسروه لار وندا

 هدننزو همرکم (ةلسرملا )رقم ال ىا قىرا ناچ رونار ب هجا رف وشما وطراجز ونه
 لاق روند هننال وا هتسارآ هلیسهلوقم همکت و قحن و لوق ىلع روند ecm بونلاص یرغوط هن هنیس |

 (فلسرلا ثیداحالا) اهربغ و زرنا اف ةدالف وا ردصلایبع حقت لب وط ةدالف یا ةل سرم اهتنعق و تن

 لواو بوداتیاورو دانسا ردق هب یعبات هما هلصتمدیناسا ین 1 تد هکر ونلوا قالطا هرشدح لوش ا

 ندوب فرط هلا ونع مسو هیلع للا یلص هللا لوس ر لاق نامه كر هلنا رک ذ یە اعص ندا قلت ندنداعس غ یعبات |

 ریدلیا تیاورهرز وا سو ژک !یرصبنسح و یعخنولوصکمو بیسلانب دیعس کرد د حراش » هلواردا تیاور |
 هللا لوس ر لاق یجباتلا لوق یعباتلایلا ثدحا ام ورب تلا یهو ةلسرلاثیداح الا و لسرلا ثید اف ءاج لاقت

 قالطا لسم د نال وا عرف رم قیام وفات ندیعبا هکر د جرم + ایاصص رکذب و لسو هيلع هللا یلص

 (لاستسالا ) رایدلیا قالطا ید هیهقف لوصا لها هکهتن یدلیا قالطا بیطخ و یدطا قالطا ےک اح ردفلتخ |
 هللاق اذا هنم لسرتسا لاقت ردهنسانعم كقسبا یتسللوب هودیروس یروس هتسیدنک هتسکرب ندمدآ ر |

 تشحو و فلکت ندنرل هنایم هلکلیا ادب تفلاو سنا هرزوا لاک هلا هسکر و الاسرا لبالا یلالسرا

 تابعا نمناک ریان رد اسم الا امن اعا تا ها دیک نان نولیاب ۲۱یرشآ وار
 ردهتسانعب قلا ققراعا توبا وا یر وفا اس و نفاد لا نود كاش رس ان

 * ثل * ) ۲٩
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 ۱ ندننسق یکیو نویفو نده ود لوق یلع هراهودو هنم ةعیطق یا هنم لسر لاقت ردلاسرا یعج روند هب هبرسرپ و

 | رولوا ردصم هدننزو هباصم هلاسرو لرو متغلا نمواهنم عیطقلا و لبالا یا لسرلابءاح لاق روند هبیروسرپ

 | السر ناک اذا عبارلا بابلانم ةلاسر و السر ریعبلا لسر لاقب ردهنسانعم قوا رروب مالمو راوم* یکوص هود

 | (لسرلا) السر ناك اذا ةلاسرو السر رعشلا لسر لاق ردهنسانعم قلوا ققراص بويل وا قجروبق حاص و

 | تعالم بويا هلو فنع و روز هدشیا رپ هکر دلمعتسم هنسانعم هدوت و یتاتو قفر هل رسک كرلار (ةلسرلا)) و
 لا و ةدوتلا و قفرلا یلعیا هتلسرو هلسریبع هيف ذخا لاق هنم و ردن رابع ندقمتوط هلیهج و یناتو تلوهسو

 | هبسانم رما لعف رذقم فرح یلع هدا رود لیق ی اتت وط هلتم الم وقف ریتعب دئتاو قفرایا كتلس ر ىلع و كالس ر ىلع
 هدار و ناکام نبللایا لسر ةقانلابام لا هلمتبسانم یراردا اعر انتم رونلوا قالطا هد وس قوج لسرو ردقلعتم

 [ كنلوق كنآو رول وا هدنکبس هتوبثةدم هکردنک<قفل وا لج ځد ه هینامز تلذک ردنعختم ییهغلابم یسهلکام |

 | لاهل و فنع یشیارب هدننز و لعفت 6لسرتل) هدضع فرط یا سرفلا لسر برمضلاقب رونل وا قالطاهنج وا
  Êقفرت و دئتا اذا هنءارق یف لسرت لاق هنمو ردهنسانعم قم وط هتسهآ هتسها هلناتو تلوهسو قفزت ونمت وا |

 ردهنسانعم قلوا قوچ یدوس ندنغیدل وا ولدوس یسیشاوم وم كمدآ ۳ هل سمک كنهزمه (لاس الا لهع و ۱

 وراصاذ|موقلا لس را لا ردهنسان :عمقلوا یبحاصیرابزوس چاو ن ويقوم ود و مهلسرزک اذا موقلالسرالاق | ۱
 هیلع ةطلس اذا هيلع هلسرآ لقب رد هنسانعم قلق هلاوح هلطیلست هرزوا هسکرب یمدآربو عیاطق یا لاسرا یوذ

 | قموق هنلاح یدنک و هنشاب یدنک و هقلطا اذا هل را لاق ردهنسانعم كمرویلاص بودا تيس و هیلخت وا

 | لیت (لبسولا) هیلاههج و اذاهیلاهلسرا لاق ردهنسانعم قلل وب و كمردن وکو هلم | اذا هلسرا لا رد هنسانعم
 | مهلسر رنک اذا مولا لسر لاق ردهنسانعم قلوا ناوارف یدوس هلغل وا ولدوس یسشاوم یدو .دنزو

 | ردترابع ندکلیا تمارق هلتهج ردت و ینات و تنوکسو قفر بوبا هلع ینیبمنآرف هکردهنسانعم لیترت لیسرتو |
 | لسرلا تق اذا یتالصف تلسر لوقت ردهنسانعم كمر وجا دید کش وک هودو لب وناذا هلنارق تر لاش |

 | هلتعالمو لهبس یا لسر ریس لاقب روند هشب وروب نالوا هلیهج و تعالمو تلوهس هدننز و ل ز (لسرا)

 | ریسلا لهسلا یا ةلسر ةقان و لسر ربعب لاق ردهلسر یینومروند هءود نایرو راومه و فیطل یکن اور بآ ۱

 ۱ لسک هدننزو هر (ةلسرلا)ل لسرتسم یا لسر رعش لا روند هجاص نالوا ققراص بویلوا قجروبقو
 | روند هبدقان ولی وروب مالمو فیطلثيهدنزو بار (لاسرا) لس ةلسر هل رد منم روش[

 | یسهلک لاسرم عقاو هدنرللوق الاسرع یتفلا نوکیال كیرعو ردلیسا رم یعجع ریسلا ةلهس یا لاسم قان لاق |

 1 | تورو تاوتف هدنناد هکر ددا رع یسانعم هقلخ یف ةہعللا لس رم نکال ردندهبانکبابو و ردغل ایم اا

 | لوانت ماعط الصا زسنام#* تعب نعرویلاص هنب زاغو یدنک هجزکلاب ییهمل مدآ نالوا زوکر م یرهوج
 | یراخاسش نالک هنکو ا نکردیک ندلحم قلنامرواو قلجافا رب دارم هکیدید راضعب و ردهبانک ندکعدز رانا 1

۰۷ EIGN 

 ]ی تو جوک اس مو رها او فم هک تب مقاوم

 وند کليا ردعما ندلاسرا نالوا هنمانعم كمردن وک هلیصف و یرسک كنار (ةلاسرال ربغص یا لاسم |
 ۱ ری قالطا هلاسر هده همان یغیدل وا لما كنيصلبا عسوتلا هکر ید ح راش + ةلاسرو ةلاس رب هتلسرا لوقت

 ۱ DDO زاحشقالطا هلاسر هریغص باتک ۱

ه نایب كح راش« ةلاسرب یا لیس ر و لوسربمهتلسرا لاقم رد هنسانعم هلاسر
 ۱ | دونق رد لرذدصم لصالا نرانو هر وک

 رولوا فص و لوسرو* یهتا رد روج یلعف رنو و یدنل وا لامتسا قرهلوا ردصم سا هدعب یک زا و
 1 وه لاق مد زو ءال رولک ء ووا اچ روک لاخو و ر راک سرا جم هیلساععن سر روند بیم |

 الوعفناللسر لو هک نيم اعلا بر لوس راناالوقف نور راه هبخ اویس وم هباکحیف و

 ةي رف و ردلیعف و لوعف نالوا ردصلابفص و دارم هداروب عجبا و دحاولا و ثنولا و رکذلا امیف یوتسب الیعف و

 ریک ذن كاذکه س رول والوعفم ین لیعف و بول وا ل )عاف یبعم : لوعف نالوا فص و رد ویدا م كفل ۇم هلا هملاقم

 | هلاسرلاوذ لوس ر سپ رد واسم جب و دارفا هسرو وا منا قشم لب مف و لوخف ثلذک رول وا یواسم ییاتوا
 | یدلیا ۶ ۶ 96 و بوم دالوسر لقنا او فلوم ندنفبدل وا نیصمم یییعج ید همش و رول وا كعد

۷ 



 تگ ۷۲۳ تی

 لیمح هورکم مارب هعدآ رب هدر لرش( رهظلا ضبا د وسا یا لحرا سرف لاق روند هنآ
 اولقتنا اذا موقلا لح" رت لاق ردهنسانعم كجنوکو  هورکع هبکر اذا هلحتوت لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا |

 مصير هل رسک. كنار (هلح رال ردیعما یراهدلا و كن راترضح مالسلا هيلع و انس لک رب فس و (لیحار) |

  لیحرت و هناکم نم هتنعطا یا هثلحر لوقت رد هنسانعم هنری لس (لیحرلاز رددآ كعاط

 | وهو لیحرت ه لاق روند هغللزف لوق ىلج هغل ريق نالوا هدنراکر وک كنود ضعب رونلوا لامعتسا قرهلوا مسا |
 | هلم (ةلحرملا) هدننز و عکر ردلحتر یعجج روند همدآ نچ وکن دل ر (لحا زلال نیفتکلا یلع ةرج وا ةبهش
 اهعطقس قتلا ةفاسلا یهو ةلح رم امه لاه روند ۵ هفاسم قان وقرب هکرددر هم كنسهلک لحارم هدنز و

 لات ردهنسانعم كلتا مد راب هدنص وصخ یارک كمدآرب هدننزو هلعافم ( ةلحارلا) مووڪ ف رفاسلا

 كسا سج وکه جهلي نوجا قمل وا قیف رو نواعم هیدنکن دهسکرب (لاح رسالا ]) هتلحر یلع هن واعاذا هلحار |
 | یتسمرو و هلحار دکر دوخاب ییسمروا نالا هنسەود هدن و هل لحرب نا هلاس اذا هلح رسا لاه ردهنسانعم

 (لاعت او رونی در هلاق شفا وا سن هدنالو مان هربح هدننز و باتک « لاح را) ردلقح ید یزاانعم تتسبا

 | نب ىلعو لاحراا نو رعو رذنملانب لاحتر و یناطلا دبع نب ةبقع لاح را وا و "یعباتلا دج نب دلاخ هدننز و دادش |

 د وند هب هقان اب ییوص هلیس هی لعاف مسا (ةلحرتسلا ) رد عاش هرزعن لاحترو ردراثدح لاحتر ندم ق

 | شقنهو دحالا دام ردشل وا عقاو هد دل عاش مات قدزرف (تالوحارا) قسم یا ةلحَسم ةفان لاق |

 .ردیتپ » اهمالع نا مصیق ن نما نکلا نم ففيطق لک تالوحااو نهیلع ج وبا یوا رشت ندموق متد ردرلن لب

 ۱ كن هم*یاخ و یرسک كنار (لخ را ) ردیمهاشاق هجالا هن وکر نا رصیق و یدنل وا رکذ کرد ل وحار یدرفم سپ | 1

 كنار رولکلاخرو لخرا یعجروند هه یزوق یشیدةصاخ هدننز و فتک (لخ را ) وهلباه (ةلح را وهو

 ۱ | ریبز (لیخر) هدننزوهمنعرولک هلخرو هلیصف كنار رولک هلخرو هل رسک كنار رولک نالخرو هليو یرسک |
 | كنار (ةلخ را )ردنطب رب هدننز و هنیهج (هلیخر ون )ل ردیع#ا سرف ر صوصحت هنالک نب رفعج ون هدننزو |

 |ینوب فلوم * روند همدآ و وليد دادن بم رق (لخدوالا نی یاد ما و هلن |

 نیعو لاد (لعد ربا ) ءان هفالتخا نالوا هدناب یسهدایزو تلاصا كنسهزمه یدلیا رکذ ید هدنلصف هزمش | ۱

 كنا كنار (لدرلا ) دال والاراغص وهو ریثک لعد رهل لاق روند هدال وا ولیاب هد رخ و هر وج هدننزو لګ ر هلا نېت

 سیسخ ون ودهدنن زو لهجا (لذرالا]) وهدننزوریما (لیذرلال وهدننزو بازغ ( لاذ راډ وهلو لاذ و یعق | ۱

 رولک ل وذر و لاذ را یعج كنچ وا هنسانعم*یدر روند هن رکو هنسوتوکئیش ره لوق ىلع روند ه هسکه ام ورف و |[
 مه نی ذلا لا هکر ید جرت زمر ولک ن ولذ راوردیعج تالبذ ریکیا و هکر ولک لاذر و هدننز و ءالهج ر وطءالذر و هلیعص كنار

 سایق هلغل وا تفص یک رجا لذرا و ردیعچ كنسهلک لذرا لذارا هکیدد یواضی هدنسهم رک ةيالا ادارا

 لطم ا د تلا هدنل زنم عسا هبلغلاب ن نکل هلیعض كنار ردقلوا لذر یعجبنالوا |

 كنسهلک لذر لوا هکردیعج كلذرا لذارا روک ناب كحابصم بحاص نکل یدنلوا فذح ید یفوصوم أ

 هدننزوهموع (ةلوذرلا ]و هدننزو هلاهج (قلاذ زار ول وا عجبا معج لذا را سپ یک لاک او بلک او باک کر دیعچج |
 الیذر ناک اذا عبارلا و سماحلا تبابلانم ةلوذرو ةلاذر لدرو "یشلا وا لجرا لذرلاق دەنا قفا

 , كنهزمه (لاذرالا) الیذرهلعج اذا لوالا بابلانم الدر هلذر لاقت ردنسانعم قلق لئذر هدننزو لرع لذا )۲

 تا یرامدمش و ناراب و باععا كمدآر و هلذر ییعع هلذرا لاق رد هنسانعم كليا لیذر دو هلل رسک

 هلی كرلار (ةلاذرلاآ) و (لاذرلا) ءالذر هاعصا راص اذا لجرا لذرا لا ردهنسانعم قلوا راهسک لیذر |

 رقلا لاذر نم اذه لاشروند هنتکو هنسوتوک نالق وربک هرکصندکدنلتروکو ا بولی یسوبا كنهنسفره

 ردیلباقم هلبضف ردهنسانعم هند مسو هدر تلصخ هدننزو هنغش (تلذ را) هدیج قنتاام یهو هتلاذرو 1

 لاق ردهنسانعم كما دع لیذرو مک بوروک شوخات یهنسن رب (لاذزسالا) ةلیضف دض ةلدر ه لاقت

 | کر دهنسانسم را ءوسا هدننزو لک ۱(رملا لذرا) و هدننزو یرابح (رمملا یلاذر هداعسا دض هلذرتسا |
 | نایسنو مهف ءوس هلغلوا یراط للخو نهو هنسهکردم و "یوق و همان تسوب هنغامد بولوا هوتعمو توترف

 فزطا و مرهلاوهو «ءوسایا هلذراورملایلاذر یلادر لا رولوا لقتنم هنتریس لافطا هنیعب رول وا یلوتسم

 ءافتک او هکر دهدنرب دقت ما یلاذریلوق یلاذر رد هلبت رابع هءوسارمعلالذرا ویرابک یلاذر و هح حدا رو

 هکولبرب ندهنسنره هلنیتصف (لسراا) رول وا یسح ریغثینأت لا هدکنوب یک یرابح سپ ردزناج ةاصلادنع
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 لحر اذه لاق رونل وا قالطا هنساوامونکسم كناسنا لحرو هیلع هبکم یا ریعبلا ىلع لوحارلا و لحرلا دش
 | لاق رونل وا ریبعت قلیهاپسو ه وروا هکرونل وا قالطا هاا و بابسا نال وایععتسم كمدآ رب و هنکسم یا نالف

 | ةلاحرادش لاقت روند هنرک ۱كنآ هدننزو هناتک (ةلاح رلالثائالانم هبعصتسب اموه و ریعبلا لحر ىلع هلحر قلا

 | یرک | هم روب رابع رول وا ندنوک هجهداس هکروند هرک | نال وا زسقاتلق ضعبلا دنعو حرمسلا یا سرفلایلع

 | قجءرغاچ نوجماقغاصینویق هلاحر هلاحر ار کمو ردیعما یسرف تالیفط نی مام هلاحرو راروننلوقهدننف و یشوف
 ] قمروانالاب هنتر ص كنود هدننز ولحت (لحرلال ردبقل كنه واعمن بعکن ةيواعم (هلاح رلا وذ)ردندناوصا

 | ءرخآ لزنمندل نمرپ لیحرو لحرو لحرلا هيلع طح اذا ثلاثلا بابلانم الحر ریعبلا لحر لاق رد هتسانعم |

 هنسانعمقلوا هلاوح هلق هرزوا هسک رو لفتا اذا البحرو الحر ناکلانع لحر لاقب ردهنسانعم كجوک
 7 هدننز ولاعتفا «لاحترالا) ءالع اذا هفیسب ان الفلحر لاقت ردنا اقلا یکن الاب هن رز وا كنا یجلق کاب وکر دلمعتسم

 كمکب وشایکل ی بویمروط الصا هود و هلح ر نعم ریعبلا لګ را لاق ردهنسانعم قمروا نالا هه ود دوب
 f اولقتا اذا ناکلا نع موقلا لحرا لاق ردهنسانعم كجوکو ىضمو راس اذا ريعبلا لحترا لاقب ردهنسانعم

 هبه ودكاکرانالوا انا وتو یوقهدناب كم رو لیحر ور ونده هود شل ر وا نالا هدننز ورپما(لیحرلا )لو( لوح رم ا

 | عماوه و لیحرلا موب ادغلاقب ردهنسانعم جوک ردع ندلاحګرا و ریسلا یلع یوق یا لیحر لج لا روند

 ] قمروا نالا ههود ردعون ءان هلرسک كنار (ةلحرا ردیدآ لزنمر هدننب هرصب هللا هکمو موقلا لاحت را

 ] یک كنار هلحرو لبالللحرلایا ةلحرلا نسخ هلا لاق رونل وا ریبعت هلا شوروا نالابندنا هکروند هنيه
 [ يسلاىلع یوفیا ةلحروذو ةلحر وذربعب لا رونل وا قالطا هغلقنایط نالوا هدنصوصخ كعرو هليو

 [ انلاحرا یا انتلحرو انتلحر تب رق لوقت ردهنسانعم هج وک ردع ندلاحترا هلرسکو  یعض كنار هلحرو

 ادغ لاق روند هدصقمو تمس نانلوا لاصراو هج وتو دصق هلی و ردعما هلرسک كنار ضعبلا دنعو

 هلا لا را كفلؤم هداروب * هيلا لګ را نا دراو هدصقا یذلا هجولا یا یتلحر کمو لاحت رالایا ةلحرلا مو

 | یکتشیلاق روند هرفسنالوا هعفدرب هلرعط كنار هلحرو رداکد یردصمیانعم هسخوب ردن و چا یهفت یریسفت
 ] نالوارهام و فراع هدنص وصخ قمروا نالا یلقشقاب هود هدننز و دادش (لاحرلا رپ ةدحا و ةرفسیا ةلحر نم

 ندنراترصو اهلاحر املعتناک اذا ةلح مم لبا لاق روند هراهود ولنالاب هدننزو همظعم (قلحرلا) روند همدآ

  تعضو دق تناک اذا لح رم لبا لاق ردنوجا هلا زا سان هدنون رول وا دض هلک د هراه ودقالبج شل ایرانالاب

 | هلی و هن رز وا یتعینایاربهنالاب 6 ةلحارلاالو هدننز و هلو (لوح رااال و هدنن ز و روبص لوح را )لاح را امنع
 ۱ هب هقان دوخاب لبا هلک عا ربسفت هلت رابع لح رت نال ةطاصل افلوم + رول واداقنمواناوت هکر وند ه هود نالوارارب

 ] ردنوجا هغلابم ءاه هدنصوصخرک ذم رددرفمماص هوم ورک ذم هروک های كحراش + رول وا مهفنمقلوا فص و
 یدارمكل وم هلتهج و + ردشلنا صیصخ ه هقان راضعب هروک هنناب كحابصمو ردلحاور یعج كن هلحا ریتح

 كعد یسهود تن و یس هود كوب هلغل وا اص هب وکر و لج نالوا یتبحالص هغمروا نالا سپ ردبلاغ قلواو

 ةغلابمل ف ءاهلا و ءاوس هيف یتنالاو رک ذلا و لاجالا و رافسالا یلع یوقلارتعبلا نم ةلحارا هدهاجنو رولوا

 قلق هلحار هلیلعت ییءهود هللرسک كنهزمه ( لاحرالا ) رددّوم یروکذم لوق هلفلوا مس هلیترابع
 قلوا قوج یرهلحار كمدآرب و ةلحار تراصف اهضار اذا ةقانلا وا لبالا لحرا لاق ردهنسانعم
 تّوف بوللهقرا هرکصن دقلنوزو فعض ءودو هلحاور ترک اذا لجرلا لح را لاقب ارد هنس انعم
 بوروع هرکصتدقدلسرآ هود تلذک فعض دعب هرهظ یوق اذا ربعبلالحرا لاق رد هنسانعم قلو تناتمو

 هلحا رهمدآرب و ةلحرلا تقاطاف لازهدعب تنعماذا لبالا تلحرا لاقت ردهنسانعمقل وازارب هچوک هلغل وا اناوت
 [ هکروند هیابنو هشاق لوش هدننزو مظعم (لحرلا) ةلحار هاطعا اذا انالفلحرا لاق ردهنمانعكمرب و
 ۱ یراکدبد رخ ینوكنرهوج لحر رب واصت هبف تناک اذا لحم درب لاقب هلواشوقنم یرلتروص نالا هدنا
 ردلکد قفاومو دیج یربسفت هلا رازا فوص نالوا یلفحز ین لعم بول واج وسنم نادنکتف ویو

 ةادغ تاذ جرخ هللا لوسر نا 9 ثیدحا هنمو ةيابنلاف حراشلا لاق رد ریسفت كنس هلک لج سم هلعج لوا ارز

 ثکرا اناوتو یوق هدننزو ربنم («لحرلا) لاحرلا ری واصت هیف شقن دق یذلا لح رمل ا لاق هک حرم طرم هرلعو
 هلوا سکعلایلع دوخاب هلوا قآ یترص هکروند هنوبق هايس لوش هدننزو ءارج (ءالحرا) روند هه ود
 نغاب نالوا قآ یترص هجزکلاب هدننزو رجا (لحرالا) هسکعوا ضیا اهرهظ و ءادوسیا ءالحر ةاش لاق

(41) 
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Np |هماعم هلسرا اذا لیصفلا لج ر لاق ردهنسانعم كمرویلاص هج ر ارب ويد نوسما هدف و ي کیدلی شا  

 جو اهعضر اذا هما ملا لجر لاق ردهنیسانعم كما یتسانا یسهلوقم قالغوا و یزوق و ءاشام مضربل

 :رولکیلاح رواج را ییجیدنل وا رک ذ هکر دتفل هد هلن رتصف روند همدا نالوا ی رغ وط زود هل و قجروبق هن یجاص
 | رد همای هد قعثا دارو رغ لجرو هدوعطا و هط وبلا نیب یا هلج رو رعشلا لحر لجر لاه هدننزو یراکس

 | هنسانعم هدن ور روند همدآ نکیرو كب یک ل جار هدننزووریما (لیج رلا) ءازن اذا سرفلا ىلع للا لجر لاق

 بلص ولقنای طو ءاشمیا )ار ولت لج رلاَس هدننز ویراکس رولکیاحر و هدننز و یر ؟برولک ی لجر یھچج
 | بان نک قم هکرونل وا قالطا هناکمنال وا دیعب یخ دین رطیکیا و بلس یا لیجر وه لاق روند همدا تم و

 ۱ | هک قوچ كى هکر وند هنا لوش و ردطلغ یرا هد نیشیرطلا هداروب نیفرطلادیعب یا لیجر ناکم لا رول وا

 ۱ اتکا ؤط وم یا لیج رسرف لاق یک یرات آ رانات هیلرتامطق هسنلوا باعتا ردقن ره بودا ادیپتناتمیبکدالوب

 یک لجرولجر نیز ونک اجرا 04 و لیجر مالک لاق روند هزوسشفلیوس ههادبلابو قرعیال

 ۱ هج و یجاص وتدوعطا وّهط وبل انیب یا لج ر ولج رو لج ر رعش لاق رون د هجاص نال وا یرغوط ه و قج رویق هت
 ۱ هج هلي نوجا كما یتسانا هدنفو یکیدلید یر وای هلل رسک كن هزم (لاح رالا) روندهمدآ نالوا هرزوا و

 یلق هدای دوخای كمر وٽلهم هدننک هنسفرب دمدآرب و هما عم هلس را ادا لیصعلا لج را لا رد هنسانعم كمروبلاص

 | هنسیر وسر کچ کروند همدا ل وش هلیس هیذب لعاف ےس( لح 2 ار الجارهلعج وا هلهما اذا هلج رالاه رد هنسانعم |

 هل رللا یغامتچ و اهنمیوشفدار ]0 لحن رم لجر لا هلو ا ردبا باب وتاب یاو هدقداغ وا 0

 هکرونیدهتبنملرجشیرلکد ید مف عهدقلجاغآ و هدرا زنجیر ز گلاب هل مک ك نا ر ةلج ال ر ون د همد ناتو ط هل راقایاو

 ضج و هدنن زو بنعر وک لج ر ېچ رون د هنس دنقا وص ناقآ هه واز ود ند هبت قلشاطهراق ور ول وا تبان قو جهدنا
 هاکعهدهاکیاب روند د هات هل و رف روند هنت واز وم ورون د هنابن هن وکر ب ندنابن یزاک دد یغال وق یز وق عب

 كنار( سینلا ةلج ر )هل اريعح رار د هلج ر نم ق جا هماعهدنو + ةلج ر نم ق جا وه + لثم ا هنم و ردشغل وا تبسن هتفاج- |

 رب هدنلفسا عوب ر نب نزح ( رقناتلج رالردعض و مرپ هدماش( راجا ةلج ر الر دعض وم ر هدننی ماش با هف وک لب رسک
 لحرلاب ه رعشلجر لاق روند هغار ط هدننز ورینم((لج رم ا قردسقل هلرحاش منه ىنا لجاوذ) ردعض وم

 | رايا نمردقلا وه ولح رلاب ا لاق ردرک ذمو و روند هلاغزق و عونصم ند رقاب وندشاطو طشلایا

 بوت لوش هل میم هم هلن لوعفمیسا (لجرم ار روید هب هرپس یرلک دد س د رک هلیصف كنا (لیجارلا ]ا ساجلاو

 | یقاط یبارعا جآ هلوا شف وا شقن یرلتروص ناغزق یتعی لجرم هدنا هکروند هنسهلوقم هدر و یلاهنو
 دز و داده (لاحرر لجارلا روص هيف تناك اذا لجرع بوث لا راردا رب وصت هچحج و ناغزق هنوکوب

 مان هلیسم ی ول وا دن رم هدعب یدلبا دوف و هج هلی هلبا هفبنح ون هبیهانبتلاسر ترضح هاکر د هکر د هوفنعنبا

 یاح ینو یدلواریعس لازم رس لصاو هلریشعش تلالد كياطخ نب دز هدهماع هم هلکلبا عابتا هبالک
 اس لاحرلاوا ردندیماسا منو باتک (لاحرر ردیاش دنه نلاحرو ردشلیا مهو را | مو هلا هارهم

 رغصم (یالیجر از ردبناربط میس لاجر نب دبع و یدلیا ثیدحتیاور ام ردد یچبات اطعنب

 برعلالوقترونل وا قالطا هنرامروغوط هقبط هقبط تعي یی رد كرایک و كران ویق هدننز و ءاصیغ هلي هیلب

 لوش فلجارا ) رک ذیساک ردهنسسانعم نویلجر ءالیجرو ءاليجرلا اهتدل و ضعب دعب اهضعب منغلا تدلو اذا
 هدننزوربنم (لجرلالو هدننزو دعقم (لجرلا) ردا لیمم ینبابساضعب کا نابوچ هکروند هچوق كوي

 لرکو یک وهآ هکردنعاج رب هدفلس یک ءالیجر هدننزو نوی (نویلجرا#) ردبعا شاق یک چچ 5

 رطم نب قواو یلهابلا بهو نب سشتنمو بناقلاكيلس رلناو یدنا راردرکس هدایز ندنآ هلرالوا هدنورو

 هلیرسک ك رلار (هلجرز و (لجر) ردکمد ا رکو ب تیاغب هکروند"یلجر هدندرفم یدبآ صاضا مان یزالا

 هدهماع هدنزو بنع (لجر) رددآ وصرب هدندرو طرف ن دیعس ون هدننزو ءارج (ءالجر) ردندیماسا

 | یسیروای بويل واولغاب یسهع هکروند ه هقان لوشو یدنلوا رکذ هکروند ههدای (لجارلا ردعضومر

 جوا هدننز و هنیهج (ةلجلاوض) جور تسدلیا اهدلو ىلع لحار ةقان لاق هل وا ما هدتقو یکیدلید

 هرایج و آ (لیجارالا) ردةانم نب دز نب یعاعو یدهنلا رماع نب بعکو "یافت ا كلام نب صاح هکردیبقل كن هسک

 هلن وكس كن لبه یاځ و یصق كنار (لحترلا) نوداّیص ئا لیجارا مه لاق ردیعج كنهلجرا کابوک ر وند
 دات ب هل رک كنار ردلاخروی رک سلفا و سلف رداح را یعجج روشن ھن رع ڭنمەقە ود ةصاخ (لوحاراا )وا
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 | راطلا لجرو رونل وا قالطا هنربره ندنرج وا یکیاكق وا مهسلا لجرو ردهنسانعم رهلا جلخ رونل وا قالطا
 | نانلوا قالطا بنرز هک ردتاب رب هیبش ه هیاع "هل دارطا لجرو ردیعسا یفلغاد هنوک ر صوص هبهود

 | لجراوه لا ردکعدرا هلیسهدایز هدننزو لک | (لج رالا) رونل واریبعت یغایا هکرکچ هدیکرت ردقجهل وا تابن

 ۱ لیکس ردق هن رکو یعایاربو لجرلا مظع یا لجرا لجر لاقت روند همدآ لو یغایاو امهدشا یا نیلجرا
 ۱ ناکاذا لحرا سرفلاس ردءالجر ین وم هل وا ضاب ردق مه رد ی د هدننلآرکم ردع وبطم ربغ کروند کا

 لا ردهنسانعم قلوا هدای مدآرب هلنیتصف (لجرلا) ةرصاحللا ىلا نعي ضا هیلجر یدحآ یف
 | قل وا لیکس ردق هننرکوب یعایارب كن هبادو هیمدق یلع یشعف ینعب هبکرب رهظ هل نکی مل اذا عبارلا بابلانم الجر

 كند ود و ةرصامنا ىلا یتعی هیلج ر یدحاف ضایناک اذا ةبادلا تلج رلاق یدنل وا رکد نص و هکدتنرد هنسانعم |

 جد هدنسهلوقم یزوقو قالغ وا تلذک روند هکمرویلاص هلیساناود نوسما یسانا هسراید نقره سير واب ۱
 كيلع یا كلجر لحرا برعلا لوقت و رک ذ یساک رونلوا قالطالجر هد ه یرواب نانلوارک ذ و رونلوا لامعتسا ۱
 لوغشم ودیقم هکناش و لاحیدنک اياد ردکع د هلغاب بویمرویلاص یرلناویحیرواب نالوا بینم خعب ەم افك ناش

 كشوک و قحروق ه لافص و جاصو ردهانک ندکعد هما بیسم و ناشیرپ لبق طوبضم یروما بول وا
 یسلی وا ورک ذیساک رولوا فصوهدانعمو و ةدوعط اوةطوبسلا نیب ناکا ذا رعشلا لج ر لا ردهنسانعقلوا یرغوط

 هدنسیروس تا همر لوا و روند هلآ شلرویلاص ابیسم هرجا داچو فاو ر ونا وا قالب اد ناس جابجا

 اذکو لیمنایلع لسرم یا لجر سرف لاقت رد واسم یعجو دا رفا هلغلوا ردصلاب فص و رونل وا لامعتسا ید
 هدننزو فتک (لجرلا) و هدنزو سدن «(لجرلا) و (لجارلا# لیلنا لجر ناصطا تاب لاو لجر لیخ

 یعج ثالجار روند همدآ ۲ هداپهدنزونابصم (نالج ال و هدننزوسکش (لجرا) وهدنزوریما (لیجر الو

 كنار رولکی لاحرو هدننز ونامر رولکلاحروهلد دشت كيج ویصفكنا ر رولک هلاح ر ویل ماقو مرولک لار
 ردیعج كنلخفل نالجر هدیج واكو هدننز و یرکسرولک ی لجر وهله كنار واک لار و هیت كعج ویک

 فیخ رولت هجراو همکار رول رو هاش كنار وه رو یکن بکر ویک ره ناز ولکن اجر وا

 ةلج را ولج رلا هذهاملاق روند هکع روب كب هل سو هلی كنار (ةلج را رواکل یجارا ولجارا و یکه فغراو
 ةلج روذ وه لاق رونل واریبعت تالنکیزو هکر وند هقلقانایط هدکع روب هلیعض كنار ضعبلا دنع و یشلا ةدش یا ٠

 هلغن وا تشرد و برصتیاغب هکر وند هفلشاط لوشزد اح هد هادم و هدننز ویرکس ( ىلج لا یشلا ىلع ة وقیا

 نکل هلوا هج زود هچرک بویلوا روقچرفاح لوفیلعهلوا رونلوا یشم هجهدای بونا راچانندنکیدم هیلشنا را وط

 | هدنزو لاعتفا <لاجتر الا ةرادطاةریثک ةيوتسموا امفلجرتی ةنشخ یا ءالجرو یلجر ةّرح لاق هلوا ناتسکنس

 یسهفاط باعا هیلجر تحدعض و اذا دن زلا لحرا لاق ردهنسانعم كلنا حض وهنتلا یراقایا یغامتچ یک لج رت

 لاج راو راراقچ ےلرەدا عضو هننلا یغابا نسيغاشا بوتط هلبلا یناک ه یرقو هلبراطنا ذاحتا ندجاغا یعاهتچ

 اهلقع اذا ةاشلا لج را لاق ردهنسانعمقعصا ندنراقأبا ع ذلا دعب لوق ىلع قلاب یتیرلقایا كنا ويح یسهلوقم نوبق

 ردن رابع ندکیوسیعفد نیزسکلنا بیترت و رکف هکردهنسانعم كلوس ههادبلاب یزوسو اهلج رب اهقلعوا املج رب
  شلنوس اما یی الجار نیزسکی دومق دوخای تکر ح ندنرب هک یک رزین وا با وچ تانا زیملپ ای

 ۱ | هما هسکر ب بودنا كل دوخ مدآرب ومًیبناریغ نمهب ماکتاذامالکلا لج را لا رد هبانکن دکع د لصبفاالبرول وا

 یا تلح را ام هل رما لاق هنم و درفنا اذا هر لحرا لاق ردهنسانعم كلا لع زسداشرساو زستروشم

 قنعلا نيب حوار اذا افلا لجن را لا رد هنسانعم قلعت دنن هغروب هليا نیکشا اتآوكأرب هنف تددب متساام

 |( ةلجرلا ل لجرلا ف ماعطلا خط اذا خاّبطلا لحترا لاقت ردهنسانعم كلتا ج ماسعط هدنافزقو تیمهلا و

 | يغ هکر وند هلیکس لماشردق هن رکو هدنغایارب كنعسق تآ و یدنل وا رکذ هکر دهنسانعم یشم تّوق هدننزو هف غ

 ((لیجرتلا ) ةرصاحلا ىلا هيلج ر یدحا ف ضابب یالیجرت و ةلج ر سرفلابلاق یدنل ورک ذیرلفص وهکدتن ردل وبقم
 | هتحرمم اذا رعشلا تلجر لوقت ردهنسانعم قمارط لاقص و یاص و ةلجر یا لیجرت هب لا ردعما یکلجر |

 | هلننوکس كج وى كنار (لجرلاإل ها وفاذا هلج رلاش رول واشمردنلقابا هک اب کت تیونتو

 | رونلواریبعت قمروغ وط سرت هکردهنسانعم قمر وغ وطهدلاح یغیدل وا راقیچ یراقایا لّوا ندنشاب ینیدل و نوناخ
 ۱ | یک سکش لجرو هسأر لبق هالجر تجرخ ثیحم هتعضو اذا لّوالا بابلانم الجر اهدل و ةأرملا تلحر لاقب

SELلجرو نکنیم 5 یتلوایکذ هکر دتغل هدهلنیتحف روند هچاص نالوا یرغوطزود هن وجو هن  | 
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 هدیکرت ردا ناریط ربط هدنفارطا غارچ اعاد بول وا ادت یک اذ یروشآ کرم او نیش رات ماوه ۱

 زولوا یریوتدرخ و یراس کو زا و یورو اراک! نوو د
 هکرد روناح یرلکدناریبعت یو ندنسنج توبکنع روناحو ردم ومو م روم یعسل هلغلوا كان رهز یسنج عیجج
 ماص وص یکچچ هکر دیعما تاب ساجر ءالیثرو رول وا لاتق اضعب و روم ردق برقع یرهز كنعسق ءایس و یراص
 | (لترالا ) روند همدا رودو (قلنا را رددیفم هرب یتیدقوص كیرقعو لروناح نانل وا رکد رول وا هبش هنکچ

 | (لج را) "ترا یالترالجر لاق روندهمدآ نایلپوسن وقت وط نوقت وط ب ويم هدا ماکت هلتفالط هدننزو رجا
 | هککرا اشمراو هنسهرکتیبابشو غولب قنا ندناسناعون هکر دم ولعم هلبن وکسافضتت و مع کوچ و یصقكنار

  هدتعاس یکیدلیا دل وت لوفیلع رونل وارببعت یشکرا هدیک رو مد رم هدیسراف زل وا قالطا هناییص و لافطا روند

 قالطا همدآ ندبا عاج قوچ لجرو هرزوا سایق ريغ لح ورو روند لیجر هدنرغصم رونل وا قالطا لجر
 رونل واقالطا همدآ "مان تؤ رمو لماکو هنسانعم لجار روند ه هدایب و عاما ریثک یا لجر وه لاق رونلوا

 یحفكنار ر ولکه لج ر و هل رسک كنار رولکت الاح ر و لاج ریعج كنس هلک لج رو لماکیالاح رلا فلج را ذه لاق

 هدننزو لذ ارا رولک لجاراو هلیصف كيج و كيم رولک لجو هدننزو هبنع رولک هلجرو هلینوکس كيج و
 قالطا هلجر هث و مایناثرولوا عملا عج هکردیعج كلاجر تالاحر ال وا هکر ید ح راش + هلباهر وند هلج ر هدنلن ومو
 رونلوا ریبعت نداق یسککر ا هکرددیقم هلئوتاخ نالوا هیبش هلاحر هدنراوطا و عاض وا هکلب ردلکد قالطالا ىلع

 قلنوا یتککزا هدنزرا وطاو عاض وا ضعب نوتاخهدننزو لعفت لجن ردموس رم همی هدبغار تادرشاعق و
 تک ر اذا لجرلا ل لاش ردهنسانعمقلوا هداب و لج راک تراص اذا انا خن و لاق زد هنیشساتمما

 هعض واذا دنزلا لجترت لا رونل وا لیصش ددا لاح را ردهنسانعم قلا هتل كراقابا ینابفچ > و هیلحر |

 یو فلۇم × عفترا ادا راهنلا ل اح رت لاق ردهنسانعم قملوانشور مامت زدنوک بولسکو ب شن وکو هیلجر تح

 یلدناربغ نم ینعی لزا اذا بلا یف و بلا لجترت لا رد هنسانعم كما هب وبق هلقایا نسدنک و زما و ردشلارارکت

 | هلبعض كرلار (ةيلج را) و (ةلج راا) و (ةيلوج را الجار ىشم اذا نالف لّجرت لاق رد هنسانعم كع رو هدایپ و
 ةلجرلا و ةيل وج رلانیب لج ر لاق هنسانعم كلرازمل وافرصتملعفندرلن وب وردراردصم لیک كنار (ةيلوج الو
 (لج رمل ا اه دشا یا نیلج رلا لج را وه لاق ردکعدرا هلیسهدای زهدننز و لضفا (لجرالا) ةيل وجرلاو ةيلج را و | ۱

 هان (لج لار رکانم یا لمس لاق روند هنوتاخ نالوارروغوط كکرا اعاد دنزو ا

 لاجرلا ةروص هيف ناک اذا لجمدرب لاق هلوا شفلوا ر وصت و شقن یراتروص لاجر هدنا هکر وند هشاق لوش
 بوت یلفنز عم نکل ردقجهلواوب یکیدد عملا لجرملاو ابرق ارز ردشلنا رارکت یو فلؤم کرد حراش

 شلزو ندنغایار لج رمو ردشلنا بارشا فلؤم هدنسهدام لحر یتا یرکذ تح ردلکد رارکت هلغلوا كمد

 هراهکر کج نال وا یرهناشن ورثا كن رادانق هدر و روند همولوط ولط هللا رخ و روند همولوط نالوا شل غوص و ۱
 هچلاق هکندند كفليوا لوق ىلع هنسانعم مدق روند هغایا یغاشا ندقوبط هلرسک كنار (لجرلا) روند

 مار راربد لجر ىلع معاقوه راب عو هدننزو سلفا رواک ل ج رایعجب رونل واقالطا هحن را و هنابط یغاشا ردیشاب
 كنهنسنرب لجرو هدر كچهبد ردا رادتا هتم واقماکا بوبل وا ر اتمو رفتم اعطق هدک دلبا تباصا و تد حظع |

 هنسهلوقم تیزو بارشولط ردق هنسیراب كمولوطو ةشاط یا هنم لجر وه لا رونل وا قالطا هنکو لر ۱
 روند هنس هلکرخ راج هکیک هناع هک ردقون یدرفم ندنظفل كنو روند هنج کچو رونلوا قالطا |

 لجرو ردلاجرا یعج روند هنسیروس رغص هکی ک راوصو روند هنسبروس یشوق هود هک یک طبخو |
 مهس یا هيف لجر هل لاق رونلوا قالطا هبیصن و هصح نالوا هدهنسلر و روند هنس هچان كن وط قابا

 هقافو رقفو روند هدغاک هداس زسوزابو هنسانعم مون رونلوا قالطا همدآ یو وا نابو وا قوجو

 قبسو رونلوا قالطا هرکسع و هنسانعم هروذاق روند هنس ناسناو ردلمعتسم دیس اعم ا و شو

 هننامز و دهع كمدآرب لجر و ردلاحرا یعج هدرلانعمو مدقتلا یا یل لجرلا لوقت ردلمتسم هنسانعم مدقن و

 هدهع ىلعو هنایح ق یا نالف لجر ىلع كلذ ناڪ لاق ردینبم هنرّوصت یتابح رونلوا قالطا
 یتسهم كنهقان هلکنآ هکرونل وا قالطا هغاب هنوکرب و یدنلوا ناب هدتشهداف باغ ردنابن رب (بارفلالجرر)

 قالطا هنس هشوک یعاشا كاب (سوقلا لجر) زلوا لصم الصاو نوجما نوسما یسپ روای راردا دن

 هنیزف روک ك زكد رصلا لج رو یلفسلا نم ایلعلا اهتیس یا اهلجر نم سوقلا د فرعبال نالف لا هنمو رونلوا



a ۲۱۸ جی 

 [ دعا ون وانت علایق 6روند ها كانوا كفلیوا لوف ىلع روند هلا ابقو نملاق نالوا هدهد وک

 ۱۱۳ ا اا7 و دزو اک 7ا ) روند ها نالوا هدننهرزچ یمزف هله هه كنا ويح

 | ةر ةأرما لاق روند هتروع نالوا قبص و قجهراط یراقیصق ندکلز وم لوق ىلع نالوا كو ۍراتا ابق
 | ملا: كىا ةلابر هیفلاقب وند هنغلقوچ كل كنهدوکدنز و هاصم تل ءاغفر وا تالب را یاءالبرو
 ىو 2 ریه لاق رونق هنروغ اا ھی زوو ( دل ) هد و هلبع تل را هند یف

 !رودکت رد بعت و شوخو نجس یا لر ای لاق RE E انکو

 و Di لیا لبذ لاش و نزد راچآ یاب نت ا
 او تان و لبرلا لک ا اذا یبظلا لیرت لاق ردهنسانعم كليا لک ا یموقرم تابت یراکدد لب ر ناويح |

  ردتراسبع 3۳ ۳۱ تام 7 لا رس نیک ها ایا تور درم اوا کردنتان كن خارخا لبر
 | لاق ردهنسانعم قمتالتوا لبر هنراوط مدآر , لیرتو ردریسفت هلیمزال و و لبرلا جرخا اذا رجشلا لر 7 لاقم

 | قمردشارا یتابنلبرو دیصت اذا نالف لب تل دهن ناخ کوشا ود هراکشو لیلا اونعر ادا وقل البرت

 | لیدو هل رممک كنهزمش (لاب رالاژلو هدننزو لیعفت ( لی رلا )ل لبرلا عبتتاذا لجرلا لب رت لاق ردهنسانعم
 2 تشنا اذا تلبراو ضرالاتلیر لاق ردهنسانعم قمل وا قوحیروک ذم تاب دوخان كمروت تان یراکدد

 | هدننز و ربما (لبب ربا لبرلا ةريثک یا لابرم ضرا لاق روند هرب قوچ یلبر (لابرلا )و اهلب ر کو ا لب رلا

 | كزان و مرن ورت ولط هتن|هدننز وردیح لب رلا # هدحوو زغب صا یا لی روه لا روند هب یغ وا نزک هجزکلاب

 قشمراص هنر یر ندننژنک بولوا ولپو و روند هنالسرا هلرسک كنار (لاب را روند هنوتاخ ولند

 | هدننزو دمنا (لبرا) روند همدآ رابتخا فیعض و نو زو یدنلوا رک ذ بیرقنع یزوم#و روند هغلت وا نالوا
 | ردندیماسا هدننزو باصم (لاب ر) ردیعدق مسا لرهش مان ادیص هدماش رایدو ردهدلب رب هدن رق لصوم
 | رول وا لشب و وق كم یکنر هکر ددآ تاب سنج رب هلنیتصق (لب رلا)ل زدندنیثدح لاب را لابر نو رع نب صفح |
 | ییلپ ناب هدیکر ر كيلا رکنا یرادقم مهرد یکیا ندنا ردریثک هدنبارت سیپلب ندنزاید ضم

 ان یدسسا لاج هدننزو تیکس (لیتر)ل رونل وا قالطا یر نیتتسفا هکردب راکدید
 | لاعتفا لات "رالا) ردعض ومر هدننز ورصنت (لب رت ) ردشمل وار وهظ هد زرس هيظع راز 1و نک | هد هیسداق

 | هدننز و رطق هلا هل ٨ یاح( لګ رلا رنک ادا هلاملبترالاش رد هنسانعمقلوا نا وا رف بونلتکر  یلامكمدآر هدننز و |
 | مظع یر یلع ورون.دهنال وا لماکو ماتیمادنا و تقلخ لوق یلعروند ه یثکو ليو ن وز واولط هننآ ول هد وک زانقط

 | مادنا یلدوج ویرب ولط هنتا هدننز وهرطق ( ةلح رلا ټر دلمعتسم ی د هدنم مق ود هر وکه نبل وانیینعم رون د همد ناشلا

 | ةلوط قللنا ةديج ةمصص ىا ةلعر ةي راج لا روند هتروع ولیو نوزوا قرهلوا اب زو بوخ یساضعاو
 ۱ ردندننثدح رد هلیعط كنار هکل يبت رن حاصو ردیمالج رب وروندهرودوبهدننز و رفعج هلا هیق وف یان (لبترلا
  ردهنسانعمقل وا بت رمو مظتنم هرزوا بسانتمبولسا و تفیطل هجو ییکی تیزر وص هنسنرب هلنیتخف (لئرلا)
 | ردهنسانعمقل وا رادنآ و قا رب ویقآ یکو جنا راشیدو انسحیظتنا و قسانت اذا عبار لا بابلانم التر "یشلا لتر لاقب
 | لاقب روند همالکن شورو شکلدو شوخ رول وا فصو ةغلابم لترو ءالاریثک ضیا ناک اذا رغثلا لتر لاق
 | قآ قرهلوا هکریس بویلوا قیص كنو روند هب هنسن فیطلو هربک ابو شوخ اقلطمو نسح یا لتر مالک

 ديضنتلا نسح علم یا لتر رغث لا رون دهراشید عود زانو راومهیکیسیزید وجا بول وا رادآو قابو
 اقلطمو روند همالکهدنآ شوخو شکلدو فیطل ردفص و هدننزو فتك (لترلا) ءالا ریثک ضاببلا ددش

 ءاملاق روند ه وص قوغوص ورون دءراشیدرادنآ و قآ شل زد را ومه یک و جنا وهکرون ده هنسن هریک اب و شوخ

 | بیترت وفیل هرز وا فیطل ماظننوغپ وا و لزوکه دنرب ولربیعالک هدننز و لیعفت لیلا ) درابلترلانیبیا لتر
 ا راد هناد ینآرف ردذوخأم ندنو نآرق لیئرت هکریدحراش» هفیلات نسحا اذا مالکلا لت ر لا ردهنسانعم كلتا

 | بویلتوس هلع یزوس هدننز و لعفت «لتّرلا) ردنررابع ندقموق وا هتسهآ هتسهآ كرهدا لماتو یتات و نشورو
 ۱ لبا رصق و دمو هلیسهین را لس رلا» لسرت اذا مالکلایف لتر لاق زد هنسانعم كلعوس لرهدنار دن و یتا
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f ۲۱۷ زقح 

 ةقانلا و ةأرلا ت تلذاللوقترد هنسانعم كل لوزهم ب ودلن و ز ی هقاند وخ روھ ملاذا و لیذ هل راصاقا بوثلالیذا

 لاحم ی ونو ز هلغغلوق ام اد كر هبل ما رای و تیامر هش وخ هنسهلوقم راکتعدخ و لپو ه ادو اهتلزه اذا

 رد هنسانعم كمر ويلاص ندنزو یغعشی نوتاخو هيلع مايقلا نسحا ملو هتنها یا هثلذا لوقت ردهنسانعم كلتا

 | رد هنسانعم قمالقچلا بوليغاشا یلاع كمدآ رب هدننزو لعافت ( لیاذتلا  هتلسرا اذا عانقلا تلاذا لاقي
 | رد هن ساتعم كلا هلماعم هناخاتسکهلطاسنا همدآرب هدننزو لعفت (لی ذنلا) تعضاوت اذا هلاح تلیاذت لاق

 | ردهرزوا بین (لئاذلا )تحت انا ن الغلبا دت لاق: ردهتسسانم یاو اعنسما ادا فیلا لی لاق
 روند ههرز یلکتا نوزوا هلاذو لئاذو لیذوذ یا لیا سرف لاش روند هناویح یلقر وق نوزوا

 | هکر د حراش » فیطل قیفر یا لئاذ قلح لا رول وا فصو هند ران فیطل و هحاو رک دنا

 هناویح نوزوا كب یندرب وق هدننزو دادش (لا دلا رددیقم هل دیق لوط عم هدیکحم کد ودزبنعم ی د تمل و

 | لیذلالیوطلا یا لای ذ سرف لاق رول وا قصو هنآ ولم رک نالوا نوزوا یغیر وقو یو دوخاب رول وا فص و
 تل یاب لدن .لاش روند هلآ ولهوشع نالوا ررو .قرهنلاص و لیذلا لیوطلا قلا لی وطلا وا
 دام ةلاذمو ةلاذ و لئا د عرد لاق روند ههرز ولکتا ځد و هلص كم (تلاذلا) هیشم ىف

 | اهتا د ق یو ةمالا یا × ةلاذم نم لیخا* لثلا هنمو نوهیدنل وا ناهتما هلتمدخ رونلوا قالطا هب هب راح و ۱

 هدنناذ لثمو ردغمدم ید نده راح ناسیموق ندلا یمارخ و ادا هن . یشان ندنغامد ورک ن کیا ناهمو راوخ

 | لمعتسم كب (لبڌملاال و هدننزو متم( لب :ذلا رونل وا داربا هدنفح راکدای ناتص توغ یک کیا
 یو لن یاب ذتمو لیذم “یش لا یک یا وا شبا هلوا زغلوا دقت بونلقص هکروند هب هنس لذتبم و

 | (لابذ الا ردىبقل یسرف كن کا ن نابیش (لیذوذ) لیذلا لیوط یالیذم بوث لاقت روند هو یلکتان وز وا

 اناج لوقت رونلوا قالطا لایذا هسان رخاوا هکردنداسنعم و ردکعد راکتا نم تلیذ هلق كنءزبه

 روند هضرا شمارغوا یسیدنسچ روم هصثزج هلیسهینب لوعفم مسا (تلیذتلا) مهنم رخا وا یا سانلالایذا |
 رګ هدنحالطصا ن نویضورع هدنزو لاح (لاذم ا فبعض 8% نم عل ن اذا ةلذتم ضرا لاقت

 ا رح هک اب وک هلوا ش غلق ہدایز فرحرب < ۱ هکرونل وا قالظا ضمن رخآ كلماکر و كسب |

 هل ذاه هرو نم تلعو رولو زا ناتو العاق نلت و ناغافت الق رول وا هدنل نم یکتا كوث روانه 0

 | روند هنسبروای یشوق هود هلینوکس كنهزمه و یصف كنار (لآراو 4 ءارلا لصف روس رربد جد لییذت و
Êلار ولار و هلرسمک كنار رولکنالئرو هدننز وسافارواکلورایعج رد هل ر نۇھ روندهنال وا تال ر لوق ىلع  

 لات ر تاذ یا ل م ةماعت لاق روند هنشوق هود نالوا یلیرواب هدننزو هنسحم (فل رلا) هل سسک كرار رولک

 یهبرا راقیج هدنسوریک كن راشید هکروند هشيد قترآ ندا روهظ هدنعسق راوط هدننز و لوعاف «لوارزا)

 كنا لارو ةدايز یا لار ةبادلا نانساف لاخ نعهب هجونا یم هکدقا سنک ردالصبا بیک
 هن رایلاسدوخاب هنکو یک یرغآ كن | ج د و هدننز و باغ (لاژرا) رون دهن رایلاس دوخاب رون د هنک و یکی زخغآ |

 هدنتبسذ ردندتعاج مان سبنس ندنس هلبفیط ردیاشرپ نالا نیا ردندمهاسا هدننز و نابح" (نالآر» روند

 Nt e (لا را وج ردیعا كرا زنچ رب ہل رسک كنار (لا را تاذا) رود تالار |

 (لآزیسالالرونل و قالا ذك اوک ە چن ەەن روص كني روان یشوقهودد دکلف ویستا را رک دگر دب کک
 یشوقهود ولاط اذا تاسلا لارتینا لاق ردهنسانعم قفلیو بوازوایک یرلنوی كنسیر وابیشوف هود رت وا |

 تسج هدننزو رواج (لئارلال اهنانسا بوک اندا هلالی لاق ردهنسانعمكموی یراشید كنسیرواپ ق
 | الثار نالف رم لاش هنمو دف د نوف كاد ردلعاف ےسا ندارم روند هناویحو ناسنا كباچ و

 كعرو قیام بوناع یرغوط هفرط رب یک شقرشاسط یغابا هدننزو هجرحد (لأرا) ارسم یا

 ردهنسانعم اهدو دنف و رکعو ثبخو یو هناک هبناجیف اشفکتم یشع ناک ادا ةأر نالفلبأرب لاق ردهنسانعم

 روند هدروفو روند هنالسرا هدنزو ساطرف (لام را هن و هاهد نم یا هاب ر نم تالذ لعف لاق

 رڍن عابر وهل وا شمالا دلا ول شا دنوف یربغ ندندنک هلوا یدنک یدل و هج ز زکلاب كنا هکروند دمدآ لوشو

 | ر هدکە چت هدننز و جرحدن لیلا )دنن زویاصم ردلب ًاروهدننزو لفاوردلب ار یعجزلوازومهاضمب و ||
 اولبآرت لاق ردهنتسانعم كلتا لپاچ بودیک 4 هتچ هجهدای هن راشاب هکیزسغوبشاب لوق ىلع كالا قلي غوا |

 اقاطم هلناص# و هلن وکس كنابو یصق كنار (تبرلا ل مهیلع لا والب مهدحو مهلجرا یلعاوزغ وا اوصصلت اذا

 )۲۸) + ثل ٭

 ہوا ءارا لصف ی



 سگ ۲۱۰ جو

Nتو ۰ ۳  "HEE۱ وهم يک لالذا هژیس هبل و  

 ا یا ی رونلواقالطا همدآ لمحو هو مالنو یوضشوخ هدننزو ا بک
 أ قالطا هغد زاق هلتسانمو ردکع د یکشا تراقح هدننز و هلع ارس (ةلذلا ربع هثسدلا قلا ع نسخ ایا "یلولذوه

 جزم + دنولایا ةلذلا ریعک وه لاقت زل وا كسک ققوط هشيم ندنشاب و لولغمیندرکو راسکاخ یدوج ورونلوا

 ]ور وا ناتو ی هم وچه تنانعشد + ردم الم لزوکه ل یمراف تم وبشا هنمزو هکر د

 | برطضم بواان وا هتوا یر هلغلوا ققراصو لویلس هنسنرب هدننزو لزازت «(لذلذتلا) + تسندرکر د ناعسیرو
 | ردهنسانعم كءروب هلتع رس هدننز و ءالیلحا 6 الیلذ الا )یخرتساو برطضا اذا ی هلا لذلذت لا ردهنسانعمقلوا

 | یدنک هکرونید هشیورو هنوکرب ندنشی ورو كنم“ هود هدننزورپما (لیمذلا) عرسا اذا لجرلا یلولذا لاقب
 | وص قرهدازوا ینرانوی بوجآ یرلع دا | کن دنس هب مع قنع لوقیلع ردنرابع ندنسم روب عالم ی ما

 | ناکام نیل ریسلاوهو الیمذ اریسریعبلا راس لاق روند هن مع روپ نالوا زولعتمو هدایز ردنرابع نادکیشا یک 7
 | ریما «لیمذلاو هدنزو لوعت «لومذلا و هدننز ولمر (لمذلا رک ذیساک رول وا ردصم لیمذ و قنعلا قوف وا

 | الومذ و المذریعبلا لمذ لاق ردهنسانعم كقک بورو هللا لیمذرپس هود هدننزو نالوج (نالمذلالو هدننزو
 | ررو هرزوا روکذم فص و هدننزو روبص (لومذلا) الیمذ راس اذا لوالا و یناثلا بابلانم انالمذ و الیمذ و

 | هلا لیمذریس یهود هدننزو لیعفت (لیمذتلا)) ردلعافیعع لوعف هلبعص كالاذ ردلمد یعج روند هب هقان نالوا

  هدنامردندکع ر وهدنن زو هنیفس (قلبمذلا) ليمذلاىلع هتلج اذاريعبلا تلمذ لوقت ردهنسانعم كمتر وب بوردشا ۱

 ۲ ارن یاسا هدنزوریپز (لیمذ )و( لماذإ) ةسعمیا ةليمذ ةقانو لبا لا رولوا فصو ه هقانو هراهود شلوا

 | فرح نداجه فورح (لاذلا)) هجرحد اذا را لحذ لاق یک هلجد ردیفدایمو هدننزو هجرحد (ةلحمذلا)

 ۱ تو ي وزا یفرخن لاذ هدننز و لمم (لیونتلا) زود هلیوذ ههنرفصم رددقورعم

 ۱ (لهذلا) سیب یا لیوذ تدل لاق روند هنسهلوقم هویم و قلت وا شم روق هدننزورپما (لیوذلا) لاذلاتبتک
 ۱ تیلوفشم لوق ىلع ردهنسانعم كل كرت یبکر دونوا ادصق ییهنسنرپ هدنزو لوعت (لوهذلا)و هدننزو لها

 | ت لهذو هلهذ لا رد هنسانعم قلق هدازآو غراف یرطاخ هیلکلاب ندنتفلا دوخاب قع وا بود | تلفغ هلدببس

 ۱ | كلاذ لهذو فلالانع سفنلا بیطو ولسلاوهوا لغشل هیسنوا دج ىلع هكر اذا ثلاثلا بابلانم الوهذو الهذ

 كرکوپءدنزو لولپم (لولهذلا) ةعاس یا لیللا نم لهذ دعب ءاج لاق روند هتعاسرب ند ههک هلیعض و یف
 | قارعردرصشرب یزاج هکر دیعما ماشب رجش هلبعط كلاذ (لهذلا) داوجیا لولهذ سرف لاق روند هنآیوص

 ۱ 9 نابیشن لهذو ردت وطر ندا نالیس ندنا یربکدروتک ود یغاب ناسلب الاح رول وا ید هدرصمو
 | ردیسودس "یلهذلا رهاطلاوبایضاق ما و ردندهلسق لوادجا ماما بهذملا بحاص هرزوا جګ لوقو ظفاح |یبحم

 | ردندنیعبات فوع نبا لیهذو رد هیطع نبا هدننزو رب ز ( لیهذ ) ردندنلسن لهذ نب نابیش نب سودس ینعی
 | ناق نالهذو رول وا دارم هباکع نب ةبلع نب لهذ هلا ناسبیش نم لهذ رد هشت هک هلی كاذ ( نالهذلا و

 | مهرخآ یفیا سانلالیذ یف ءاج لا هنمو روند هنماحنا و رخآ كئیشره هدننزو لیل (لیذلا) ردندیماسا هدننز و

 | وهو هلیذ رج لاق هنسانعم نماد ردنرابع ندنراکتا بوثلا لیذو رازالا لیذو مهرخلآ یا موقلا لیذوه لاق و
 | ه هناشن ورت|نال وارهاظ هدناکشیسیدن ر وپس كتا یان ندنسهمدص هدقلموف ل راکز ور خرلالیذ و ه و نم ر جام

 ۱ ندنغیر وق كناوبح ةبآدلا لیذو رولوا تروصرب هدنزرط شماکچ بولی روپس هلکتا هکایوک رونلوا قالطا

 | هنم لبسا ام وا بنذلایا لیذلا لیوطسرف لاقب رونل وا قالطا هنج وا وللبق ناقراصیرغوط هرب دوخاب ردترابع
 بوثلا لاذ لا هنسانعم قل وا یلکتا بوث رول وا ردصم لیذ و رولک لیذا و لوذو لایذا یعجچ كنسهلک لیذ و
 هذب لاذ لاق ردلبعتسم هنسانعم قمردلاق یراقوب غیر وق ناویحو لیذ هلراص اذا یناشلا بابلا نم الیذ
 | لذ رگ رصت اذا نالف لاذ لا ردهنسانعم كم رو قرهنلاص بوبروس یتراکتا هلبا رخفو زا هسکرب و لاش اذا

 | رادقع و راوخ هتسنر و تلزه اذا ةقانلا و ةأر لا تلاذلاق ردهنسانعمقما غ وا هلازه بویلن و ز هقانو تروع و
 هلاح تلاذ لاق ردلبعتسم هنسانعم قمالقچلا یلاح كمدآرب و ناه اذا *یثلا لاذ لا ردهنسانعم قلوا
 مثنحریغ طسن یتعی طسسنا اذا هيلا لاذ لاقب ردهنسانعم كلنا هلماعم یلابا ال هناخاتسک همدآرب و تعضاوت اذا
 نت ویا یزوا یکتا یاب جدو هدننزو هلاما (ةلاذالا)و ردهرز وایبصا هکه لی رک نهزمه (لایذالا ر
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 | كيج و ىح كلاذ (لجذلا) ءاوذا اذارفلا دربلا لبذا لاق ردهنسانعم قمردل وص هل سسکنءزمه (لابذالا)
 | (لحذلا) رد هنسانعم ملاظ (لجاذلا) هلظ اذا لّوالا بابل نمالجذ هلجذ لاقب ردهنسانعم كلتا متسو اظ هلیئوکس
 | لاصبا و یّعت ندنفرط هسکرخلآر همدآرب لوق ىلع ردهنسانعم ماقتنا و ج وا هلن وکس كن هل م٥4 یاح و یف كالاذ

 روند هب هننکو دقح و ه وادع اقلطم دوخاب روند هنبلط تازاح هت وادع دوخاب هتانجو هنخرو ررض نانلوا |

 :ةوادع وا كيلع تینج ةيانحم ةفام بلطوا رأثلا وهو الحذ نالف دنع بلط لا رولك ل وحذو لاحذا یعجج
 لاق یبک هلعذ ردیفدارعو هدننزو هجرحد (ةلجذلا) ردیدآ عضومر لحذو دا و ةوادعلا وه وا كيلا تيتا
 | لیحت هنامهمو ملس اذا "یصلا لمرذ لاق رد هنسانعم كلمتس هدننز و هجرحد (ةلمرذلا) هجرحد اذا رعا لجذ

 | ىلع اهلی ةدم رم هناربخ جرخا اذا لجرلا لمرذ لا رد هنسانعم قمراقبچ یللوک یللوک ندرونن یکتا نوجا

 | رفا اذا لوالا تابلانم العذ هلعذ لاقت ردهنسانعم كلا رارقاراکتالادعب ىن هنس ر هلنیتعف ( لعذلارل فصلا
 | كمالو یعض تالاذ ( ”لذلا)) روند هنا رطق قیویص هلی وک كنافو یرسک و یف كلاذ (لفذلا) دولا دعب
 | راوخ هدننزو هاه (تلالذلا) و هزناصف (ةلذمل الو هل رسک كللاذ (ةلذلازو هلیعصكلاذ (ةلالذلا) و هلیددشت

 | لاسم هلوقو ناهاذا یناثلا بابلانم ةلالذو ةّذمو ةلذو ةلالذو لذ لجرا لذ لاقن ردهننسانعم قلوا ر |
 .نیح هکردوب بع تداع ینعب برعلاةداع وهو 4 ةلذل هفلاخم و هن وامیایلو ذي ۸ یا چ لذلا نمیلو هلنکی مو 0
 دهاءتو فلاح هر رب نوجا كلتا تنواعمو تدضاعم هلیدصف تعنمورع ةقفار بلج و تلذ ةقراط عفد هدنچاح |

 .ندروایو راپ هم" ر لوا هناطلس نعو هناش لجقلطم ز نع ترضح نکل رار ول وا نیعمو "یلوهرخآ امهدح اب ودنا |
 | باب ردفص و ندرون نم یانعم هدننز و رابک (لالذلاو هدننزو ریما (لیلذلا) زدنغم و نیعم هب هلج و نغتسم
  هلجا ر واک لذا و رولک ءالذا و هلسسک كالا رد لالذ یعجع كایلذ روند همدآریقحو راوخ ردهدنسا رحم عباد |
 ۱ لب سسک ك نەز (لالدالا) رد هنسانعم لوم هکر دسبکملا لّواریسفت ةغلابموا لذمیا لیلذو لذ مهلوقو هدننزو |
 | نالف لذا لاق ردهنسانعم قلوا لیلذ ییاصصا و ءانرق كمدآرب و الیلذ هریص اذا هّلذا لاق رد هنسانعم كلنا لیلذ |

 ٍ كلا لیلذ «لالذتسالا الیلذ هدجو اذا االف لذا لا ردهن-انعم قلوب لیلذ یهدآرب و ءالذا هباصصا راص اذا

 | هلذتسا لاق رونلوا رببعت قفس راوخ هکردهنسانعم كمر وکر اوخو لیلذ یمدآر و هاذ یا هل ذتسا لاش ردهنسانعم ۱

 لاق ردهنسانعم قماشخ وا هلغلتربآ ینیراهنک بویشاق یتسهقرا نوجا قلوا مار هود شکر سو الیلذ هر اذا |
 ۱ قلوا ناسآو ماروو شاو هل سکو یعط تالاذ ( لذلا له سنأیف ذلتسیل هنع دارقلا غ زن اذا بعصلاريعبلا لذتسا

 | رکاب سپ لولذوهف بعص دض یناثلا بابلا نم ال ذو ال ذریعبلا لذ لاقت ردیلباقمیشکس سو تب وعص هکرد هنسانعم |
 | هبا ددرت تژنک هکهنسانعم للذم رول وا سا هلل رنک لذو ردلټعتسم هدنلوهس هللا رسک "عضو ہد راقح هلعض

 رو قفرو هم یا قیرطلا لذااؤیکر لاش رونلوا قالطا هلو هداشکو حضاو تلا ادپ قلتانآ بونتکچ
 یتعلاو هالا هج لذلا حانج امه ضفخاو## یلاعت هلوق ام ؛یرقو ردژراح هدهلعط هدنوب ردهنسانعم تعالمو
 هلع رد هنسانعم قلوا مارو شاو ردردصم ندنسهدام لولذ هلرمسک كلاذ لوقیلعو اما دقنا و ج راو قفرا و نل
 ناسنا نالوا داقنمو مارو شاو ردفصو ندهینا هدام هدننزو روبص (لولذلا ) ردصاخ هدهروزم ا

 ۱ ندنسانعم تلوهس ردلهعتسع هسانغم تلا سمو یراح ردة نک ٹللاذ هکر دعج دنس لذ ےل۔ھق كنهزمه

 اهقرط و اهکلاسمینعب مراحم یلع یا اهلالذا یلعو اهلالذا ةيراج لا روما لاق یدنلوآ زکذ هکهث ردذوخأم
 ۱ هدانعم یکیا وب ردلهعتسم هنسانعم بولساو تع و هجوو هلاح یا هلالذایلع هعد لاقت ردلهعتسم هنسانعم ناشو لاحو

 | لدالذو ههج و ىلع یا هلالذا ىلع ءاح لاقت ردرسفم هلت رابع ههوجو ىلع هد هاتن نکل ردلکد عو“ یدرفم ۱

 | هلك ر هينا لاذو ىح كرامالو كلراالوا لاذ (ةلذلذلا) و( لذلذلا) و هدنن ز و لسالس (لدالذلا رد هنسانعم

 |هدننزو جرز (لذلذلاو هدننزو دهده (لذلذلا)و هدننزو هطبلع ( ةلذلذلا و هدننزو طبلع (لذلذل الو
 | هکروند هنن راج وایرلکتا ناقراص بيرق هرب هلفلوا نوز وا كيو یسهلوقم كاموک هدننزو هجر ز (تلذلذلالو
 ت — — —



 مچ دعما لا ذلا لصف زوج
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 هدایز ندرناس یشان ندهرشو صرح هدننزو هجرحد ( ةلبهدلا ) رددآ كرهش نالوا یمظعا لدنه دالب

 ۰ | ربکت ندنهورک نولاک | هراک نم لبهدو ردیعما یدج كنهفوک *یضاق مان كىرىشو رددآ شوقر هدننز و رفعج

 | (ةلقهدلا 9 ردندنس هل بقرب د یرکید و ندنسهلدبق عج یرب ردعاش یکیا لبهدوا و ردراکدایرب فراعتم هلا همش
 | لاه ز زا ا نو ۳ ۳ یخ 90 لاه ردهتسانعم كلنا شات توت وط هما لا ردق همس وام ندلا تونلتصیاط سرد كنه اد هدنز و هجرحد

و هصسق هدننزو رفعج (لقهدال صا یتح هقلحو هذخا اذا ةيادلا دلج لقهد
  یردج لر هناحص مان لیم

 ندنامز نحو کادشو ةيهادلاب یا لکهدلاب ءاج لاش روند ه هیهاد و تفآ هدننزو رفعج (لکهدلا) ردیعما
 قتیمز هدننزو هجرحد (لکهدلا رهدلا ادش نم ةدیدش یا لکهد هیلع عقو لاش روند هتنحم و هدیدشرب

 ۱۳ ا ك یراونو لجراپ اهو اذا نرالا لكهذ لاسي زد ةن اتجه کیک اقا
 ةمدمدلا هبس یهو دلکهد ه ولکهد لاش رد هن سانعم كعا دیلی وا هس را ردبآ ی لاما هت وکه یآ

 | لبمت «لیدن ردتعاج ررب ندلئابق ضعب راسو دایاو سیقلادبع و بلغت هلرسک كلاد «لیدلا و ناس رفلاین

 (لآدلا» یک ةعملالاذلا لصف روح ردندنبسن یسهلسف ماذج هکر دمشج نبا ردع راضم لعف نزو هک هدننزو
 | كعرو هلهارخ و ادا هج هت ھا لوق ىلع كع رو هلتعرس هلتاصف «نالآذلا)ل و هلباوکس كنهزمه و یصف كلاذ
 سيمو ةفخ ىلع یشموا هيثم ىف عرسا اذا ثلاشلا بابلا نم انالآذو الأذ لجرلا لأذ لاش ردهنسانعم

 هدروف لوق ىلع هلاقچ هدنرنزو ناغعو نابع (نالأذلا) روند هنشب ورو *لدروق دوخاب تلاقچ نالآذو

 ندعابسو ردبعما لجررب هدننزو همام (هلا وذ) هدننز و لیلاع قرهلوا ذاش هلمال رولکل یلآ ذ یعج روند

 (لعاذتلا) هلم و یرسک كلاذ رولک نالّوذ و نالئذ یعج ردفرصنمریغ هلبرابیس ثبنات و تبع روند هدروق
 دوعق (لویذلا ) و هدننزو لبن ( لبذلا ) یغاصت اذا لجرلا لماذت لاقت ردهنسانعم كلتا رم هدننزو لعافت

 لوالا بابلانم الو ذو البذلبذ و تبنلالبذ لا رونل واریبعت قلوص هکردهنسانعم قلوا هد رمژپ توا هدننزو

 [ همدآرب رابرع و رعضاذا سرفلا لبذ لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا قار دوخای قلتیرآ تآو یود اذا سماح لاو

 لوعفم هدننزو هب رض هد و رد هّیاعد "یضام لعف لبذو ردهیلوصوم ءام هکرارید ةلذو لبذ هلام هدنعقوم امد

 | یاب ا دوخاب اا يارا تلام الفا وا مدنکبس قبض لیذ بابسشلا ینمغ وا لاسلا نم هلناک ام ردقلطم |
 | لب لبذ ردهبنامد *یضام لعف لذ هني هکر د هدزنابز هد هلیناونع هلذ لبذ هدنو و رول وا كمد نوشلوا لباذ |

 نالوا ندنناش قلوا هد مژپ هلغلوا قالطا ه هنسن نالوا ندنناش لو ردلعاف فاضم هربعط هدننزو

 دوج و ةلقباب ینعب هغلابم البذ الیذو الباذ البذ لبذ هلام لاقت رولوا كمد نوسلوا لباذ یمایشا عیج
 | هنسرت هود هدننزو هرم (ةلذلا)) نوسلاق یراع ندقن ور و باتو بآ بولوص یکه د ممژپ تابن یدوجومو

 مهل وق هنمو هدننزو نامر رولک لایذو زساه ردلابذ یعج روند هنلتف غارچ هدننزو هنامر (فلایذلا و

 | هکروند هر هرایو هرلنابچ هنوکر ب هدننزو بارغ لابذو قرح یهو سال ؛یضت ةلابذلاو ةلابذلاک نکتال

 رد هی" ثعاب یذوفن هفوج یکلیتف ردهلابذ یرفم ردیک بول و وا یرغوط یرجما بوقبچ هدنفرط ناب كناسنا
 هن رشق كنسهغب ولبق هرق د وخاب زکد هدننز و لبح (لبذلا رد رلکدید یسراف ران دوخای هرج هرایو ابلاغ

 هدیکرت رولیزود قارطو كزالب ندنا هکردیکیک كنترص كنهرحم ٌةبادرب لوق یلع ردتجهلوا یباق هکر وند
 یغاکوق و یتیراهکرس هلهک نالوا هدنرببد لاةص و جاص هصامناب قمارط لاقص و یاص هلکنا رونل وا ربعت هفب

 هسکرب هلرسک كلاذ (لبذلا) ردیعا كغاطرب لبذو ردصوصنم یناث لوق هدناهما راس ردعفادو ج رح

 [ ةغلابم لک ا لکث یا لیذ لبذ لاق و لکشلا یا لبذلاب هللا هامر لاقب هنسانعم لک روند دغلف ی واب ینب وبح

 هکر ونلوا قالطا ه یغراق لوش و ۍوذ یا لباذ له لاش ردهرز وا بسن هکروند هن سذ هد مژپ ( لباذلا])

 | كنسهلک لباذو طیللا قصال قیقر یا لباذ انقلاق هلوا قشپاب هن رب یرب یغوبق و كر دنا ب ویل وا ولزوا و ولط ۱
 | هدنراقاد ود هدنن ز وءارج (ءالبذلا) ردندباعصا لیفطنب لباذ و هدننزو مکر رد لبذو هدننزو بتک ردلبذ یعجج |

 | هجا هدننز و لعفت (لبذتل  ةفشلا ةسبابلایا البذ آرا لاق رونلوا قالطا هتروع نابل وا توارط و باتو بآ

 | ةأرملا تلبذت لا ردهنسانعم كع رو یر هنلاص لوق ىلع كعرو یک یشیورو كاکرا تروع ولیاب قفواو
 هلیس هب ملکنم رار د یخدلبذا ردیعما كغاط رب هدننز و مصن (لبذ ) ترت وا ةقبقد یه ولاجرلا ةيشم تشم اذا

 ۱ ( لابذالا )

 [ هدننزو همام (ةلبنلا) ةلبذملا حیرلا یا ةلبذلا بهت لاقت روتد هلب ندا هدرهژپ یتانابنو هنسانعم هرعب روند
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 لا ندلا تبوس تب و یهنسنر هدنزو لعافت (لوادتلا) هیلع ابلاغ ییلعجا و یترصنا یا نالف لع یلدا 1

 كينانخ و كسب هکهلیصف كلاد (كيلاود) لودلاب هوذخا اذا هولوادت لاق ردهنسانعم كلا ذخا كلرمزک

 یفیدنلوا ناب هدنرالح تاعفدلاب رد هنسانعم هلود هکر دلا ود یدرفم رذقم ردهلیس هی هشت یک یراهلک ]

 ندنآ یک زوم بل ر هدنرکدلیا دصق هغلابم و ماود دوخاب فعاضت و رّرکت .ندهدام رب رابع هرز وا ق

 ندهلجوب حد یسهلک كيلاود سپ رازدا داربا هدنتروص رما ةغیص دوخاب لعفلا فوذحمو بیکرت هشت
 دوخای رولوا لواد دوخای لدا فوذح لعف هکردکعد لوا لوا دم ابقاعتم هراکو لعرب قرهلوا ما هلغلوا

 دوخاب ردقوذحم یلعف هکرولوا كمد نوسلیا هجوت یرخا دعب ةرماکس مارحو لابقا قرهلوا ردصم ق

 دیک ًاتلالع ةلوادم نالفای لواد ینعب عالایلع ةلوادم یا كيلاود لاق ردهیامد "هلج هلغل وا ما دو |

 یا كيلاود كلذ انلعف لاق و لوادت دعب الوادت نالفای ةلودسلا لوادت وا ةرک دعب ءرک ةلودلا ك تلاد وا
 دحاو مسا هجرار هلبا فاک بولوا لخاد فی رعت فرح اکا هکر ول وا هاکو ضمب راف اهضعب تارک

 هدنکبس كيلاوتلاذخ الثم رولوا یعما كماود دوخاب كلعف رّرکت سپ ررد جد كيل والا هلغفل وا رابتعا

 هدنناب قعاب رقص بوردش واق ندفرط یکیا ینب وث هدقدلشاب هن الوج همدآ نا رو یظفل كلاود وبشاو رول وا

 زفصلاب ماوهو كيلاود لا هلوا مظتنم بویلوا برطضم یتالوج هکات رونلوا لامعتسا قرهلوا رما جد |

 ردهلب رابتعا یرابناح یکیا هرزوا موس هجو رارکت هدارو نیفرطلانم كب و لوادت یتعی لاج اذا هتیشم ف |

 كىذاذهو كيجاحمه و كيلواد وبشا هکیدلاق ردنمصتم یرا رکتو دیک ود لوا هرز وا قمزدشوات اماده را

 یرادرفم رول وا لحسم قرهل وا همش هو ااد هلغمالوا یلامتسا ادرفم كىدعسو كل تلذک یراهدام |

 لیصفت هدنشعم قلطم لوعفم یضر حش ردلعتسم یردرفم كنب ردام كيلاوحو كينانح اما رولوا رذقم |
 لادنا لاق ردهبانکن دلاهسا هکردهنسانعم قلربص هنن نالوا هدنرق هدننز و لاعفنا (لایدنالا) رد قلا |

 ادو عسا اذا هنطب لادنا لاش ردهنسانعم ققراص یغوط هرب بونلکویلس نرفو جرخ اذا هنطب یفام |

 قلفتو سان اذا * یشلا لادنا لاق ردهنسانعم قفلاص بونا وا هوا یر بول وا قلعم هنسارب و شردالانم |

 هنالوتو هال ودماح لاو نا ات هالود ءاح لاق و روئلوا قالطا ه هیهاد و ف دوو تم زه (ةلودلا) |

 ندنرزوا هدننز وریما( لی ودلا  ردففح ءات هدل وا لاشم ردیعج كن هلود تالوتو تالود هدارو یها وّلاب یا ۱

 ردص وصخ ەت وا راکذید طیسو یمن دوجاب نون د هتشمج سیب قلم یزید وا هنسرپ ۱

 ندنتعاچ ےن بعص ن ةفىنح یب هلیعص كللاد( لودلا زر درعما مزوانئاط هنوکر ب هدننز و ییا( "یلاودلا» | ۱

 یدیشل وا ماشتکلم نا رب ین تیلهاح هکه افن ن ةورف ردتعاجیر ندنس هلسق لئاون رکب و لجرر,|
 (لیدلا ردندنس هلبف بابر "یدع ن "لح نب لودو ردندنس هلسبف دزا دماغ ن ءانم دعس نب لود و ردندرانا | |

 هکرد هسک یکیا اع هلا لید ندهرو نم هلدبق رلنا لوق ىلع ردتعاجرب ندنسهلق سیقلادیع هل رسک كلاد | ۱

 هده رازفدالب لید وردسیقلا دبع ن یصقان ةعیدون ورع ن لید یرب و سیقلادبع نن یصقان نش نب لید یرب
 تالذکلیدلاون و ردندنسهلسق دایا هيما نم لیدو ردهدنسهلمق دزا ورعن لیدو د ز نب لیدكاذکر دعضومرب |
 ردندرانا ثدح مان نجرلادبع نب دز دلاخوبا ردنطبر هد هف وک (نالادون ]ل ردندنتعاج ةانم دبع نب رکب یب |
 زساسه ردلاد یعجج ردهنسانعم ترهش هدننزو هلاح (ةلادلا) ردندنبسن یمهلمبق نادمه هقاس نب نالادو |
 یرک ذ هدسلاحو هنسلا هکهنسانعم قلوا یاوسرو روهشم رارول وا ردصم هدننزو لوعت لودو هلادو |

 ققراصبونلکو پلس نرق لود و اروهشم یا ةرهش راص اذا ةلادو الود لود لجرلا لاد لا رول وا لوادتم |
 ردلکد بولقم ندنا نعي روند ه هغوق هکردتفل هدنسهلک ولد لودو ج رسا اذا هنطب لاد لاق ردهنسانعم ۱

 بلقنا اذا الود لود ناعرا لاد لاق یک هلودهنسانعم قلوا بلقنم هلاح ندلاح نامز زولوا ردصم لودو |
 هل ندلا سانلانیب یهنتسنرب هدننزو هلعافم (ةلوادلا) ردعضوم رب هلي كلاد (نالودل لاح لآ لاح نه

 هلوف هنمو ح راشلالاق + سانلانیب مانالا لوا د هللا و لاق هنمو ردهنسانعم كمردتا رودو لقن بوردزک |

 هلنیتصت (لودلا) یرخاءالوهل و ةا ءالؤهل لیدن مهنیب اهفمصن یا هعسانلا نیب اهل وادن مایالاكلت و ‡ یلاعت |
 هلننوکس كناهو یصق كلاد (لهدلاال هلوا شما لاقتنا هقحال ندشاس هکروند هنقوا ناشن نچ هلا ندلا |

 هنم لهد قب لاش روند ه هنسن هجزآو ةعاس یا لیللانم لهد یضم لاق ردهنسانعم ینامز تعاس
 هل مک كلاد (یلهدر) رغم یا لهاد لجر لاقب ردهنسانعم ربصم و هلاو هدننزو لهاذ (لهادلا) ربسب یا
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 لو ردمولعع تده ر هدننزو باصم (لالد) رد راثدح لیلدلان دوی نب دجاو 2
 هذخا لاق ردهنسانعم بارطضا و قلقو یدنلوا رکذ هکردعما هدننزو راثرث (لادلدلا) ردندنلاحر .یسن |
 دم اهن هدام یکیا هکرونلوا قالطا مراهسک لوش هدننزو دهده لدلدو لادلدو بارطضالا یا لادلدلا |

 |ویقتسیف نی مما نیب اولدلدت اذا لدلدو لادلد موق لا راهیمهدا رابتخاو جرت ییامهدحا بول وا بذذمو

 ندهدیدمتدم هدننز و باج" (لامدلا) هنسانعم ههطا وۀ جګ ر وند ههارهاش هدننزو یر هلیعط تلاد (یلدلا)
 نفعلا رقلا وه و الامد لا انومدقام لوقت هلوا شمالاقیتیحالص هلوانت هکروند هامرخ هايس شم روچ شالق |

 بوصاب لراوطو روند ه قشف و ههر وکو روند هنن هلوقم لاشاخ وراح ندب | هرمشط لزکدو عدلا دوسالا ۱

 هاتبورارف نزسکغا لاردازونه و روند هکرچیسهلوقم قاربط و هربوک یکیدلیا راد رمو ثیولت بوسنکچ
 كلەر وکدوخاب كل حالصا هلباهرب وکی الرت هلناص#(نالمدلا)وهدننزولج (لمدلارون دهنفیروقامرخ شل وا
 كلا حالصا ىتيراتيب سان و اهنقرسوا اهحصا اذا لوالا بابلانم انالمدو المد ضرالا لمد لاق ردهنسانعم

 لمدلا لمد لا ردهنسانعم قلافاص بولوکوا نابچو ملا اذا مولا نیب لمد لا ردلمعتسم هنسانعم
 لوالا بابلانم المد لمدلا ءاودلا لمد لا ردهنسانعم ققلافاص ینابجو *یرب اذا عبارلا بابلانم المد

 هللا ه روک الرت هدننزو لعفت (لمدتلا) قفرلاب یا لمدلاب هلماع لاق رد هنسانعم تعالمو قفر لمدو هارب اذا
 هدننز و هلقوح < ةلم ودلا) لامدلاب تيلصف اييلصا یا تلمدتف ضرالا لمد لاق ردهنسانعم قلوا حالصا

 هلی رب یرب سان هدننزو لعافت «لمادتلا) ملصا اذا مهني لمود لاق ردهنسانعم تا حالصا یمان ةنايم

 درص (لمالا) و هدننز و رکس «لمدلا) اوطاصت اذا اولمادت لاقت رد هنسانعم قعثراب بول وا حالصا یرلنب

 یامدنا قالطا لمد هنابج هکربد حراش + ردلیمامد عج كنهددشم هنسانعم جارخ روند هنابج هدننزو

 "یر اذا لمدلا لمدنا لاق ردهنسانعم قلاخاص بولوک وا نابچ هدننزو لاعفنا (لامدنالا) ردینبم هنلأفت
 هدننز و هجرحد هلبا هل یا (قلحدلا )ها راداذا هلماد لاقت رد هنسانعم كما ارادم هدننز و هلعافم (ةلمادم ا
 ولکن رد یساضعا هدننزو طالع (لحامدلا) هجرحد اذا "یثلا لحد لاق ردهنسانعم قلراو هکر دیفدا رمو

 6 ردا یربت هل رسک كللاد 6 لاحدلا ۶ لخادتم ا اغا لحر لاق یاد ددا واط

 ا ا ا د لها یفیدل وا هیر یبشارو ردیف كنەددشم هایو یرنک
 (لبند) ردیعما نی زکر بغیر هکردف ورعم هلا لایناد هکر د ح راش + ردیچاےسا هلون (لانادآ) ردهرزوا یدمیقت

 | یعفاشلا هیقفلارصنن دجا رارول وا نکقم هدنسیحاون لص وم ردیعما تربشعرب ندنسهشاط دارک | هدننزو ذفنق
 كنامز هکردهنسانعم نامز بالقنا هلیصف تالاد (ةلودلا]) ردند رلن ۲ نایلبندلا ثمل ا نایلسن رکبینان لع و

 هب وانمو هبقاعم لام نعپ هبقع نالوا هدلامو بالقنا یا ةلود رهدال لاقت ردنرابع ندن القنا وریغت هلاح ندلاح
 هدعب هرخآرب ندنآ بولوا هدنسهدهع كنهسکرب نامزرب هاج و لامرب الثم روند هکمکع هننرالا هلرکیدکی هلمتهج

 هدلاتف و برح هلیصفوهدلام تب ون هلیعط تلاد هدن دنع راضعب رد اح هد هلړعط تلاد ردنرابعندنلاحت را و لقنهربغرب

 ررتوک بوروس ین وا و هاکو یو ل وا هکر دن رابع ندنس هبلغ هل هلج و ركه ونلابهن ر یر ك رکسع یکیا هکر دلمعتسم
 هدایند هلیصف وهدنرخآ هلیعط كللادد وخابر ونل وا لامعتسا ید هدنسیکیا هکر د واسم یعض و یصق تلاد لوق یلع و

 هدر اصب كفل وم + هلص كوا و ویئالث تاکرح كلادردل ود یعج ردنرابعند ورخارفظ ویویند رفظ هکر دلمعتسم
 هنمو ردردصم هلبصف كلادو ردیعما هنیمج كيش نالوا لوادتم ردهلبعص كلاد هکهل ود لوق ىلع هر وکه نایب م وهفم

 , نوچههیدلوالا دنمرون د هنغسر وق شوق هلی تالاد هلودو + یهتنا ذی الا لک مکنمءامنغالا نیب ةلودن وکیالیک لک ییاعت هلوق

 یهصناق نوجا ظفح ندرارکت هلکیاریسفت هد هلیظفل ةصناقلا و فلؤم × هتلصوح یا رباطلا ةلود جرخا لاق
 | ندنزغاكنءود هلود وردلقح كما لج هنفسرغب ندوک ی هصناق دوخاب ردنکم كل مت ین هلص وح و صیصخت

 | رولوا رام یزغآ هکروند هفرظ هنوکر ب هدنزرط یسهطناچ قیزآو هنسانعم هتشقش روند هغج رافد لزق ناقیچ
 نرق رولوا ردصم هلودو هباج یا هنطب ةلود برض لاق رونلوا قالطا هنفرطرب كنرق نطبلا ةلودو
 ۳ نارودو لقنهلا ندلا هنسنر و زسا اذا ةلود لود هنطپ لاد لا هنسانعم ققراص بوناکو پلس

 | هلآ ندلا هلیهج و تبون یبهنسنرب هلیرسسک كنهزمه (ةلادالا) تراد اذا مالا تلاد لاق هنمو ردهنسانعم
 ردهنسانعم كمرو شلك ماقتنا بودا بلاغ هنعشدو الوادتم هلعجاذا *یشلا لادا لاقب رد هنسانعم كم رک
 مهللا لوقت ردهنسانعم یزوریفو هسبلغ و رفظلاب انبلغف مهیلع انل ة رکلالعج یا ان یدعنم هللاانل ادا لوقت



 f ۲۱۱ زی

 روند هفچلاب قیویصو هنسانعم أج روند هغچلاب نفعنمو هايس هلتاح# (ةلكدلا) هثطو اذا *یشلا لکد لاقت
 هنف رط ریما و نانعاس هکروند هراهسک یباعصا تعانمو هفنا و نع لوش و قیقرلا نیطلا یا ةلكدلاب هناط لاق

 ناطلسلا نوسیجالیا ةلکد مه لاقب ردلعاقےسا عج هدانععوب راهلوا ردا فاکنتسا و زرعت ندلاثتما و تباحا

 هبلع "لکدتلاش ا كلا هومشو زا دمدآرب هل راهظا قلخوش هدننز و لعفت (لکدنلا) م ۵ نعنم

 هلع لکدتلاش ردهنسانعم قغاص ماکحاو غامد بودا قلزا ور الا هل راهظا تعفر و "نعو طسنا و لآ دن ادا

 نده سکر و لیاح اذا لجرلا لکدت لاق ردهنسانعم كمروتسوک قلزارفرس ا ادا ورکو ریعاو مفرت اذا

 هدنیهزرپ رب هدنرغم هدننز و هنامر (هلاکد) هنع ًاطان اذا هنع لکدت لاقب ردهنسانعم قلاق هنس هسک | بول وریک

 توا یراکدیدنایلصهدننز ومرت( ةلکدلا )روند هب هنس قتمارق هکر دیفدار و هدننز ونکدا (لکدالا) ردودلب ر
 لکدلاش رد هنسانعم قفنغآ بویلب هغاربط هدننز ولیعفت (لیکد تلال ر وند هنسهچراب ر د وخای روند هنسهیش

 باح( لالدلا] و هد دشت كمالو یصف تالا د( "لدلا) ردیعسا كناطبش رب هدننز ویراکس( یلاکد)لاهغ ماذا ب ةسادلا

 تفلاخم | رهاظ ینتر وص قلخاتسکی عب ترج هنج وز هج وزر ون د هه وشع وه ويش وزان هما دم(ءالولادل ال و هدننزو |

 اهلدنوهو ءال ول ادلا و لالدل او لدل اهنسح یه لاقت ردلکد تفلاح یدا رم هدتقیقح ردنرابع ندکمروتسوک یبک ردیا

 هال دلا هنسانعم كمما هویش وزان رووا ردم لالو "لدو لکشت و جغ دف هيلع ة ةأرج ه رتاهجوز ىلع

 "لدو فالخامام و هفلاخحت اناک لکشن و 9 ةف هلع ةأرج ترهظا اذا یناتلا بابلانم الالدو الد اهج وز ىلع

 قفلزات هدنزو لعفت (للدسلا) هده یا هلد ن بحاام لاق ردهنسانعمترپس نسحو رظنمنسح و رنو راق و ۱

 ی دو هل رسک كنهزمه و تل د عع هیلع ةأرلا تّلدت لاق: ردةننسانيم كم ۆك ادا و هویشو
 هناخاتس کال وا یدامتعا هننبح كمدآرب و طسدنا اذا هيلع “لدا لاقت رد هنسانعم كلا هوشع وزا بوداقلخوش

 + "لماف "لدا + لثلاهنم و هيلع طرفاف هتبس قو اذا ةيلع لدا لاق ردهنسانعم كمك هطارفا هدنراهظا عاض وا
 | نا رب ها ىلع “لدا لاق رداعتسم هنسانعم كلبا ذخا و هلج یغاش ۱ ندیرقو رزریصح هددب راح ماکنه لالدا و

 برچاذا بئذلا "لدا لاق رد هنسانعم قلتوز بول وازو وا دروقو هدیص ىلع یزابلا انکو قوفنم من

 رز درسا نولو لی واز اش ء۱ هب یی راب هکر وند هنسهدامهویش وزان ردعسا هلمال دشت (ةلادلا]) یوضو

 هب هنسن رب یمدآ رب هدننز و هم وغ( هل ولدلا) و هلش الث تاک ح تلا د( ةلالدلا )ما یلع لدیامیه و ةلاد هيلع لوقت |

 قاثلا:بابلانم ةلولد و ةثلثم ةلالد هیلع هل د لاق رد هنسانعم كلا قلزوغالوق بورس وک لو یوا
 كلك و دو "لدنف هیلع هد لاق ردهنسانعم قفل وا تلالد + هنسنرب هدننزو لاعفنا (لالدنالا) هيلا هدّتس اذا
 ةلولدو ةلالد هيلع هد لاق یک هلالد ردردصم هدننزو ییلخ (یلیلدلا) بّصنا اذا ءاملا "لدنا لاق ردهنسانعم

 صوصنمهد هبفاش هکر د ج رم رول وا هغلابم هکر د هنسانعم تراهموخ وسر و تفرعمهدنل الد نف ضعبلادنع ویلی د و

 یدلیا وهس هاکلنا ریسفت هبا لبلد ینو یرهوج»یهتناردردصم عوض وم ه هغلابم و تک باب و هرز وا یغیدلوا

 ردربتعم ځد هدزماسل هکر وند همدا نالو | عماح یتندب یزشم هلا عبابهدننز ودادش(لاآدلا)ردندرداصم یکی يلخار ز

 ةغللالد ردع” اهدننزوهاثک(ةلالدل ا وهدننز و هبا (قلالدلا) رد رلعما كتعاج رب ندن دن دح و ردهغلابم ندنلالد

 هدننزوریما(لیلدلا رد اجمد هلیځق تاادرون.دهننرج| قل ز وغالوق تاذکر ون هنترجا قلا دننز و« اتکو روش

 لدهنادا*یب 2لا لدلدتلاه رد هنسانعم قم اص ةت وا یر هندن نال واقلعم هدننز ولزلرت (لدلدتلا رورو |

 لا رد هنسانعم قمتان وا ییهدوکو یشاب نکر روب هدنرانزو لازازو هلزاز (لادلدلا )و ( ةلدلدلا) ایل دتم لرو

 نکر روب ردعما ندروب زع یانعم هدننز و لاسلس (لادلدلا) هکرحاذا الادلدو ةلدلد هئاضعا و هسأرنالف لدلدب
 !لوق ىلع هنسانعم ذفنق روند ه رک هلیعط كل رالاد (لدلدلا) و (لودلدل او روند هغعان وا یهدوک و یفاب

 لدلد و ردقح هل وا یعون ولف وا هروک هناي كحراش + روند هروناح سنجرب هیبش هییرک دوخای روند هنکویب

 سقوقم نالوا ه ردنکسا الم یداربق یتعی ءابهش هکر دیعما یرارناق كن راترضح سو هيلع هللا یلص ماعرضف |

 هلع (هلد) مظع رما یا لدلد هل نع لاقب ردلهعتسم هنسانعم مسج بطخ و ےظعرما لدلد و یدیشلنا ادها

 كالاد(لدر) ردن رعما یراق یکیا كکلم مان ناجشنم ندربج لولم هل سسک ت الاد ویعط كيم دم و هدننز و
 كمال و یصف كلاد ریدید "لد هلب رعت بیو هنسانعم داؤف روند هلکوک هدیسرراف هک وکس كمال و یز

 ثدح مان "یسوطلا بواب دایز هدنزو ه ور هلناصق ول د)رزدا ریست هرا هب وبح هلکنا و هلن دن دشت

 لیلدن كاللادبع ردندیماسا هدننزو ربما لیلدلا) ردنا راد دیت هدنزو ریبز (لیلد) ردبقل ل روهشم



 هاو دساف ییهنسنر هلرصف كنة عم نیغو كلاد (لغدلا) و هلجرب اهتمداذا ضرالا لکعد لاقت رد هنسانعم

 لا روند هغلجاغا شعث راص هن رب یرب و دسفمو لخدیا لغد هيف لاق یک هبروبیعروند نیش دسفمندنآ

 فلّوم» روند هفلتوا شمش راص هوش کدو یر یش کو "فتلهریثک رصش یا لغد اذک, 7
 لوشو كبتشم رک یا لغد تا : لاش ردعما هسلا و زد من هلا ونع ردصم ار ز ردشلنا هحخاسم هدارو

 فتک «لغدلا) هل ممکتلاد زولک لاغد و لاغدا یعجج هلوا یفوخ لامتغا و لتق ةتغب هدنا هکروند هرب جت روق

| 

۱ 
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 ناکم لا روند هناکم ناهنو ول ریک لوق ىلع جة روق نالوا یسوقروق ناح هدننزو نسحم (لغدلا) و هدننزو

 ۱ لا رد هنسانعم قلوا ديدان ب وریک هفلج اغا قیص هل رسک ك ن٥ ره ( لاغدالا) نخوا لغد وذیا لغدمو لغد

 | هناخاذا ه لغدا لاق رد هنساعم كلنا كاله هلفغلا ىلع هلتابخ و ردغ ییدآرب و لغدلاف باغاذا لج رلا لغدا

 قارن و یشواذا ه لغدا لاق رد هنسانعم كلا تیاعس و رغ هکاحو ىلا و یدآرب و هلاتغا و

 هدنورد (قلغادلا هدسشام هيف لخدا اذا رمالاین لغدا لاق رد هنسانعم كلبا لاخدا * یش كج هر و للخ و

 | ردغ و نس هصش و بیع كمدآر و منتکم دقح یا نالفل ةلغاد هبلقیف لاقت روند ه هنیکو دقح نالوا موتکم

 كتنايخو كسع نوسقلب یا كلل ةلغاد مه لاق روند هصاصت | ندا سالا نقب رط كج هدا تنایخ و روج و

 الغد هبف لغد لاق رد هنسانعم كمك E جیم هصناهن هلع رب هلی وکس كنيغ و ىح ك لاد (لغدلا
 یرهوجردقوب یدرقمرون دهب یها و د وتافآ هلی تلاد (لواخدلا) بی رملا لوخد هيف لخداذا عبأ رلا بابلا نم

 ۱ یدلیا یه و یخ دهدنا کلا تب سنە ەدىبع وا هقشب ندنکیدلیا مسرهدننآونهلغا و هل قتل وا و شا ندنمهزا

 |۳3 رفم لخدم روند ه هد وا نوطب هلبصف كم «لغادلا)ل یدلیا لقن هلرابع لواغد نامههدیبعوا ار ز

 ناعم راس و داسف و بیع هکردهنسانعم لغدهدننز و هنیفس (ةلبغدلار) ةيد والا نوطب یا لغادمیفاوسدنا لا

 اخرو تعسوو روند هنسب رواب دروق لوق ىلع هنسبرواب ليف هدننزو رفعج (لفغدلا) ررنصتم قرر
 روند هن وت شوفروک و قوچو بصح عساو یا شیعلانم لفغدف وه لاق روند هکلرد نالوا هرز وا
 ساجر هدننزو یرک د (یلفدلا) و هب رنک ك لاد 6 لفدلاا) ردندنابیشون هباسنلا ةلظنح نب لفغد ردندیماسا و
 یاغا موق زاک | قلخ هکر د رلکددجافا وغآه 2 ربروند هرهزرخاک | هدیسراف هکر دیعمآ رش نعد تی زارع

 ۱ رارردشن نوچ ا نوب زت هدراهجناب رول وا یحاردلپ و هایس و یراصیضعب و یزعرقو رظنعثوخ یکچچ راربد
 هدنص وصخ ثیغارپ درط یشر ه هاخو دیفم هنر خا هقراو زید یداعض و ه هکحو برج یمالط كنخ وبطم |

 هتفزو هنارطق لفدو ردلاتق یکچچ و ردعفات هدهلازا ینتلع صر الط هعفد یکیا نوا ءاقنالا دعب یبلو رثّوه |

 كبو ردهلبا هل داص هکه نسانعم باصخ روندهنجاغا امرخ قوج یشع هلیصف كفاقو تلاد (لقدلال روند

 ًادراوهو لقدلا الا انومعطاام لوقتروند هننایلوا ندسانجا نالوا فراعتملوقیبع روند هنافرخ نمار ونک

 وه و لقدالب قروز بوبح لاقهنمو رونل واریبعت نرس هکروند هنکر د یک و ةف ورعم اسانجا نکی ملامو ارقلا

 رددآ لجر رو رونل وا قالطا هلسانت تلآو روند هننرس یکیخدو هدننزو رهوج لقودلا) ةيفسلا مهس
 هربخ نویق و القد رثا اذا للا لقدا لاق ردهنسانعم كمرب و شع رنک یجاغا امرخ هلن سسک كن همش (لاقدالا )

 هدننزو هحرف (ةلقدلاو و هلناصف < ةلقدلا ) ةلقد تناک اذا ةاشلا تلقدا لاق ردهنسانعم قلوا هروجو

 هدننز ونسحم (لقدلا) هدننزو باتکر دلاقد یعج روندهویقهروج و هربخ تیاغب هدننزو هنفس (ةلبقدلا 2 وا

 رددآصاشرب و روند هنشاب رک ذ یرا هدننزو هلص وح( ةلق ودلا) رون ده وبق شمل وا هروح و هربخ نک هن

 هعنماذا لوالا بابلانم القد هلقد لاقت رد هنسانعم كلا مورحم و عنم ندهنسفرب یمدآر هدننزو لقن € لقدلا)

 االف لقد لا ردهنتسانعم قمروا هنن راهکچ و هنسافق لوق ىلع قمروا هنن ورپ و هن ضا كمدآرب و همرح و

 | (لوفدلا  فعضیا لقدهعج ف لاق روندهغلن و زو فعض نالوا هدند و هسطو هافقواهفو هفثا برضاذا

 ۱ كمرکو بیغتاذا الوقدنالفلقدلاق ردهنسانعم قمل واد دنا و د وان بودیکد وخاب بوریک هر ر هدننزو لوخد ا

 | نهنسفرب هدننزو هجرحد (ةلقودلا)ل ردعضومر هد همام هلتاحف ( هلقد) لخد اذا هيف لقد لاق رد هنسانعم
 | اهعماج اذا ةأرملا لقوود لا رد هنسانعم كلتا عاج و هلک او هذخا اذا هلق ود لاقب ردهنسانعم كلی لکاوذخا

 | اتج رخاذا اهتیصخ تلقود لاقت ردهنسانعم كموبلوس قرهلبراچ هنسو رک كراقلب وا بوقیچ هب هسک ا رلهاخ و
 | بودکی رب هلا لا نوچ | قمروغو یروماچ هدننزو لکا ( لکدلا) اتخرتسا و هبذخف رابدا اتب مضف هفلخ نم

 ۱ رد هتسانعمتفکچ هل و هب نیل دی هعج اذا یناثلاو لّوالا بابلانمالکد نیطلا لکدلاق رد هنسانهمقمالپ وط
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 e ۲۰۵ رب
 هکر د هنسانعم هناطب هدننز ورکس (لخَدلا) هتعیض نم هيلع لخدامیا هجرخ قيال هلخد لاق ردیلباقم فرصم و

 لخد لجر لاق روند همدآ مسا ظیلغ جاب وط شعثقوص هن رب یرب ولکن رد یمادنا وءاضعاو یدنلوا رکذ
 هدنراقلا را كنب رلکوک جاغا و روند هراتا یرعوب شمش وص هن راقلارا هل راریکسو هلخادتلا مسجلا ظيلغلا یا

 روندهرایوت قشم و نتب هدنراقلا را یرازو را وه رشط كنم رلکلپ وكن رایوتكشوف ور ون دهرات وا تبان هد راق ووف و
 ((للخدل ۱) ردبدآ عضوم ر هدننبب نیتح هل لظ بيرق هب هن دم ورد لیخاخ د یعجج ردیعاكشوف یلکن رزوب سنجر و

 شمچ ا وص هر کر هدننز و باتک (لاخدلارون دهشوفزو رب ېک ل خد هدننز وذفنق (للخدلا ) وهدننز و بدنج

 بوج ا هلبا رانا هسیدمګ | یکی کرک هکات روش د هکم ر وس هض وح ب ودنالاخدا هنغلا را كرلهود زس وص یکیا یهود

 برشیل ابرمشی ۸م نی ربعب نیب برشدق اریعب لخ دنا وه و لاخدلاب هریعب قسلاش ردتغل هدهلیعص كاد هلوا ناب

 | شعشق وص هن رب یر هدندب یکلیخد لصافلا لاخد ور وند هنن راجاص كنق تآلاخد و برشنکی مل هاسع ءام

 هلبترابع ضعبیناهضعب لوخدارپ ز ردشلنا نایب هللا هحاسم هدینوب فلوم* روند هنن رار لا کک سمو دنوق

 هن مش راق هرخآ نول كنولر هل رسک للاد (ةلخدلا) رونل وا لج هنسانعم لعاف میما ردصم سپ ردشاٹا ےسر

 بهذملا ىا لخدلا و ةلخدلا نسح وه لاق رد هنسانعم بهذمو كلسم هدنز و دعقم لخدم و هلخد وروند

 كند رب هکر ون دهن دیسامرخ لو لومتندنغاربی امرخ هلیفیفح ود دشت كمال ویصف كلاد (ةلخ ودلا)لءروماف

 ةلخ ودلایف رقلا عضو لاق رد وسنم هن رهش هغ لصالاف ردیف رحم ی ورخ یوزقو رونلوا ریبعت یوزفرولوا

 "یلذهلامارح نریهز (لخادلا) رددآ عضومرب هدننز و لوبق (لوخد) رقلااهیف عضو صوخ نم ةفيفس یهو
 ( هلخد بد ریا یلیخدیظ لاق رونل وا قالطا ه وهآ یکناخ هدننزو "یربما ( یلبخدلا) ردسقل لاش مان

 هدنرلق ووق جاغاو ايق هکروند هرب یغیدنای لاب كنسيرآ لاب یشحوو ردیدآ ه رقر قوج یغلامرخ هدننز و هزج
 هدندبهدننز و جرب ز (للخدلا) رددآلرباپ ر فرمشم هرز وا لح مان نار هلیصف كيم (لخادم بضهرل رول وا
 (لخدتلاز ردبعلرب صوصخ هراب ع هلیس هين رغصم ( ءایلیخدلا) روند هلا ناب شلردشقوص هدنجا تا |

 ۱ فلک ناک اذا رومالایف لخدتم وه لا روند همدا ندا لوخد هلفاکت هر وما هلیس هين لعاف مس ندلخدت ۱

 روندهجاغانالواقووفبو روج یا (ةلوخدلا) روند هلا جاب وط هدند هدننزو هرق (ةلخدلا) لوخدلا |

 لقع و لوزهمیا لوخدم لجر لاق روند همدآشلک لازه هندوجو (لوخدلاا) ةنفعیا ةلوخدم ةلخن لاقي
 لخدهلقع ىف یا لوخدم وهف لوهحا ىلع لجرلا لخد لاقت روند همدا ترس شک للخو داسف هنکارداو

 (ةلج ردلا ) ه رضاذالبطل لب ردلاه رد هنسانعمقلاج لبطو ر وند هک رو هل وکر هدننزو هجرحد 2 ردلا)

 هنفابعمق رولوا ردصمو روند هریکسو ه هعصتیرلکدروک هنن راریکس یایو هنن راغاب مق هليخ# كج و تلاد
 یاخ (لسخر دلا) ةلجردلا اهب لعجاذا هسوق لج رد لاش رد هنسانعم كمروک ریکس دوخاب هعصل هاب د وخاب

 لیقثو "یطب و ردیفدامو هدننزو لببخ رد هلی” (لیج ردلا) روند هتفآو هیهاد هدننزو لسحرش هلن هم |

 هکوهاوه وحاهدننز وهلعذق (ةلج ردلا) سر لا لیقثلا یطبلا یالیجردلجر لا رون دهمدآلبنت سرا ۱
 هنایبص هلاه ( قلف ردلا یک هینیمرا بای روند هزب سنجر هدننز و لح هلفاق ( لقردلا) روند هب هنس |

 هجرحد (قلفردلا) هنسانعم یزنح روند هب وب شکلد و بوخ یمادناو شورو ردیدآ بعلر صوصخ
 داقنم بودا تعاطا همدآرب و اعیرس ماذا لجرلا لقرد لاق رد هنسانعم كما ر ورم هلتعرسس هدننز و
 صقراذا نالف لقرد لاق ردهنسانعم كلا صقرو نعذاو عاطا اذا هل لقرد لاق ردهنسانعم قلوا

 لاش رددنسانعم كم رو ىنلاص ییلاصو اذا لجرلا لقرد لا ردهنسانعم قمرآ یراشیآ نکررو و

 لوق ىلع ر ديما بعل هن وکر ص وصخ هنقلخ مچ هدننز و هلصس و هدننز و همذرش ( هکر دلالت ذا نالف لقرد

 وله ود هماع هکر دهدلب رب هدن راید مور هلیصف كنارو كلاد 6 هیل ورد)) ردهیشبح تغلوب دوخاب روند هنصقر جم

 دل رک د هيف كن هم نشو ثللاد (قلش ودلا) ردقج هل وا یرلکددراصحهرق وله ود هدیلوطانا الاحو راردا ریبعت |

 هلتخاذا یناثلا بابلانم العد هلعد لاق رد هنسانعم لتخقمادلا ها دنفو كنر هلنیتصف (لعدلا)) رون دهن شاب |
 دوخای یهدآ رب هدننزو هلعافم ( ةلعادلال هنسانعم براه روند هنس هلوقم هلوک ناغجاق اياد (لعادلا)
 هنسهطروع هغبروق هدننزو جرب ز(لبعدلا]) هلتاخاذا هلعادلاس ردهنسانعمقمتادلا هلا هعدخ و كنر نیر یرب
 هعازخ لبعد ورون دید هلبعد تلذکر وند ه هقان كسکو و هلباه روند ید هلبعد روند هب هقأن ناو وروند

 ققشموب بوهلنابط یر هلقایا هلیعف كفاکو تلاد ( ةلعدلا ) یدما یضفار هکرد روهشم صاشرب ندنسهلبق

(rv) × ثل × 



 | نوطو نیعرصف شضرالابنّوسم مهکوتاذا موقلا لجد لاق ردهنسانعم كل راسک اخ و لاعاب و ضرالالغ
 | هجوق لوشرول وامس |هلجد ویدلیا 2 رت قر هوا راسکاخ و لاماب ىي زاەشال بود لاله ولتقهلمباب یوق ین مه
 ۱ لا شاۋا ققراس تراس یکی سهرهچ رادق وچ هتنارف یرلب رد بویلاق یرثا تا هدنس هدوک هکروند ه یراق

 ةلجدةأرعا لاق رولوا دضەلکعد هب یراق ولط هننآ ولهدوک یو و دلطا هزم ةلحات یا ةلجد ةا ما لاق

 "زتکم ظیلغ یا لماحد لجر لا روند دمدآ زانقط ولهدوک ن لاق هدنز و طبالع 6 لماحدلارل ة رات هم یا

 ۱ تابلانمالخدم والوخد رادلا لخدلاه ردهنسانعم كمرک هدننز و دعقم (لخدلا )و هدنزو دوعق (لوخدلا 1

 (لاخدنالال و هدننز و لعفت (لخدتلا ) هتلخدا اذا 4 تلخدل وقت رول وایدعتم هلیفرح ءاب و ج رخ ضیقن : لوالا

 لاق ردهنسانعم كمربک هدرلنو هدننزو لاعتفا هلیرمسک كنهددشم لاد و كنهزمه (لاخدالا) و هدننز و لاعفنا

 هل كناخو هلبع كيم (لخدلا)لو هب مک ك نزم (لاخدالا) لخد ینعم لخداو لخدناو هيف لخدت
 گن هنسنرب (ةلخادلا ) الخاد هن ریصا ذاالخدم و الانا هتلخدا لوقت ردهنسانعم كمردربک قرهلوایعردصم |

 هنفرط غاص تای شعاشوق هطوف و دا لی یذلا هف رطیا هلرازا ةهلخادلسغالوقت هنمو روند زو ما ۱

 یعجج یک یرلید غاطردنرابعندنرارپ وتب وق ضرالاةلخادو رونل وا قالطا رازالاةلخ اد كلذک هنن رب نالک

 هننوردوریعضو هن زوب ما كمدآ ر لج را ةلخ ادواهضماوغواهرجخ یارطلا نم ضرالالخ اود ینانتب لوقت رد لخاود |
 ( (للخدلاژ و هلی كرللاد (لیخدلاژو (ةليخدلا]لو هليثالث تاکرح ثللاد (ةلخدلا ورک ذیساکرونلوا قالطا
 1 هدننز و رکس(لخدلا لو هدننز و هلحا ر(لخا دلا ) و هلیس هين رغصم (ءالبخ دل ) و هلرحفو عض كم الو یعض تالاد ۱
 ۱ كلاد (لخدلا و هدننزو اهیعم هلبصف كنددشم یاخو یعض تلاد (ءالیخدلاو هدننز و باتک «لاخدلا) و |

 [ ردترابع ندنسب وردرابو راکو نما عیجو بهذمو تیلو ریعض هکروند هن زوب يا كمدآرپ هلب رسکو یصق
 قالطا هنم دمهو هنتسود ینوردلوش كنيشک هدننزو مهرد (للخدا)و هدننزو ذفنق (للخدا)لو (لیخد)) و

 3 هلخ ادمیا هللخدو هللخد و هلیخد نالف لاق هلوا ردا طالتخا هنشيا ره مرح هنن روما ارس هلم جاب هکرومل وا

 یکنرکی و توفص نالوا هدننعک كتدومو تبح رد هدننزو بدنج هک با لاهو قب لشاذو هاا

 هنکارداو لقع كمدار دل نرتصف (لخدلا) هلخاد ءافص یا هللخد و هبح لخاد ادب دو لاق روند دنا

 ردصم و داسفنم هاخ ادام وه ولخد هعسج وا هلقع ی لاق :وتهنلاطخ داف ندالوخد و تیار هند ا

 لخدو عبارلا بابلانم الخد لجرلا لخد لاق هنسانعم ق قع راق للخ و داسف هن دیا هنلقع كمدآرب رولوا

 ردلهعتس هنسانعم هعددخ و ردغ و رکم لخدو داسفلا هلخاد اذا لوخدمومف ءاځلا کم الخد ف

 بسح كمدآرب و ررلعتسم هنسانعم ءاد و تلع و هتععدخ و هردغ و هرکمنم یا نالف لخد نم اذه لاق

 شمش راص هن رب یرب و بیع یا لخد هبسحیف لاق رونل وا قالطا ه هصیقنو بیع نالوا هدنبسنو قرعو

 هم وق نان بسننم 4 هلدبقو موفرب بول وا هناکی و فتلم رجش یا لخد هضراب لاقب روند هغلجاغار وکو قیص
 نوبستنب و مهنم اویل یا مهل لخد مهو وه لاق رونل وا قالطا هعج و درفم هلغل وا ردصم لصالاقو روند
 عبارلا بالا نم الخد هرعا لخد لاق هتسانعم قلوا ابن و دساف یزوب جا كمدآرب رولوا ردصمو میلا
 ندهناکی و لخاد یا لیخد بح و لیخد ءاد لاق ردهتسانعم لخاد هدننز و ریما (لیخدلا) هلخاد دف ادا

 ۹ ۱ لخدو مهربغ نمیا مهیف لیخ د وه لاق روند همدآ نال وابسننم هرلنابوریک هننب كموقرب ندءهرکص تول وا

 لک لاق هلوا شلنا لوخد هننایم بع مالک نکیا لکد هه ةع هکرونلوا قالطا ههلک لوشو مهبف
 لیخد وردط وسیم لاثع هدهرهج و هدرهنم باتک هکر د مجرم + هنم تسيل و برعلا مالک یف تلخدا یا لیخد

 | مهل یتیلک+ كرعاش رونل واقالطا هفرحنالواهدننبب سیس أت فلا هبا یور فورح هدنحالطصا ض ورع لها

 | بوبغت وا حارخا 4 اعر هکر ون د هت [لوشلیخ د و ېک د اص نال واهدنس هلک بصان عقا و هدنعارصم * بصان ما

 | ریما یسرف كن هسک مان "یبضلا ملک و فلعلاب صخ اذا لیخد سرف لا هل وا رونلسب هلا فلع هدروخآ
 | كف ومهدا رو +رکذیساک یکلاخ درول وادنوق هکر وند هماضعا لصافمشعشریکو شعثف وص تیاغب هن رب یرب و
 | 4 هنام ورف و ےئل لوشو رول وا ناکمیسا و یی ردصم ندلاخدا هدننزو مرکم (لخدلا) ردهرزوا هحاسم یعر
 ۱ "ید ےئل یا لخدموه لاق هلوا هدنسهیعاد باسن ا ابسز همدآرب دوخاب هتعاجر بول وا ندهناکی هکروند

 | روند ه هصیقن و بیعو روند هتلع نالوا هد رچلا لخدو یدنلوا رکذ هکردردصم هدننزو لخ(لخدلا)

 ۱ حج ی وب ر یا لخد هيف لاق ردا ەد لنت دنوب ردا عتسم هتسانعم تموهب رو



 هو ۲۰۷ زی

 ندلیجدت نالوا هنسانعم هثطفت دوخاب ردندنسانعم ضرا ؛یاون عطف دوخاب ردندنسانعم بذک عازخا وا
 قہ دوخاب ردینبم هنکیدلیا هطاحا و هّیطعل : ییمز یور نوت هليعوج تکاب ینا هل ایغط و رفک ردذوخأم |

 4 وغ هد روص قح یلطاب ار ر ردذوخأم ندلیحدن نالوا هنسانعم قلزدلاب دوخاب ردن وهکیدلبازس لا لطاب

 ردقج هل وا رخ و عبات هنگ زا AE وند هن وتلا هکردذ وخأم ندلاحد دوخاب ردکجهدیا سییلتوا

 ۱ | نوههکیدنروکن س رمو زاتم ندنسهلج هلسبلت و رح«هدسان نیعا ردایسم هللاحد نالوا یعسا فیس رهوج دوخاب

 | نالوا ۱ هنسانعم نيج رس دوخاب یشان ندنعباوت ترد درا ندهلاحد نالوا ب تسمانهه رهظع هقف ر دوخاب

 ۱ | کرددزخام ندلحد نالوا دنسانعم ساب طاقلا دوخاب نوچکیدلیازا درم قيمز یور هلدوجو ثول ردندلاحد

 دک نولاجد نام زلا رخآیف نوکیا« وبشاهد هب ان هکر د جند ضا هل ومل وا رنل وا عبات هنس دنا

 | ةدنعجج كلاحد هکر دموسم هد رش م و رول وا شل وا نولاحد یعج هل وا ریسفت ها نوهوءنوباّذک هدندح

 | رددادغب رم ن هاو هم هلصف و یرسک ثالاد(تلجد رد تیاور ینکیدلکهلحاحد سنا نت ثالام

 | یمض و یف ثللاد (لحدلا ردیعسا ج 0 تعشنم ندهلجد ره هدنز ورب ز (لیحد») ردن دنسانعم دن طعت

 ۱ دک روش هلوا شیککی باشا وراطیززخآ هکر وند هنیمزرر ز نالوهدنتآ ار و هههل لوش هلن وکسكن هلم یاح و

 نالواهدنتل [2ررابنال وا هدنرارانکۍ اچ وهرد لوق یلعهلوا ر دبا تابنا ردسزصش اضمب و هلوا ر ونل وایشم هدنجا |

 | |یروقرا ندنفرط ناب هدند د كنویق دوخاب رولوا شلو وا هدنزرط یکیلد روناح هلب مط وص هکر وند هکیلد

 هدکدلکر اسم هکروند هفاکشو قرخ هدنلکش بادرس هدنرارداح نیشن ممثح دوخای روند هکبلد شلوب وا |

 | لوحد و هل رمسکالادرولکلاحد و لاحدا و لحدا چ روند هځ رص لحد و راردارتست بوریکهار وا ناوسف ۱
 ۱ لوب یرفهدننزو فتک ( لحدلا]) هنسانعم رب روند هب ويق هدننزو هرم (ةلحدلا] هلم كلاد رولک نالحد و ۱

 ا کلا یا لحد لجر لاقت روند همدآ یاس تامل بت تورث قوچ یلامو روند همدآ نالوا ویلسو

 عادخ ةیهاد یا لحد لجر لاقت روند ذی دیک شالقاو هیهاد چهراب ود ندا هعدخو دنفو كنر هسان اماد و

 اچ ناصقمن هعباب ۳ هحن ردنا هام قفاوم هنما رم یدنک هاا هنس رب اعاد هکر وند همدآ لوشو

  هشجاح نم نکس تح e سک ۱۶ یا لحد وه لاقت هلوا ردا لیزت هلبا هلداسح ل رەدا ضرع

 نطبلا قلدنم ریصق نیم یا لحد لجر لاش روند هرودو ناعشیش شمارغوا هرشط ینرق ندکدزوعهو
 : الخد ناک اذا عبارلا باسبلا نم الحد لجرلا لحد لاقت ردردصم ند رو نع “یا تعم هانرتصف (لحدلا ق

 ۳۳ ولو وص تسار ندر یقیدلزات نکل بولی زاق هکر وطد هب وبق هعشآ لوش هدننزو روبص (لوحدلا)

 ندو هنلوا طابنتسا وص بودا م نتا كلوا هلکنرولب یرا وص ندنرراود لوصاب غاص

 ا تودیک هغرالا ندرله ود هدلو ماد هک روند هب هقان لوشو روند ه وق نالوا عسا و قارطاو

 ختم لبالا ضرامت تناک اذا لوحد ةقان لاق هلوا ردا هضراعم بوش راب هلیس هلج هدکع رو و

 توری هنسهنشوک كرداچ لوق یلع قمزاق ر هدا رج تقوا هدنننژو لع ( لحالا) اتهع
 ءابللا بناحیف راص وا بلا بنا وج ف رفح اذا ثلاثلا بابلا نم الحد لج را لحد لاق ردهنساسنعم قفل وت وق

 دعابتاذا نع لحد لاق ردهنسانعمقل وا ناهن بوجاق یشان ندنتیشخ و فوخ ند هسکر لوق ىلع قعشلقا راو |

 (لوحادلا  لحدلایف لخد اذا لج رلا لحد لاق ردهنسانعم كمریک هم یراکدید لحد و فاخ و ّتسا و رفوا

 ۱ رار دا بدت راک |یغاز ود هکر ونهرلج اغاهدنزرط تشخ یراکدنا بصن هر نوجا یدیص نفصو كيک لرادایص |
 نانلوا رکذ یراکدند لحد هلن رک كنهزمه لاح دالا رده رقر هدننز و نابع (نالحد) ردلیحا ود یعج |

 تلوکلت همدآر هدننزو هلماف (ةلحادلا) نلخدلا ق.لخداذا لح لا لحدا لاقن رد هلیسانعم كمرک نه وولج
 هلغادلا یتبحاص یهنسنرب و هعداخو هغوار اذا هلحاد لا ردهنسانعم كما هتف رف هلا دنف و كنر بودا

 رخ ی کو باور ییش نالوا یجولعمو ا اذا هلحاد لاق زاد هتساتعم قا ها كنا

 تشردعفا و هدندروب عود رب یب هدنز و لف( لحد ) رغب رخاو لعام تک اذا هلحاد لقب ردهنسانعم كمربو

 (لحد )عنتما انااا هنع لحد لاق رد هنسانعم كما عانتما هدنزو باتک ( لاح دلار دعض ومر هدنن رقرب ۱

 BEE زوم ده وبق راط نخ آه ء1 رڪ( الحدلا  ردهرب زجر هدنشاب ږی دالب هلا ل لری كاد

 0 لقحد لا رد هنسانعم قمرابق توشبش زق كمدآرب هدسزو هج رحد (تلتحدلا) سأرا هقبصلا یا | ۱

 | هجرحد اذا , لجد لا لاق ردهنسانعم قلراو هدنرزوار یهنسنر هدنزو هجرحد ةلجدلا و ےس هتنا اذا هنطو



 هک ۲۰۰ -
 هلکنکدوهعج ادال والا ویناتلاتابلا نمالبد هیدلاقب رد هنسانعم كم ردکیرب هلینوکسكناب و ی ۶ لو اد (ل بدلا)
 | لاق رد هنسانعم قل آ وب بویلپ وط یی هم واهب ب رضلا هيلع عبا اذا اصعلاب هلبد لاق رد هنسانعم قمر وا ییردب ۱

 لود والید ضرالا لبد لاق رد همام كلما خالصا هلیس هلو ەر وک الر لود ولبدو قله اذا دما ل لبد

 قر ر نوعاطلا یا لب دلاتا هاف و لاقب روند هنوعاط لبد و هوحن و نیفرسلاب اهمصا اذا لوألا بابلانم
 یتدوبهدننزولیعفت6 لی دتلا )رک ذیساکردهنسانعم كمر دش راتفآه هکر ورد لو د عج هنسانعم لودج روند

 هذخا لاق روند هغلق یوای یبوبحم هب رک لاد( لبدلا) مقا هریک اذا قلا لت د لاقب رد هنسانعم كمت وی یی هی ۱

 ءایهد ةيهاد یا ةغلابم لید لیدو لباد لید لاه و رد لود یعج روند هب هیهاد و البو لکشلا یا ل تا

 هنهج (ةلسدلا) اتکا هدرخو تاج وکهلیعط تلاد < لبدلال یها ودلا هتهد یا لودلا هتلبد لاشو

 ر ادو م هدیدنکی ها ود عیجب کابو 5 ردن و چا ریبکت یریفصت هکر د جزم + روند هب هیهاد هدنلزو

 رولوا ضراع هدناسنا فوج هکرددآ تلعو ضرر هلیدو ردینبم هندصق لأفت هن ریغصت دوخاب ردکعد ا

 رولوا ولرد جواو رول وا یر قم هدا نا هکریشیش زا لصا ردنابچ ر بیرق ههجارسوو

 | یک رکه دنا هکر دیساکی رب و رول وا هنسن یک لاب هدنجما ارادی یر و ردنبک یغای لوط ىجا هکر دیم” یرب

 | ریبعت یم هجارس كیک هن وب سان راقبچ راهنسن کابو یسهراب جاغاو یېکشاطو لبق ندنضعب و رولوا یش
 هر وک هدننز و باغ (لابدلا) روند ه هروک ذم تلع یراکدد هلی د ځد وب هلیصف و یف كلاد (ةلدلا) راردنا

 دوخاب هنککر ا لوق یلع هرب نخ هدننز و لقوح (لب ودلا) رونل وا حالصا الرت توت قوا
 ردمبقل ل عاش مان لطخاو هنسانعم مص بئذ روند هدروف تیبخو روند هنسا وص راجو روند هنسیر اب |

 روند هر زودو روند هنفل وروف جاغا یرلکدبد اضع ندنکلهشیم ه داب هدننز وریما (لیدلا رونده یکلتو |

 ردیدآ عضومرپهدنسهکل وا دنس ليبدو هدننزو بتکر ردلبدیعچج رونیدهنغارپ نالوا وارا كجاغامان یطراو
 باص كنهتلاب و روند هنسەم وكى ةرببک دم یا ةبد ذغأب لاق روند ه همش كوي هدنزو هنر دا )

 | ه هیهاد هدننزو روبص(لودلا  هدننز و درص ردلبدو هدننز و بتک ردلبدیعج روند هنکیلد كجهروکی

 | هتلکث یا لودلا هتلبد ءاعدلا ف لاه و یلکث یا لود ةأرما لا روند هتروع شل ی وات تنور دی

 [ سراب نی رددآ عضومرب هدماش هدنزو بتک دوخاب نت هست <لید) هما یا یلکشلا

 | دنس هلیعف كناب و ینوکس كنايو یضق كلاد (لب دال ردنداروا دم نب ری و تور اھ وا و نیس نا

 | دمخ ندریهاشم هلا همن روند ید نالبد او ردیعا دل رهش نالوا یکللا ةدعاق نعي یسهبصق كنس هکلوا |

 | ینیرانلوا هدنک ار 3 وب ا نیفاوموب هدنز و دج رج د (دکبدلا) ردنداروا "یکلا یلیدلا مهار انب

 | مشتناام فارطا درو هعج اذا لالا لکید لا ردهنسانعم كمردکیرب بویلپ وط هارارب بور وچ ندنفارطا

 | ظیلفلا یا لکبد لجر لاقت روند همدآ ازادو رب هکر نت یسیرد جن زورخج ( لک

 ۱ رد اشرب ندنس هلسق هعازخ هدننزوطبالع (لکابد ینا نی ردیسهنک كنالترص (لکید ما يا دل
 7 هلن وکس كیج و یصق ثالاد (لجدلا ) وندها ءدنزو ها( )و هنوز( ید

 [جراط اذا لّوالا بابلانم الجد ریعبلا لجد لاق ردهنسانعم قلثارطق ییند عیج لوق ىلع كمر نارا

 |قرخاو بذک اذا لجرلا لجد لاقب ردلمعتسم هتسانعم كلوس بوزود نالیو ءانهلاپ هعسج -عوا لیجدلاب
 كللا راذکو تشک هلمباب یتفارطا و ءاحنا كضرا و اهعماح اذا ةأرملا لجد لاقن ردلمعتسم هنسانعم كما عاجو
 كم روب ماقلاب یی هنسنرب هدننز و لیعفت (لیجدتلا ل اربس اهیحاون عطق اذا یتزالاتنالغ لجند لا ردهتسانعم |

 | هالط اذا هلحد لاق ردهنسانعم قل زدلاب هلن وتلا یهنسار و هاطع اذا "یشلا لحد لاش دیتا

 | لاحدلاب هلجد لاق رونلزدلاب هنسن هلکنآ هکر وند هنوص دوخاب هنوتلا هدنزو باغ (لاحدلا) تهن

 | (لجدلا) هنسانعم نیج رسم روند هب قشف و روند هن ۳ نا تو اصلا مو نا
 | طاقلا یا لجد م ۵ لاق د رونل وا ریبعت یتنربد هکروند هصاضا شل رد بوکیرب ندارو نیاز وش هی وبا

 ]یا ۳ اش نور کدلیا هطاحا یو رولوا فصو هرشادل و قوچ كب هدننزو هدادش ا

 | ەدەلا جسم هنسانعم نوعلم هکر دا ذک كجهدنا روهظ و ج ورخ هدنامز رخآ هدننزو دادش ( لاحدلا ) ةيظع |

 اود هکندنسهدام لحد هلج زا ردلقم ندنسهلج لداوم نانلوا رکذ یناقتشاو ذخا كنو رونلتفص

 | بذک دوخاب ی e کف ںاذکو تشک ینسهلج كضرا ید موس رم رود هغلنارطق یتربره

 (عازخاو)



e ۲۰۵ رب 
 تّوق وبشا 4 یناح ور “ناعم یکیدلیا فقلت ندلاعف لقع هدلاثمو توکلم ماع یلاوحا و ءایشا شنا ثودحاب

 كنهرهاظساوح و رد ريغ كن هیلایخ توق و و ردنرابع ندتیفیکو ب هفداص یاب ژر هکرایا سابلابلاق و تروص ررب
 عّرنم ندهسوسحجم روص هک ردلایخ یظفاح و نزاخ كنآ ردکنشم سح یکردم كتروص نال وا سوسح لرب
 قالطا هنتعلطو ص ش كمدآر لابخو»یهتنردهرک اذ یظفاح كن آو ره وکر دم كن هب زج روما عب كنیناعم نالوا

 هکروند هثیش نانل واریبعت قو واو هتعلطو هصعش یا هلايخ تدهاش لاق ردقج هلوا یسیتلارق هکرونل وا

 شحوت هلمنظ ناسنا ین آرویط واهب هکر اردا بصن هن رارانک جناب وغاب وال رت یلنیکا بوت روا ملکهایس رب هجاغارب
 ماهبل هب لیخح دوع ىلع بصنب دوسا ءاسک وهو هتعرزمیف الایخ بصن لاقت راربد هسیدنت هدیسراف زارا

 لیل لیلا ) رددآ كتوارب و ردیعما كضرارب صوصخ هبلغتون لایخو ةعازفلا هللاق و اناسنا هنظتفربطلا و

 لوق ىلع رول وا عجچ مسا هکردقوب یدرف ندنظفل هنس انعم اوا تعاج روند هنسدروس یا شوم

 لبخ هل سسک كناخ و ردلویخ و لابخا یعجیدنل وا قالطا هل راع روب هلباهویش وادا ېکر انی د وخ ردلئاخ یدرفم
 رددآ هدلب ر هدنرق نوزقو ناسرفلا یا لیسلاک لیلا تءاح لاش روند هرکسع ولتآ لبخو ردتغل ېد

 هنمارت مالسلا و ءولصلا هيلع یوفطصم ترضح هانیتلاسر هاکرد ردشغل وا هیس یشان ندنتعاص هک لیلا دزو

 ندنفیدل واربخ رثا یتعی هنسانعم لیخ یخ دربخ رايدر وی هیعسآر بنا دز هلا ليو هربخ نس هلک ل یخ هدکد یا د وف و

 نیغل وا موهتم ندهبلا یوم فرط هلمتم#" كليا ذخاو بصغ یتیراسرف كن رلتمضح ربهز نب بعکامدقم هقشب |
 ییعیابذکو ة٣ قاطنالیا فقاوت الوا ءالیخ رب استالنالف برعلا لوقت و ردینبم هندصق هلازا تنی تمت لوا
 عا لینا + لاثمالانمو رد هلبراهین لوهح رالعف هدا رو زقیچ هشاب بونل وا تم واقم هدقلبحالب و هدقلبح وق هلن الف
 لیخو رونلوا برض هدکدلیا روهظ هصقف و كناکو نظ یلاح كمدآرب ردلعا ندنراراوس راتآ ینعب × اهناس رف نم
 عبارلا بابلانم اليخ لاخح لحرلا لاخ لاق هنسانعم قمل وا ردا لکا تاب یراکدید فدس اّماد رول وا راد

 یراکدد تیتلحو ردن ابن یرلکدد فدس و باذن ونک كا لیلا لیللا لکا یلع ماد اذا

 ردندح ین اهبصالا ةلبخ ردندایسا هلا هروس کم یاخ ( هلیخا) ردتغل هد هلرصق هدنو روند هبوراد یودب

 هاراپ اذا هلباخ لا ردهنسانعم كا هض راعم اکا هلا هلماعم یکی روط و عض و كمدآرب هدننز و هلعافم ال )

 شرج نا هل رل هح كمالو كناخ «لیلیخ وذ ردمبقل دز ن كلام ندربج كولم نانل وا ریبعت ءا وذا (لیخوذ)

 (لادلا ز چچ[ لادلا لصف عح ردتعاجر هدننسهلسق مضا ةعبض هدننزز و مظعم ( لیلا ون و ردلسا نب

 لوق ىلع كم ووب هتسهآ و فیعض هدننزو یزج (نأدلا)و هلبصت و هر كنءهزمه و یصق تلاد
 لحرلالأد لاق ردعسا یآدوردصملًدهداروب رد هنسانعم كم رو ولطاشنولشبنج دوخاب كلغ قراتا قیص قص

 اب وذنادنفو كنر همدآر هتاف نالأدو لأداو اطیشن یشموا ابراقتم ادع وا ةفيعض یعماذا ثلاتلا بابا اد
 راک لاقج هکردیعما یوآ نا هلتاصف نالأدو لأدو هلتخ اذا انالأدو الد االف لأد لاق ردهنسانعم قمادلآ
 اضعب و ردقو یریظن كنوب هدنزع مالک هک ل رسک كنەزمه و یعض ثلاد (لئدلا) ردردصلاب هی ردرون اج

 هبیشهروناح یرلک دید كلک و روند هدروق ندعابسو ردروناح یرلکدد لاقچ ید وب رول وا موعضم ینهزمه
 روند "ید هدنتبسن رد رد كن هلبق رب ندنبعش همزخ ن نوه بلاغ نب لع نب لئدو رددآ كروناج كچ وکر

 | هللاا هوا و اففح یهزمه روند"یلودو ریدلبا لاقثتسا دن رسک هلتسسن یاب ارز ها رصف كنهزمه و یعص كلاد

 روند "یلئدوهدنزو "یربح ردشل وا نوک وام نادر لکا هزم هکهل دمو یرسکكلاد روند یلید و

 ورع ن ماظ دوسالا وا دک هی دان علا باتک موحرم یتاهفصا و ردردانو و هلرسک كن هزم و كلاد

 | كنهرهش و یرتسکهغللاد بست كن آ ردشلنا وه لا ماکت اد هللا ذخا ندن رات رضح هنع ہللا یضر یلع ماما هک لئلا

۱ 
۱ 

 | هلیرتنک كنه او نی تاد لثد هکیددعاطقلا ناو رد وسام ه هلسق هقشپ رب مات لثئد هدننز و بنع هر صف

 هدنسهلبق هفنح ردهدننزو روز هک لدم و یعص كلاد لودو ردتعاجر هد هنانک *هلسق هکزدیطهر هلدوشالا وا

 یرلنو فلوم هکر دح راش« ردنعاجب رب هدنس هلسق دزا ثلذکس یقلادبع ردهدننز و رب ز که لدم و رسک الاد لید و

 تث هدنراهدام عر و لعو نکل بودابلس هچرک ید ورو كمآ هدننزو لئد و ردنا نایب اهسفن هدنسهدام لود |
 تفآ هدننزو روفصع (لول دلا )) ر ولکه دنس هدام لود یلیصفت كران وو ردیعما لجرر (نالأد نا ردشلیا
 هن یر مدننز و هلعافس(لمادل) طالتخایالول ۇد مه عقولاق رد هنسانعم طالتخا و شروش و روند ه هیهادو
 1 الا یا الئاد لا و هلناخ یا هل اد لاق رولکن وجا تکراشم و دحا و رد هنسانعم لتا قمادلا بودادنفو كنر

 هه لادلا لصف ]ت-



 ۲ ج م

 f ۷۰: و
 | هغاط یرصو و یرباو ةماش یا لاخهدخیف لاق هلیرسسک كناخ رولک نالیخ یعجج ردنابوخ لاج بیز وتلو
 ج ربعبیالاخ یلعءاج لاقت روند ههود رکی هک ربا یوو ملا لبطایا لامناب اودعص لا روند

 | روند هفاقسغآ نالوا ضراع هنغابا هت اؤ یا الاخ اودقع لاق روند رغایحس نالیکح هک كريماو |

 لاقت و علظ اذا عبارلابابلانم الاخ لاخ سرلا لاخ لاقمهلنیتف یدا لیخ یلصا هکر ول وا ردصمهدانعم
 تیلاهرتسی بوت وهو لاخیف تلات نا روند تک یا نانلوا راس تیمو علظ یا لاخ هم اوقىف

 | لا ردهنسانعم تسارفو مهفو ردیدآ عضوم ر و ع” یا لاخ لجر لا روند دا یو درهاوج تو

 ۱  كنهنسنر ودوسا لف یالاخهلاقیر دبی ویواوهدنو روند هروغپ ولی وتهایس ویتسارف ویتلبحم یا یلاخ هيف اطخا

 HEF مان هنیئد و هتفالخیا هلاخزرحا لاق ردهنسانعم تفالخ و هبحاص یا هلاخ وه لاق روند هنبحاص ۱

 سینا هسفب بحلا ریکتلا یا لانا عاضوانموه لاقب روند همدآریکتم و نیب دوخ و ردیدآ كخاطرب هدنچام |

 ناکو مهوت و نظ و هبسبناال یذلا عضولا یا لابلنایف هت ار لاق روند هعضوم اهنتو یلاخ نابل وا فیلاو ۱
 هدیدنک الصا زود همدآ نالوا لدهدازآ ندنبع ٌهفالع و یمهوت و نظ یا یلاخ هيف باصا لا ردهتسانعم

 لاقي روند همدآنکراو بجا ةقالع نم غراف یا لاخ لجر لا هیلوا یسهباش تب و قشع دنف رط دجاار | ۱

 ی همدآ ندا اار تیامر بود هنگ ید وک نکرگرتلامو بزع یا لاخ وه
 | بظاومو مزالم انا ه هنسنرب و هنسانعم ه ریغص کا روند ه هبت كجوكو هيلع مايقلا نسحا ىا لالا لاخ وه

 | یبلقو ماخ الب یا لاخ اب سرف یلع ب هنر ال لاق روند هنک كن و همزالم یا هلاخ وه لاق روند همدآ نال وا

 ۱ | رددآ تابر و جا و بلقلا فیعضلا یا لاین یفربخال لاق روند همدآ نوزو نابج یتعب فبعض یعس و

 | 326و ناکوهب زورپدلکدروک ذم تاب نا لا تجنو و رتعمآ هفوکش فورعم هنوکر  صوصخ هندالب دو

 | لی هکر وند همدا یحاص هبیصم تسارفو ةا نم “یر یا لاخ لجر لاش روند همدآ هحاسلا یرب

 ۱ نسل ایالاخ وه لا اا ا ا ایا ا لیا سوک

 | ردی ابیضعب وی وا ویضعب ردانعمچ وا زوت وا یکیدلیا رک ذ كفل ومهدنس هلک لاخ هکر د حراش » هیف لیخمب ام ةليخملا ۱
 یلصا هدنضعب و یک لی و لان ردلیخ یلصا هدنضعب و ردرصتخحم و بولقم ندنسهلک لئاخ هدنژک | كرانو و

 نیعتم هلدفاضا رون د همدآو لک ید وج و( ل وخلا ) وهدنز و بیج( لب ا وهدنن زورج ا( لیخالا ) هلنیتصف رد لیخ
 دجا (لیخالا) لاخوذ یا لوبو لو دنا لبخا ولیخاوه لاق هدنن ز و ءارج رون د ءالبخ هدنن ؤم رولوا | ۱

 هریسم (قلبلا) و هلن وکم كرابو یصق#ل رااخ (ةلبلا) و( لیلا و هدننز و ءاسفن (هالبلنا لو قره وا مسا هدننز وا
 ((لاتحما و( لئانا) ربكلا ىا ةلبخلا و ةلبنا و لیمنا و ءاليا و لیخ الا ویا لاق رد هنسانعم رادن وربک هدننزو ۱

 لاخ ولئاخ و لاخ لجر لاق روند همدآ دوجو بحاص وغمدمونیب دوخ یبک لاخهدننزو طبالع (لئاخالالو
 رک هدنز و لعاسفت « لیاملا ) ردرصتخم و بولقم ندلئاخ تفل یصچ وا رمکتم یا لئاخاو لات و ابولقم

 نکچوک هکردیسا درص هدننزو رجا (لیخالا ) یک اذا لجرلا لیاخت لاق رد هنسانعم كلا رادو |

 | کردیا قارقش لوق یلع ردشوقرب فورعم هلتمأش برعلانیب دوخاب رارد ید نارو نوی ردشوق یرلکدد
 | ندلیقع ینب (لبخالاون) هلل رسک كناخ ردلبخ یعج ردت ثغاب ینیدلوا هجالا هرقو یتا ردیشوق یرآ

 رد رابح ۍللا لیخا ن قحماو "یلسلا و رع ن دلاخ لیخالا واو ردیطهر كن هیلیخالا یلبل هکردتعاجرب

 نعد هبشتمو مسن هدنرالاح ایّورو هم هدنسهلضصم كناسنا هدنرانز و هاو باح (ةلاتللا) و (لایطنا)

 | ىج ةروص نم طاو ةظقيلاقهلەبشناموهو هلابخ و لابخ یللیخ لوقتروند هلاث و صحت نالوا ر ذیتر وص

 هدمانم ردن رابع ندهد ره تر وص لصاالایف هلابخ و لابخ هروک هن اب هد راصپ كفلۇم × هدننزو هلفا رده |

 | هدهنسا رهنانل وار "وصت هدهل ىه دعب یکاترزنه نال وار وصتم هدبلق هرکصذدنتینغ كند مو هدوض و هدنآرعو |

 كن هنسن رب لسخح و یدنل وا لامغتسا هد رص ق يقر و فیح یکلاننالوا هدنسارح لایخ تالذکیدنل وا لامعتسا

 ندنسل وار ذب ر وص كن هلي تروص لوا لیخحت و لاما ر وصت هد هلی یعيهدسفن یتسهدرح تر وص |
 هس وسح روص هکر دن ودر هدناسنا لوا ورایدلیا فیرمصت ندنوب ی هلی * هود نده غامد یا وق ءاهکح و زد زاتع

 بلاقرر 4 یناعم روصاماد لصام ازدا قی رفتءاکو بیک تاک ب ودیا فرصت هد زج "یناعمنالواعتنم ندنآو

 | هدنابزج مه و رک او راربد هرکفم هس ردبا لامعتسا هدنایلک ل اقع یتّوقو و ردندنناش كن وفوب كليا سابلاو چم

 كحهدنا ثودح هدد وهش رش لام هان سفن هدایّور ملاعردغامد طس و یلحم كن وقو و روند هلی هسردنا لامعتسا
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f ۲۰۳ رس 
u ام me لوخوو هنسانس نیف رفتم نسشتنمراربد لوخا لوخا اوق رفتن م لوالاف لوالا ءاح هرز واینیدلوا موس | 

 هراق الت وا بول آ ینپ راپ روس یر ره كراناب وج رددوخام ردهنسانعم كلثا تیامر نسح یلام هکندنس هلک

 ۱ راع و یعر ییبراراوط هلبرارباچ العاو رادتا هنسهدنزک كغالتوا نوجا یمیروس سکر هو بولیغاط
 | یدا راربد ردّیهب و لضفا ندنآ مدهعتو هیعر م یتعی رخالانم لوخا انا هلتسافن هرکیدکی هدلاح یراکدلیا

 | ربطنا قیلخ هدننزو لیکم (لیخما) یدنلوا لامعتسا هدهنسن نالوا هدنک ارپ و قّرفتم اقلطم هسباللاب هدعب

 لاق رونل وا قالطا همدآ نابسجو لها هربخ ٌهضافا هلغلوا مال مرکو ريخ رثا هدنسا یس هکرد هنسانعم

 هلییوکسو هلبصف كواو "یلوخ نب سوا ردندیماسا هدننزو"یلوح (یلوطنا) هل قیلخ یا ریل لبخم هنا
 :ماطسب و ردندح رب هدننز ورظعم (لّوخما) ردراباصعاسوانب یلوخ و هلینوکس كراواو یلوخ ینا نب یلوخ و

 .هدننزو نابهم (نالوخ)) ردیدآ عضومرب هلیسهین رغصم (مالبوطنا) ردیعما یف كنه یک مان سیق نب
 (ةلولنا) روند هنسهراصع كنوراد یرلکدد نالوخ نع ضضح (نالولنا لک رددآ هلسقرپ هدنع

 | ردهیوخ یرفت ترد لوق لو ردیعما هياعص رفن نوا ندناوسن هلوخو روند هبوهآ یشید هدننزو هرم
 (ةلینا) و( لیلا ردهل واحلا تف هلبوخ و سيق تف هل وخو رمان تن هل وخ و ےکح تن هل وخ هکه دنن ز و هنیهج

 | تاکف (نالیلنا و هلنیتحف یدبا لیخ یلصا هکه دننزو لاح (لاغنا) و هلوکس لر ابو یرسکو  یصف راح |
 | هکر د هنسانعقغاص هدننزو هلولبح (ةلولبطنا) و هلع كيم (ةلاحما) و هل سسک كناخ و ىصة كم ( لیلا ) و

 | هنظ اذا ةلولیخ و ةلاح و ةليخ و انالیخ و الاخو ةلبخ و اليخ لا "یشلا لاخ لاش رديف دارم نتشادن هدیس راق

 هروکه ناي كحراش »رول وا حوتفم هد هن در تفلو هلی مک نهزمه ون دلاخا هدنلبقتسم ملکتم ردندب ولق لاعفاوب و
 | ردهرزوا سایقریغ وب و یدل وا هدنلزنم میصف هلغل وا لامعتسالا رثک هدهنسلا رهدیک ردهیاط تفل یرسک

 | قرهلوا یناث ردصم ندلیعفت هرزوا سابق ریغ ارهاظ هکهدننزو لعفت (لیضلا) و هدننزو لیعفت (لسلا)
 | ردهنسانعم كلئا نظ ءوس همدارب ردقو هدنر كلرذخأم ارز ردبلغا قلوا ندمت نایغط هدایزو قحا ردع وع |

 ۱ ناعذاو س رفت تباجت و مرکو ريخ ندندنساهس كمدآرب لسختو هيلا ةمهتلا هج و اداالبخت و اليخت هيلع ليخ لاق
 | هاب ڭكنىسر واي هودنوجماكليا فوخ تور وکی عقد و یھ ناخ ابف و هنم رفت ادا ریطنا هيف لیخلاش رد هتسانعم كما ۱

 ۱ روهشب باح و بثذلا هنم عزفل الابخ اهدلول عضو اذا ةقانل لیخ لاسقب ردهنسانعم كليا تصف قو واا
 ,فوخ هلیسهشیدنا رض نددنسنرو رطلل تأيهت اذا باضسلا ليخ لاقب ردلمعتسم هنسانس قاب هغمردغاب|
 | لعفت (لیغلا) مهنع مک اذا موقلا نع ليخ لاقب رونلوا ریبعت قللابخ هکر دلمعتسم هنسانعم كلا زازحاو |
 كما كارداو مهف هلتسارف ییهنسن رب دوخاب تلاحو عضو رب هلتسارف ندهنسنرب ردص وصخ باب ا

 | هکر هنسانعم قباب هفم ردغای د ول دولب و هسرفت اذا رينا هيف لیخحت لاق وهس رفت اذا هلی لاق ردهنسانعم

 ۱ كليا تالنبب د وخ ورک ورطلل تایهت اذا باس تابع لاق ووا نجیب روم ندنآ هلغمرارق و بونالوب
 | قلوا رب" ر وص هلبلاثم تروصرب هدنس هلی "هّوَف كمدارب هنسنر وربکت اذا لجرلا لیحت لاق ردهنسانعم ۱

 (ةلبحما) هبشناذا هل"یشلا لب لاق یکكعا روهظناسنانکر دار وصت هاد بوروک داوس ر الثم رد هنسانعم |

 فص وهدولب نانلوا سابقیلرومغب (ةلاتخل او هدنن زو هح (ةلبحم الو هدننزو ث دع( للا و هدننزو هثذحم

 ىلصا هك ل رسك كنهزمه (لايخالا) ةرطام امس تناک اذا ةلاتحمو ةليحم و ليمو ةلبحم ةباصم لاق رارول وا

 | قمردشفاب ود یه زمردغاب هسخ و یمرردغای هماصم نانلوا "نظ یلرومغب هدننزو هلاما (ةللخالالو رد هرزوا
 لا ردهتسانعم قعاي هراطما باح“ لایخا و ةليحم ةباصم انش ىا ةلاخا انلخاو الابخا انلیخا لوقت ردهنسانعم

 بصن قو واهنناب كنسيرواب هود نوما كلا فوخ بوروک دروق ندعابسو رطال تایی اذا ءاعسلا تلیخا
 ولدوس یسهم كنهقان هلاخا و بئذلا هنم عزفیل الاخ اهدلول عضو اذا ةقانال لیخا لا ردهنسسانعم كن

 قلوا نزم هلتابن نوک انوک ن یمزو نیل اهعرضیف ناک اذا ةفانلا تلاخا لاق ردلمعتسم هنسانعم كمروتسوک
 فلخ هکر وند هاهم لوش هدننزو لام (لاغا) تنادزا اذا تاشلاب ضرالا تلاخا لاق ردلبعتسم هتسانعب
 | قلخ هاکم روکیل روم دا م هکر وند هننالوازس روم لوق ىلع هنسانعم هدنرابربا هلوا رردغاب هتبلاب ویلا رطم

 ۱ دعرذالاخ مس مهلوق هنمو ردحح را لّوالوف هروک هننابب كحراش » هدیاروهظزسو می هرکص بودبارا و ردیما ۱
 رکی الاخ هب لاق روند هتوخت وریکو قرلا یا لانا عل لاق روند هکشعشو هرطم فلخال باح رطما یا

 | ریبعت كن هکر ونده هطقننالوا هدندب و ردیعمآ یم شاق سنجر و روند هب وث نالوا المو ككزان بویل وا ترسو



 ی ۲۰۷ =

 یوم هدننزو هموعرولکهلووخ و هدننز ورکس ر واک ل وخ و هلبص كناخ رولکلوخ و هلوخا و لاوخایعجج رونل وآ
  هکربد جیزتم+یتالاخ نه و یتلاخ یهو یماوخا یایلاخ وهلوقترونل واریبعت هیت ردیشادنرقزق كنهدلاو هکردهلاخ
 | ندلئاخ دوخاب یدنالوخ یلصا یتعب ردهنسانعم ےشح ردهلنیتعف هکردذ وخأم ندل وخ لاخ هروک هتناب بلعت ماما
 :هدننبب كنلثم * مان ال لانا قرع * وبشا ظحاج ردندنسهدام ع "مع هکه تن رد هنسانعم نفاح کرد رصتحم و بولقم
 | یبساض نالوا هنسهدلاو دلو ارز ردهدایز ندنتماشم 4 هعو ع یتهباشم ه هلاخو لاخ لدلو هکیدید
 چ هناک اش ىلع لب "لکل ق 3 هدع رک نآرف رارکچ هنقرع یسهدلا و ینکا یتحردهدایز ندنتبسانم نالوا هندلاو

 | فرم یسهدلا و اص وصخ رول واریثک ذال وا فلخان تبسن هن ردب نوچکن آ ردشفل وا ریسفت هد ها هنبل یل یتبآ
 | تبحو رهم هزمرلدل وزپ هکردن ببس هکر اید روص ندامکح ضعب رول وا ودع دل و لوا هن رد هّبلا هلوا هام ورف
 ر رقت مکح لوا راردبا یسهلماعم توادع هنهروماو لاوماو دوج و هکلب رازغا تبح نادنج هزب رانا زرمدیا

 | هکیدمد ځد یر و رد ذصم و لئام هوزج لک هتل رد ۇز ج ندزب مدل و هکدیدرخآیکح ویدرب و باوج هلاروک ذم
 ملاعو هکیدید هنایفوص ید یربو ردناریم هنندالوا هک اب وک كمالعب یتقحدلا و هلغمالوا یدلا و كمدآ ترضح

 یمهلک لاخ هدنسهلج كرلانعم ی آ رکد تالذک یهتنا راردا توادع هزب نوجما زمعیدل وا بیس هنن رام ودق هبالتنا
 روند هربخ تمالع نانلوا طاشساو مه هلتسارف ندنسایس كنهنسنرب لاخو ردمصت و بولقم ندلئاخ

 برعلا نیب هکرددآ شاق سنجر و روند هنغاریب هلرکسع و تع وت یا ربنا نم الاخ نالفیف تلخا لوقت
 لوقت روند هنبحاص كنهنسنرو لبالا نم دوا لغ یا لاخ هل لا روند هروغپ ولیوت هایسو ردف ورعم

 ندا ماقها ومایق هشيمههدن را و تیاعر بود هز وک بوروک یکی کر کی هنسنرب و اهحاصیا سرفلا اذه لاخانا

 ردهتسانعم كلا هظفاح بودهزوک بوروک یهنسنرب و اع ممعت لاق اک هذا اذا الاخ لو لاقب ردهنسانعم
  کردهنسسانعم قمل وا یبحاص هلیاط ردهرز وا یلصا هکهرسک كنهزمه (لاوخالا) ءدهعتاذا ناف لخت لاق |

 لام جدو (لئامنا) لاوخا ادناک اذا لوهحا ىلع لوخا و لجرلا لوخا لا ردترابع ندقل وا یرایاط هچحن

 | بولقم ندنوب لاخو روند ځد لاخ هکهتن روند همدا ېچ دا ماتهاو دیقت هدنتنامرو راجو هظفاحت یکی کرک |
 مرکم( لول و هدننز و نسحم (لوخما) هیلعمئاق ها زا یا هناخ وام لاخ وه لاقت یدنل وارک ذ که تردصتخ و
 مهران وب و روند هنالوا ماجالاعرک ممو مم هکهتن روند همدآ لاوخالا عرکهلبلق هفلا یواو (لاخا) و هدننزو

 .لاوخالا و ماسعالا ع رك یا لاخم و لّوخمو لوح عمو عم لجر لاق رارونلوا لامعتسا انراقم هنس هلک

 اه لاقب و هلووحا نيب یا لاخ وه لاق و ةلووح هنبب و ینډب لوقت رد هنسانعم قلییاط هدننزو هموع (ةلوونا»
 0 بوند عانا هکهتن ردلکد جګ كعد یرالغ وا هع یکیا یتعی ةعانمالقتال و رد رللغ وا هیت یکیا عی ةلاخ انا
 | هنلغ وا كنیباط یسهریشم# كنیناط و رول وا ییاط هنلغ وا كنه یردارب كنه ارز ردلکد مقتسم كعد لاخاا

 ماعنا كن رات رضح هناش لج قیقح منم همدآر و روند هند كنغامط كنک تآ هلنیتصف (لولنا) رولوا هلاخ

 | قالطا هوم و رک ذمو هنعچ ود رفم روند هناماس و تم و شح و مدخ و یشاوح و ه راج و لوق یکیدلیا ناسحاو

 | وهو لوخ نالفل لاق رونلوا رّوصت قلوا ردصم یلصا هروک هلّوا رد لئاخ یدرفم ضعبلا دنعو رونلوا |
 ردذوخأم ندنسانعم تیاعرو دهعتو و ةيشالا نم مهريغو ءامالاو دسبعلاو ملا نم ىلاعت هللا هاطعاام
 | كندا ییاط و الوخ مھذختا اذا مهلوضسا لاش ردهنسانعم كدا مثخ و مدخ هرزوا یلصا (لاوضسالا)
  همدآرب هدننز و لیعفت ( لیوصلا و مه لاا لاش و الاوخا مهذعآ اذا مهیف لوسا لاش رو هت شفاف ا

 | 6 لوح ) الضفتم هاا ءاطعا یا لاما هللا هلّوخ لا رد هنسانعم كل اطعا هندن هلیهج و لضفت و ناسحا ا
 یعج یک ل ئاخ روند همدآ ندا ماقا نسح هدنتب اعرو رایت وظفح بودهزوک ب ور وک یکی کرک ی ام هلیعق كناخ

 | (لایلخا لو هدننزو لوح (لولنا) ردموسرم هدنران ز و برع و یب رع هدهک کر د حراش» هلنبتصفرولکل وخ
 الوخ لوخ هلام لجرلا لاخ لاق ردهنسانعم كلغا تباعر و دیقت نسح هلام یدا لاوخ یلصا هکءدننزو باتک |



 هک ۲۰۱ لس
 مانک هسکرب هدننز و لوعش ( لو ردظومع قلوا ینایفط سان ىرەت نونلا :رولوا رغصم هکر دقل وا

 وهف نخ اذا لّوالا بابلا ن نم الوج هت وص و هرکذ لج لا رونل واریبعت قغاب یناص یدآ هکر دهنسانعم قملوا

 لاق ردهنسانعم كلا روج# و یسنم یترهشو رکذ بودبا مانک یدار هلل رسک كنهزمه (لاجخالا) لماخ

 | لاقب ردهنسانعم كلتا اص و واخ هنسهلوقم هقوچو همرقمو ملکو هفیطقو ز و الماخ هلعج یا لالا
 | یعج روند همدآ مانک نالوا طقاس یترهشو ناش سانلا نیب (لمامنا) لجخ تاذ اهلعج اذا ةفيطقلا لجخا

 هر قصاب هجروقجو قچلا هدننزو هنیفس (ةلیمأ) هلدهابنال طقاس یا لماخ لجر لاش هلنیتصف زولک لب

 ضرالا یهوةلیخ یف اولزت لاق روند هلاسموق نالوا ردناتابنا راما لوفیلع هلوا یک هت توا لزوک هکر وند
 روکو  قیص قشمراص هر یر و ردف ورعم هکر وند ه هفیطق و را تبثت ةلمر وا تاسلا ةمرکم یه و ةطبهنلا
 | یا ةلیخ یف انلزت لوقت نوسلوا هسرول واهدربن روندهرب یفل وروق جاغا و راربدنابایخ هدیسراف کروند هراجاغا

 | مارحا ورماکر وند ه هفیطق ځد و هدننز وه رت( لما )ر ون د هن راي وت و هن راکليكنش وق هو دو رهشلا رثکلا عضو لا
 | هل رسک ك ناخ (ةلم ال رد راج هد هلا رسک هدنون روند ه هنسن لقا و یل واخ یسهلوقم همرقم و هقوچو ولیزو
 | ردتالجخ یعج ردیسهام نالوا زوک نه هدنسفن هکر ون د هنس هناطب و هرب رس كمدآر و روند هب هفیطق دوب

 | ةلا ےئل وه لابو ه زاخو هرارسا یا هتالجخ نع لثسا لاق و ةريرسلا و ةناطبلا ىا ۳۹ تیبخ نالف لا

 دوب فتا( رداد ژاب كد هلا مرک کر دص وصخ نو مۇل شا دمو لجل عرکوا

 . قعصاب هاق یسهلوقم یتسد نوچما قع وب غبر وق امرخ رول وا ردصم لو روند هنکلیو هن وت كنشوق هود
 مار >ا و و هفیطق لجو نیلبل هوح وا "رطایف هعضو اذا لّوالا بابلانم الخ مسبلا لجخ لاقت ردهنسانعم

 | دن روند ه هجهااق و بده یا لج تاذ ةفبطق لاق د روند هنلکسو و هن واخو هنعاهص E لاو

 هود یدوبهدننز و هاه قلا ردعمل وا هل ف و هلوج نالوا باوصهدنو لوق ىلع ردیعا قلابرب و هنسانعم

 ےعص و توفص و قدص هدنز و ا غ( "لاج ال وهدننز و با غ( لام او هل رسک ك ناخ( لم ا ر ون دهن وت كنش وق

 تلعر هدنن ز وبا غلا وقاص "ا بیبخ ایا "یلاخو لاجخ و لجخ هل نالف لاق روندهانشآ و هتس ودنالوا هرزوا

 ردقج هل وا لصافم عج ور ونللاب وطب ویسغآ ندنایراقابا هکر ول وا ضرامهنما وقكنا ويح و هنلصافمكناسنا هکر دیدآ

 هنیا لوفوهف لوهملا لع هریغو ناسنالا لج لاش روند هنا ویحو ناسنا شناخوا کم لاجخ (1و 2 ]

 | در روند هماعط نالو اعالمو قشمو هدننزو ریما (لبخا) ردنطب رب ندص هدننز و همام (هلاجخون ) لاج
 روند هرلبو ولقاصص و روند هباصم فشکو قیصو ماعطلا نم نالام وهو اليخ اولکا لاق یک اولحو

 هدننزو هنیهج (هلیج) و هدننزو هنیفس (هلرجخ )لو هدنن زوریما (لیجخ رز و هلبعص كناخ (لج) ردهلیجخ یدرفم
 هد ز ولاعتفا (لاقحالا» ردیعبات هکر دیش لث دع مات تایزلاتباث یان بیبح هدننز و ریز( لسجل ردندیماسا

 | هلبحن ز لیلا ) لئاجلا یعر اذا ريعبلا لقخا لاق ردهنسانعم قمالتوا قلجافا قیص یثا ومو "با ود
 (لسنخ) شی وهت یا ةليلسح م وهلا نیب تعف و لا روند هلالتخا وافوغ و هنتف و شروشنال واهدنفلا را سانهدننز و

 ۱ لدنج هلا هثلثمیان (لثنلنا  ردیدآعضومرب هدنالک ٌهلسق اید هدننز و ذفنف(لسخ) ر دیم لجررب هدننز و لمنح

 لاق رون د وتاخ كوږلسو قلاصولنرف كوي و فیعضیالثنخ لجر لاق روند ه هسک نوزو فیعض هدننزو

 ییبهطاع و !هدوک یربا هدننزو جرز (لصا) ردیعما ىدا ورب و ةيختسم نطبلا مش ةأرم یا الثنخ ج و زت

 باص زیسج یا لصخیهلاه رون د هتروع هثیذب نابزدبریفز یلدو روند هئروع نیتشاشز وغوا و روند هتروع
 نالف لصتخ لا ردهنسانعم قلآ تروع نالوا لصخ هذننزو هجرحد قله ةثیذ اذكو ءاقج اذکو
 (قلشنلنا )ءالتما اداوعسج لدنخلاه رد هنسانعمقلوا ولط هنا ند هدنز و هجرحد (تلدنلنا) لصخحم جور اذا
 یکسام توق هکردهنسانعم قل وا برطضم بو هردنس دوج و یشان ندکلریپ كب هدننز و هجرحد هلا هم نیش

 (لشنلنا) مرهلاوریکلا نم برطضا اذا لجراا لشنخ لاق رول وا هرزوا قلب بوب هردنس هدنکر ح بویلاق
 روندههودزواب و یریاولندب یرموب و روند هب ود هدنور و كباچ هدننز و لبحز (لیلشنمنا) و هدننز و لدنج
 هدننزو روفصع (لوطنلناژ روند هنس هراب دولبو روند هنسبروس رغصو هود هدننزو هلمبحتز (ةلیلطننا
 ةف رفتم یا لیطانخ لبا لاق روند هراریغصو هرلهود كولب لولب هکردلیطانخ یعج ردهنسانعم هلیلطنخ

 كولب كولب رلرایلاس كشلت ندنرلزغا كنس هلوقم رغص و كيك ى نعي ام ضرتعم حزلتم یا لیطانخ باعل لاق و
 ریبعت ییاط هک روند هنشادنرف هدلاو هدننزو لام ( لالا ) رهسلاق بوشیاب یروفرا هدنرا هکج بوق آ

 )۲۰ ) ٭ ثل +



 هک ۲۰۰ رج

 ] لالخو رکذیس اک رول وا ردصم ند هلعاسفم لالخو رد وسنم هلالخ عی ردهدننزو یناتک هک ی النا نا |
 شلفوص هنفلاراهنسن یکیا ی دوب هل رسک ك ناخ «للطنا رک یساکرونید هنسهیق ماعط نالف هدنراقلارا شید
 | روند هنرهیش ماعط نالق هدنراقلارا كراشیدو منیب یا مهلالخ و مهللخوه لاش ېک لالخ روند هثیش
 | لا ردهنسانعمقلقوص هغلارا هدننز و لعفت(للخملا) هل رسک كرااخ ردهللخ و هلخ یدرفم رک ذیساک یک هلالخ
 7 لوقثاو هیفذغن اذا هیف *يفلا لخت لاه ردهنسانمم تام بویلشپا هنسهنروا كن هنسفرب و من لخد اذا مهللخت

 بویماب هرب ره رومي للح و ردشلیا هجرت هنسانعم قلوا مام هنسنرب ندنفیدل وب هللامهآ ابلاغ یتظفل ذغن موح رم
 ] كتعاجو اماع نكي لو ضخ اذا رطلا للخت لاق ردقغای هرب ضعب دارم هکردهنسانعم قاب هر رب صوصخت
 | هسلوا لیوأت مهراید لالخ هلفاضم دقت هداروب مهلالخ لخد اذا موقلا للخت لاق ردهنسانعم كمریک هنغلا را
 | لالخ نیب هبلط اذا بطرلا للخت لا ردهنتسانعم قمردشارا بطر نددنراقلا را لرخاشو رول وا ملاس ندرارکت ۱
 [] یرخا رثا ةنعط هنعط اذا خراب االف للحت لاق ردهنسانعم كمردشترود یی ردیپ دمدآرب هلغارزمو فعسلا

 ] كراخ (ةلالفا) و (لاللتا) تالق ةلخ یفف تدج و لوقت ردهنسانعم قلتربآ ینیرلقلارا شید هلبا لالخو |
 .[ هکرونید هیضراعلوشلالخ و روند هبامرخ شلوانال وا هدنفلا راراش روق وه ءویمنال وا هدنراقلا را راخاش هلیعص

 [ همط غف ولج لک فض رعب ضع وهو لالخ هباصالاقب ردنا لزتعتک | ینمعط بول وا ضراع هبدنسن ولت والح
 | لالخ لک اب نالف راب رع هکر د جرم + یک للخ روند هنسهیقب ماعطنالق هدنراقلارا شیدهلالخ و ةضوجلا ىلا
 ] نسهیقب ماعط نالق هدنراقلارا یراشید نالف رارد هدنرنزو همامنو بنعو باتک هکرارد هنلالخو هللخو

 روند ه هنسن شفلښپا هنسهتوا بونلد (لولخما رز ردنا هانک ندنتمالو تسخ كنآ هلکنوب ردکعد ردا لکا |
 | هنر یر هکروند هثبش نالوا ل ریس ریس یرلقلارا هدننزو لزازتم (لغلخلا)و هلمالد دشت ( لامار ییک لیلخ

 [] راسو هدریمیضاق هکر د جب رتم+ ماضتمریغ یا لضخ و "لاخ رکسع لا هیلوا فثاکتم و مضنم كشت و یشان |
 1 نهو هکروند هب هنس لوش هدننز و "لتعم (:لتحا) ردندانعموب یرل ریبعت لضخ هدنلباقم فثاکت هرم بک ۱

 | نسوص كىو یک لح رون د همدآ لوسخوو هاو یا "لتخرما لاق هلوا فرمشم هغلدابرب بول وا هابت ندنفعض و"

 لیلخ 6 "لخالالو هلیسس هینب لعاف سا ( لال شطعلاددشلا یا لنت لجر لاش روند هناویح و ناسنا
 رقفا یا لخا لجر لاقت و ریقف مدعم یا لخاو لیلخ و "لتخو لخم لجر لاق روند هلوسخ و یک "لتخم و
 1 ءدنرتز و لالحو لادح لالا )و هدنزو هلعافم (ةّلاا) رد رتعم تلیضف بويل واربتعم لعف لصا ا
 تر هقداص اذا الالخو لاحم هلاخ لاق ردهنسانعم كلا قلتسود هرزوا توفص و قدص هلی دسکرب |

 لا عرکل هنا لاق روند هغلتس ود ناحو لدزا ییمص هل رسک ك راخ (ةلللا و (لنا) ردهرزوا ذوذش یزو
 رد راب ییمص كمدآرب هکروند هصتخم قیدص هلی و هل رسک كناخ ثلذک "لخو ءاخالا و ةقداصلا ىا ةللناو
 ] اد و ل نالف ناک لوقترولک لالخا یعجج زفل وا قالطا لخ هلباخ "مض هقدل وا نراقم هنسهلک دو ضعیلادنع و
 ةفيلخ نب عفان هدشزو ثذح (للخ) "دو عم الا مضب الوا اضتخم اقیدص ىا مضلاو رسکلاپ وهو الخو

 شمالشاب هکمنالشي بونلیمرکد دارم هکر وند هنغب روق امرخ هدننزو باح" (لاللنا) ردمبقل اش مان یونغلا
 ا[ لیصفت هدنسهدام هسسب یتناحرد زدشلیا ناب هن وک هحاسم نکل یدلیا ریسفت ها ج فاۇم هج رک * ردنالوام

 روند هننیق لق نالوا شمن البق نابتعماب نیشیمو یدنلوا رکذ هکر وند هغلتسود هل رسک كناخ (ةللنا) ردشما
 یراقد راص هن اک ۀش وکو روند ه یردیمهلوقم نیشیم نالیکچ نوجا هظفاح هرزوا نبق نیيس و ن رز لوق ىلع
 هنیشیم نالوا نتزمو شقنم افلطمو راررگ اکا یحنوط رونلوا ریبعت غاز هدننب رازادناریت هکرونید هبیرد

 | ی عج و هل مک ك ناخ رولکل الخ و هدننزوبنع رولکل لخیعج رارز ود هنسن ضعب هلکنآهکروند هنامتضم و

 ۱ قابا هکردراهفورعم تفشز كناوسن هدننزو لابلب «لاخا)لو هدنران زو ده دهو دف دف (لزححا) ردهلخا

 ۱ قیقریا لاضخو لضخ بوت لا روند هو كزان و رولیزود ندشموک ر دف راعتم هدناتسبررع ردب رلکزالب
 | هدقای هلیس هین لوعفم مسا (لغلخللاچ ردیدآ ءدلب رب بیرق هنرهش هیناطلس هدنس هکلوا ناه:رذا لانلخز

 .] «لنا) لالما عضوم وه و نا لطیف لا من لاقب ردناکم مسا هکرونید هرب كجهرکب لالخ و
 | 2 ) لاما تل ادا ةأرلا تلفخ لاق رد هنسانعم .قفقام لالخ هنخابا:نوتاخ هدنز و لزز |
 . مشانم هیلعام ذخا اذا مظعلا لضخ لاق ردهنسانعم قمریص یتسهلجب كتا نالوا هدنرزوا كبك هدننزو هلزاز

 | اللا عضب لصا نکل رددیقم هليا ونع نونلا مضب هد هضم عیچ ردیعما نغمو برطمرب هلیعط كنون (نالیلخ)

 7 ( ردقلوا)



N 

 هنسهب وا REE كمزيد هخارزم ندو a اذا هلا "لتخا لاش E قلوا حاتحم هندو

 | ردهنسانعم قل وا لوزهم بورا یتا كن هد وکو همظتناو هذفن اذا ج را هلتخا لاق ردترابع ندقموق یروکچ|

 رونل وا ریبعت ی هکر هکر وذ همدآ ناتص هکرس هدشنزو دا دش (لآلنا) لزهو صقن اذا هم لا لاق

 | ردندنساص مم كن قو ود زند هنحاغا هشيم لک سنجرب هلع كناخ لا ) لا من ۱

 | ردیلباقم صج هک هلوا ولت والح بویلوا روش یه هکر وند هن وا لوشو و بانو كنجاغا عو |

 ناول رک هیل وا ضج هدنآ هکر ونیدهض را لوش هلخ و ردهدنس هل نم بابک ج و یکتا كنم ود هلخوبشا | ۱

 روند هن وتاخنالوا راپ هلوحص و قدص هکر دهنسانعم هلیلخ هلخ و هدننزو درص رولک للخ یعج نوسم وا رک |
 عن رو كل وتفعل رک هيل وا للخ الصا هدنآ هکر وند هنبحمو تقادص نالوا صتخم هنفرط هسک رو |

 رد ردصلاب ریست هنسانعم قددص روند هتس ود یی و 7 وا هلتهج ۱

 رس و هلی كناخ (ةلولمنا قیدص هوا دوس رولت واقرا امو ودر یو رک ذم |

 ]یک اار N ود هرزواروکذ م هج وهکر دعا ندل وا یانعم هلال تاکرح كناخ |

 اما نت تاج اتم و e e راهلوا رالت وا قلت وا نانل وا رکذ یراکد ىد هلخ هکر وند هراەود |

 تعراذاموقلا لخالا ردهنسانعمقمراتوا هدن وا نالوا ولتطبویل وا روشی هود هل رسک ك ن هزه (لالخالا) |

 ییەنسنر و ةلنا یلا اهل وح ادا هللا لخا لا ردهنسانعم كليا هلع نایلوا روش یتوا یراهودو ةلنا ےہلبا |

 رت ییهنسن رب دوخاب یریریو فچا اذا "یشلاب لخا لا رونلواریبعت یتلطقس هکردهنسانعم كلا زاد هنر |
 یعید روط ی نزا مدآرب الثم ۳ هنع باغ اذا هربغ و ناکللاب "لا لاق رد هن سانعم كك بودیا 0

 هد ردح سس هلکلیا لیلقت یرکسع نالوا ظفاح هدرلدحخرس تکلع لاو رار دنالف كلغ هساک هرب رخارب ندرب ۱

 اف للطناب اهنهواف نعي امدنطا للق اذا روفتلاب یلاولا لخا لاق ردهنسانعم كما ادب . للخو نهوو هنخر

 قلوا جاتحو ادکو هل فی مل اذا لجراب لخا لا ردهنسانعم كليا ردغ بوی فو هقوتح دوخاب هدعوو ]|
 هلا هنا كلخاام لوقت ردهنسانعم قلق و جاتحا اذا لوهحا یلع لجرا لخا لاق ردن ساتعم|
 یجاخا امرخ و لالمنا تعلطا اذا ةلملا ثلخا لاقت ردهنسانعم قم وط ورور ینانا ان رخو تک ۲
| 
 یدلبا د رع ند دادصا هحرک ینو فال وم* لجل اتءاسا اقا الا فلج لاقت ردهنسانعم كمر وانفود نشم | |

 نالوا هدننب كراقمر روند هغلارآ و هغلقجا نالوا هدننب هنسن یکیا هلنیتصف (للغنا) ردلتخع یتیدض نکل |

 یک ل الخ ر دا ج ورخ ر وندر اکا | هکروشد هغلارا موهوم و یخ یکیرقلارا رکنوس نالو اهدا“ و یک ق لارا |

 لاف یک ول وا هال وقهلالخک كف وم نیپ ب ییک لابج و لبج ردلالخ مچ هرو هنا كح راش + زک د باک ق

 فعضو نهو نالوا هدص وصخ ر دوخاب هدهنسنرب للخو ا ؛یرق ةي الا هک هلالخ نم »حرخ قدولا یرف |

 روند هنغل هتفو لاح و هتفر نالوا هدناسناو نهو یا للخ هما ف لا زلوا مکشسو طوبضم هکر وند هننلاح ||

 (لالمنا» قّرفلو اما يا للخ هارى لاش روند هفلناشبرپ و هغلزسماظن نالوا هدهشیدنا و ربدنو یارو |

 تاصلا لالخ نم ج رخحرطلا لاش رکذاک اک ردللخ یدرفم روند هن راج رخ روغ ندا“ ةلرسسک كناخ | ۱

 هد هل كناخ هدن وب کیس یک لکیر وتلو هیس شلف وص هنغلارا هنسن یکیا و ءالا جراح یا هلالخ نم و | ۱

 توب *لرکو رهش توبب كل رک یک قافز رد رالوجام كن رادودح هکر وتندهن راقلا راهلرا وا رادلا لالخو ردرتاج | 1

 امتوبنییام و اهد ودح یا وحامیا هی الا هک رایدل | لالخاوساش یلاعت هلوق هنم و رد للخ یدرفنوسل وا مثح مثحا|

 قالوفو شیدو ردهلخا عج نوسلوا ندجاغا رکو ندرومد#ل زک ینک رب روند هنلآ كجهلد یهنسنر و |

 ود نوسعا یتسانا یکشوک هود و راریدزپرف نادند هدیسراف رونل وا ریبعت لاله هلف رګ هکر وند هثیش قجهیلترآ |
 هنر یر ییهنس یسهلوقم ےاکش لری و روند هل رخآ شاز ود ندنسهراب هتک یزاکدز و ثورا ینلد |

 هبانعمو روند هلاحمدعو هغلق و لالخ و رول واهدنزرط دانک هنسعب روت وات لب هتخ كجهردشت بویلقو وا |

 قافناو قدصت یتیرلکلمام ارز رلیدل وا بقلم هلا لالالا وذ یراتر ضخ هنع وا یضر قیدصلارکب وا بم
۱ 

 نها اا ندنیتدح ثابنک یاد الغلا دنا نب دمو رايدليا فيلخ هنس هر و یکم



  لاقهلبرسک كنار وک لالخ و هلی كناخ و ىف نمر نک 72 یعج نوا اا ٹنؤم رد نیا نیت

 | نوزو فیحن و ةكارتلا لامرایف ذفانلاوا نیلمرنیب ذفانلاوا لمرایف ذفنب ىلا قیرطلایا “لما اوذخا

 | لاقب روند هبدماج هنهک كبو مسجا تم فیحن یا "لخم لجر لاقب روئلوا قالطا همدآمسلبا "لتخمو
 ۱ ا یکی هکر وترد ضا ناو رول بنا ندشاب رد داره رب رولوا ؛دهقراو هدنوی و لاب یا لخا بوث

 | هنغلب روان كنو رک ذیساک روند هلخ ثالذک هدنشؤم قرهلوا رک ذم روند ید هلخ ردیسی رواب هود تاکرا
 ۱ نالوا هحزآ یرلیو و ضال انا یا ةلخوا "لخ نسرف هلاک صرش دانا لاقت رد هيم ست ثعاب یللخح كلکوب

 ضج روند هنوایثکاو شیرلا لیلقلایا "لخ ریاط لاق رونروک ینیرد هدنرقلا رآ احاح هکروند هشوق

 كلذکو لوزهم یا "لخ لجر لا رول وا دض هلک د هزوعو روند هناویحو ناسنا لوزهم و قیرآ و هنسانعم
 هدسابلو مشلاب یا "لب هامرلاق رونلواق الطا هروشو "شو هنسانعم لیصف روند هنکشوک هودو نیم

 "للنان كرابلاندو رونلواقالطا هرالاسموقعقاو هدنرف هنیل هدزاج "للنا لامرو روند هجامترب نالوا
 هلا رج هکهتت نوغیدل وا لالح راردبا هانک ندربخ هللا "لخ نالوا هنسانعم هکرس هکرولوا هاکو ردنداهتق

 یهود رولوا ردصم"لخوزلکرشو ربخ ندنلایعی "مشالوریخ یارو "لخ هلام لاق راردبا هنانک ندرش
 | ةلللا ىلا اهلوح اذا لّوالا بابلا نم الخ لبالا "لخ لاق هنسانعم كمروتوک هلع نابلوا نشك یاب

 د نوا یتسانا و هذفنو هبقت اذا *یشلا لخ لاقب ردهنعاتعم كقلِْا هننب هتوا بولد ینهنسنرپ و
 ےلکو لالا بف لخداف هناسل "قشاذا لیصفلا لخ لاقب ردهنسانعم كمروک قلزغآ یرلکدبد لالخ هنلد
 لالخ هدشاذا ءاسکلا لخ لاق ردهنسانعم قلقو وا بوردشتب هن رب یربهلا لالخ یتیراهراب كنسهلوقم هک و

 ندجا ردهنتسانعم صیصحو جاتحا اذا لوهحا ىلع دیز "لخ لاق ردهنسانعم قملوا جاتحو ریقفو

 | قلوالوزهم بولیسک ایا كنهدوک لولخو "لخ و ع دض وهو "صخ یاهاعدیف لخلاش ردیتبم هن زارفا
 | ید هدننزو ریما لیلا لزهو صقن اذا یناثلاو لّوالا بابلا نم الولخ و الخ هم لخ لاق ردهنسانعم

 | هبهنسف شفاد هلا هنسنرب و ما "لتعم فرح یا لیلخ لجر لاق روند همدان ال وا سجا لثحم و فیح

 | رواک ءالخا یعچج روند هنتسودو راب كمدآرب وريف مدعم یا لیلخ لجر لاق روند هاو یوربتفو روند
 تسار یرام ندللخ ماش یتبح دوخاب روند هتسود قداص لیلخ لوق ىلع هلبعص كناخ روک نرخ و

 | هتدص یا هلیلخ وه لاق ردلئالخ و تالیلخ یعج ردهلیلخ تؤم روند هتسود نالوا یناصو تسردو
 | رددآ ىح كاليفن نن ورع نب دیز نب دیعس نداصا لیلخو اهفصاو ةدولا قصا نموا قداصلاوهوا
 هدنتبسن ردهدنبرق فیرش سدق هکر دیتا یراهدلب كن راترضح لیلا ةولص هیلعو انینن یلعلیلنا مهاربا و
 | ردشلناسر هرزواقل وا نوربح مالسلا هیلع مهار ترضح ةن دم ےسا هدنسهدام ربح فلؤم » رون د یلیلخ

 [ یظفل هنیدم ر هديك کیا لوادتم یرببعت لیلا فن ده رارید جد نورچ تا هکر دن ورح یعسالصا هکیدلاق

 | هنفنا د وخاب هليل كمدآ لجرا قف رادان هلا نجرلا لیلخ الاح هکر دل وا دزن اب ز لیلخت هلطافسا |

 اود روند هضاخحت تنبو هضاخ ناو هرادقمرب ند کرس هلیصف كناخ (قللنا) رونلوا قالطا
  دوخاب رخ روند هغلموق نالوا هجهقشب ندرلقلموق اشو روند هکیلد اقلطم دوخاب هکیلد كح را

 ۱2 لقب زمام ون ا میلنمجن وند هزاهب شلنوا نم یمغطدت وک هقشب تیک وخان روند هنسیشکا
 | كيدآرب و روند هروع هفیفخ و ردیدآ هبرفرپ هدنع هلخ و ةضوج الب ةربغتلا وا اهضماح وا را یا نا

 ۱ رقفلا یا + ةلملایلا وعدت ةلطا + لثلا هنم و وذهتماتهم هقاف و رتف و هجاح و روند هنناکم نالق یلاخ مارک

 | هلصخ ویوخ هلخ و رول وایدوم هناکترا قلیرغوا جامتحا و رقف ترورضینعب ةقرملایلا وعدت ةصاصلنا و
 راس ورج میت زو لیعفت (لیلحلا) ةلصخ یا ةطاص ةلخ هذه لاقت هل رسک كناخ ردلالخ یعج رد هنسانعم

 | هکرسسهریش و تدسف و تضج اذا ةبرشالا نم اهربغ و رجلا تالخ لاق ردهنسانعم قملوا هاب بویشکا هبرشا |

 | اهلعج دار للخ لاقت رول وایدعتم هنسانعم كلا کرس و الخ راصاذا ريصعلا للخ لاق ردهنسانعم قلوا ۱

 مئ سعی هعضو اذا رسبلا للخ لا راراصب ینغیروق امرخ هدنتعس زاچ هکردهنسانعم قعصاب یشرتو الخ |

 هب یتسدمرکصقد هنر بزودالصا هل کریس رادقمر هدشنوک ادا ینیراش روق امرخ > ینعب ة رج ف هلعق "للنار هجا

 هن قلا را هکر دهنسانعم قلالغ یردقم رو ىلاقص لیلخح و رربد رابعا للخ هدقدصاب یسیشر رایخ و يدصاب

 ۳ ریش ید ویو دک ډزو لایق( لالتخالا) اب ءا لا لاا اذا هعباصا و هبیطللاشلاقب ردترابع نذکم روک زبم



ff ۱۵۷ j 

 هب هسک قاشکب و نازوا قرهلوا یوک هزرهو روند لنآ كلالاح و تسج 39 رچسا (لطخالا )زن وا

 لطخاو ردش وغ ثایغ کی لغت لطخا ردن داقلا لطخا و افلا مالکلا رشکلایا لطخا لج ر لاق روند |

 فثک (لطلا) زدزا طاش لاف نب لطخا و بلوت ن رفا نب داج نب لطخاو ردندنس هلدبق هعیبض هکیبض | ۱

 هلنالوش و قجحا یا لطخ لجر لاش روند همدآ زفع و قجاو ردهنسانعم لطخا ردفص و دوب هدننزوا
 لاق نمهلوا هرزوا مار هکهلوا ردنا تعرسو هل هدقمګاس یغارزم نامه هعصخ بویلبا "یان هکروئد

 روند هقوا نایص هفرطر ندنهبدل وا زود یی یو هنن ناشن و هلححلا نعطلا عبرسلا یا لطخ وه

 یراکددقجالا و روند هنيا قاز ود كلدابص و ظبلغ نشخیا لطخ بوللاش رول وا فصو هبو ظیلغ و درس و |
 درس یرالا ن دلا لطخو هلوا روئروس هر ن دنراقان وزوا هکر وند هن رلکنا و هنن راج وا كب ولو هل رداج |
 لجر لاق روذل وا قالطا همدآ ناسحالاعیرس و اهنشح یا نی دیلا لطح لجر لاش روندهمدآ نالوا تشردو |

 لاق ردهنسانعم كع رو قرالیرو و قرهنلاص هدننزو لعفت (لطخلا ) ءاطعلا دنع لمم یا ف ورعلاب لطخ |

 کودک لوش لطخن هللادبع دوخاب لاله ردندبماسا هدننزو لبج (لطمنا) یّولت وزهتاذا هتتشمف لطح | 0

 هدنابیلنق یرلتمضح سو هیلع هللا یلص مرکا لوسر نکیشلراص هب هبعک راتسا هلدصق ه راسا هد هکم جا موب

 هب یدکوروند هبلک هدنزو لفیص (لطبلا) یدلوا ناربن یوس مزام هلیغبت یلسالا ةزرب وا هلکلیا نامرف |
 روند هنس هب رس هکر کح و روند 4 هیهادو تفآو ردهنسانعم لطبخ هدننز و لدنج (لطنلنا) روند |

 قلاص و دنن بوک ید نط یھب روند هل ويف یلفالوف ولنا هدننزو ءارج ۰ الطلا) روند ه راطع و |

 قاصت یمادا قفراص یک مواوط یراهم و ةيخَرتسم یا ءالطخ نذا لاق رول وا فصو هغالوف لوشودو |

 رولیک هکروند هکروک هدننز و لثیص (لعیلنا) نییدنلا ةب وط ةبقاح یا ءالطخ ةأرما لاق روند هنروع اب زا |
 یرخآ د پولکید قشر هکر وند هنسهجارف ناوسن لوش دوخاب روند هو یلجامترب لوق ىلع هنسانعم ورف |

 هل یک ال صبفوا فام + روند هنکلموک ب زییکیدوخابراریک بول آه هقرا ېک تلموک هلن وا بویملگید |
 فاضم هریعضیلففل مک اپوک ندنفیدلوا اهدنعم نیغلوا هدنل ازم محق مال هدنس هلک هل یک ال هلکلیا سر هلبنرابع |

 هنسانهبئذ روند هدروف لعیخ و *یهننا ییکیرابیک ت هلاباال و هلیمالغالردشل وا طفاس هشت نون هلغغ وا رابتعا

 رددآ عضومر (لیعایلنا) روند هب یاب اب لوغو هنسانعم عیلخ روند هب هسوک ایها و هدر یولزو قربصو |
 جرحا (لعیهاا )ر د هنسانعم كامردیک ی رو نم بول ی راکدید لعیخ همدآرر هدننزو هحرحد (ةلعیلا) |

 هدننز وهلفوح (ةلعولنا) هسبلف لعیلنا هسبلایا لعیخق هلعبخ لاش رد هنسانعم كيک یموفرم بو هدننزو
 نینجاق هلا هروسکم یاف (لفامنا) ةر نم یتخا اذا لجرلا لعوخ لاقب ردهنسانعم كمل یکی شان دم |
 هلا هثلم یا (لثغلن) براه یا لفاخ وه لاق هنسانعم براه روند همدا ندیک بوچاف یک سوبحمو هلوک
 لئافخ و لثفخ لجر لاق روند همدآ نالوا نو زو فیعض ید و یلقع هدننز و طبالع (لئافلنا) و هدننز و رفعچ |
 مهفدنک هبلوجو زجام نالوانمار هشزار العفو الوف الصا هدننز و طالع ((لجافلنا) اند و رلعع فضلا یا |

 رونندهب هسیک نادان و كلرت و نائارکو لیقث هدننز ولدنعم (لصتفا) مدفیا لجافخ لجر لاق روند دمدآ
 (لشنفلنا) یخ و ةجاعمهبفنم اذکو مو لیقثیا لجن فخ لجر لاق روند هب هسک لکیهلا جی مادنادب قشیآ و
 ندنم هربش كن ریغ و كمزوا هزا هاب دن دشت كمال و یها كناخ ( لا ردفدا رع و هدننزو لعتفخ هلا همهم نیش |

 هلصیصخت ات رون د هلخ هرادقمرب ندنآر ده برع روب نماظفل و رونلواریبعت هکرس کون د هب هنسن الو تضوج |[

 رولل وا بیرت ندنابوبحوالثم چر و ندنلاثماریګاو لسع ورکش و امرخو ندمزوا وروف و ندمزوا هزات کسو |
 را لخ هلغمالوا هکرس هقدلوارجخ ادشا ردهکرس نالوا ندنسهریش مزوا هزات ینعب ردرف لا لخ یلضفاو دوجا |

 رد راح ود راپ هکردېکر م ند ره وج فیطلیکیا هکرسو و رول وا هکرس ندیما لّوایراهربش كرباسو روال وا قالطا |
 عج وو هنغناپ شت آو هاتر ضم كنل وانت نوبفا و هنسقوص تازمشح و عفا هکیک و ه هلیبخ و ح رفو هنلا شید و ۵ هدعم
 كفلوم» ردیف تیاغب هنسیتاکچو هنسینلروک قالوفو هعمرسعو هاقسنسا یراخ كنن ال وا مرک هدشنآ و هنانسا |

 ندنآ هلبا هظحالمررپ هراس يام ۹ ردعوضوم هنسانعم نثشلانیب هچرف هدام وبشا هروک هنناب هدراصب

 تذوم هکهلخ و ردینبم هل روصت یکیدلیاللخت تضوج *هریش روند ههکرس هکیسهلک لخ هلج زا ردبعشنم |

 هدقلموق لخو + یهتنا هنلوا سابق هرانو یرارئاسو ردهلیس هظحالم قلوا لل هن ورد ر د هنسانعم تقادص و |
 روند هلو ن هدفاموف شم وا کاتمو شاغیب دوخاب هلو ن ندنفلارا لاسموف یکیا لوف یلع هلو ذفان نالوا |



< ۱۹ 

 | یکیاو روند هنغوېچ نالوا هزانو رت لرش مان طفرعو یک ریلف روند هنجوا نالوا قشمو و هزات كغوبچو

 | ردفدارم هدقلاث یانعم هلا هلصخ هدننزو لصا (لصانا) ردتغل هلتاصف لصا لوق ىلع ردتغل هدهلتاصف هدانعم

 | لصخ و هرطخ ذخا یا بلغاذا هلصخ نالفزرحا لاش هنم و روند هلدک وا نالوا عضو هنادیم هدنشراب قواو

 اذال و و الصخ مهلصخ لاق رس وا بلاغ هراس هدفعشل قوا هدننز و باتک لاصخ و

 ,مملضف لاف هدنو و ی ک یهلضنف مهلضان و ەد نکس مهلصف مهلصاخ هلغل وا ند هلام باب وو مهلضن

 هدنز فرخ ( اصلا ) هلصف و هعطقا ذا هلصخ لا رد هنسانهم قم آب وسک ی ن هنسن ر لصخ و ردطاغ یہ هس
 لوف هلوا وضع هکر وند هنسهچ راب تاو روند هجاص ماتوطرب لوق ىلع روند هچاص بوط شلروشود

 هدنوضع لوق یلع روند هنسهچراب تاو ردهنسانعم هلصخ دوب هدننزو هنیفس (ةلیصل) یک طوو

 ابقو نیلاق دوخای ېک یرلتا قلاب ككراهجهرفو كراوزابو ككراقلپ وا روند هنسهراب تا نالوا شمالریآ بول وا
 ردهنسانعم قموفلدکو ا هدنعشراب قوا هدننز ولعافت (لصاحلا) ردلئاصخ و رد لیصخ یعجروند هرکس ولنا

 وه لاق روند همدآ نالوا بولغم هدنشراب قوا هدننزورپما (لیصلن) لاضنلا ىلع اونها رت اذا | ولصاخت لاقب
 ردطلع یس هه بد هداروب هنسانعم بذذ روند هنغب ر وف كنا ویح یسهلوئم رغص و تو روم یا لیصخ

 هلق نیکسک هدننزو ربنم (لصمما) هنسانعم لحجم روند هغاروا كج هچ نکا هدننزو بارح (لاصم)
 | رد هنسانعم كلا هراب هراب بوسک ین هنسفرب هدننز و لیعفت (لیصخا) هنسانعم عاطق فیس رونل وا قالطا
 نوجا كمردب هراوطو هبذش اذا رصشا لصخ لاق ردهنسانعم قمادو جاغاو اعطق ت اذا هلصخ لاش

 تش هدننز و هنیهج (هلبص+) ةلصلنا هل عطف اذا دنیا لصخ لاق ردهنسانعم لیک راخاش هزات قشمو

 هدنلنفل هلاصح هدننز و هما (ةلاصلن) ردنطب كج وكر ندبع (هلیصخ و ) ردن داعصا هکرد ن ةللاو

 # *یملا لضخ لاقن ردهنتسانعم لوا كانم وراشاب هنسنرب هنبتعف (لنصللا) ردرلرعاش دیبع نا لضخ و
 ۱ | لالعفا (لالضخالا) "لسا یا لضخف هلضخا لاش ردهنسانعم قغالصا و یدن اذا عبا را تابلا م الضخ

 اا لاق ردهنسانعم قم الصاو یدن اذا “يلا لضخا لاق ردهنسانعم قلوا كانغ كب هدسر هدنزو

 | دو هدننز و نانیمطا (لالبضخالا) ظا اذا لیلا "لضخا لاقم رد هنسانعم قلوا نم كب دصکو اخاف
 | لالضخا رد هدننزو راریجا هک ل الیضخاو یدن اذا * لا لاضخا لاق ردهنسانعم قم 11 كانم كب هنسنرب
 لاق ردهنسانعم قل وا ناوارف یرفاربپو یرالاد كحاما و یدن ادا * يالا لاضخا لاق ردهنسانعم نکا

 | یهنسن ذر هل سمک كن هزمه (لاضخالا) اهقاروا و اهناصغا تک اذا راج اک لاضخا و نمط اکر ها لأاضخا
 | لتا اذا "یشلا لضخا لاق رولوا مزال هنسانعم قمالصاو هب اذا هلطخا لا رد هنسانمم قعالصا
 لئا اذا "یثلا لض وضخا لا ردهنسانعن قغالصا هنسنر یدو هدننزو باشیشعا ( لاضیضخالا )
 ۱ هب لاق ردهنسانعم توارط و ی هد ز و هقزح (ةلضلنا) روند هراّزجو هب هاب هدنزو هنسفس ((ةلیصلنا)

 | ةلصحخ مو لاش و ةيهافر یا ةلصخ ىف وه لاش ردهنسانعم ناماسو لابقا و هافرو یرو ةن یا ةلصخب

 ۱ ردندنسیماسا بص نا وسن هلضخ و هتج وز یا لجر لا ةلصخ لا رونل وا قالطا هب هج وز و معن موب یاهفاضالاب
 ۱ رز یدو ج زق سوق یهو ةلضلنا تعلط لاق یتبم هنفیدل وا تل و رطم بجوم اتداع روند 4 هغاص مکلا و
 | زدنفل هدن زو ر هل دند شن كمال و هدننز و مرکم (لضخ) دعا یا ةلضخ ةأرمالاقنر ون هنوناخ زانو هزان و

e ® رک EE E ۱ ۰ غ ج 
2 

34 

  1ح ۹ ۳ ۰ 1
E 

7 ۱ 
۹ 

 وچ `

 ج ۳ 3

  - 34تك 8

  6 9 ۶ی طی

 - ] قاصلا ردلا وا ول لای ریثکل ضخ هدب فو ءاج لاقب رولل وا قالطا هال وا رادنآ ویفاصلوق ىلع هو ارد راج
 | ةع رسو ةفخ یا لطخ هدیب لاق روند هکلکپاچ هلنیتصف (لطنا) رد لضخ یدرفم رددآ قوب فورعمر و

  ریثک د ساف مالکب ماکت یاالطخ لجراا لطخ لاق رولواردصم هدراانعموب و روند همالک ق وچ قرهلوا دسافو
 ] لوط یا لطخ هیف لاش روند هغلنزوا قرهلوا بارطضاو تالیکلس هدنراتماق كنمەق سرفو ناسناو |

 | ردن رابع ندنکل هشحاف كنم تروع ةأرملا لطخ و روند هروکذ م فص و جد هدقارزم تلذك بارطضا و |

 ۱ ولت یا لطخ هبشم یف لا روند هشبوروب نالوا قرهلب روب و قرهنلاص و ةبرو شف یا لطخ اه لاَس |

 3 هیتصقو هدننز و لطف (لضلنا) معان یا لضخ و لضخحم شیع لاقن رول وافص و هکلربد شوخ ولت وا رط و بات



EEEهلکهمانس بهذ اذا لزخا ریعب لاق هلوا شمالاق ب بورپپ هما یکجا نواز فو هه ود  
 رونل وا قالطاە دموق م تلم یر هزخدنساطصا نویض ورم دو نوک تا زویضت كلاب (لرلغا)
 ردلهعتسم هدانعمو ید لزج هلعج هک هتن روند لوزخم «وزجلوا ردیعما هلزخ نانل وارکد ردردصم لزخ نکل

 هق وع اذا یناثلا بابلا نم الزخ هتجاح نع هلزخ لاق ردهنسانعم قماوقلآ بودا قوع ندنشبا یمدآ رو

 بولر ندنتءاجو موق مدآرب هدننزو لاعتفا (لارتخالا) هعطف اذا “يلا لزخ لا رد هنتسانعم ۳۹
 هلّبخا لاق ردهنسانعم كلا طاقیا بوسک یهنسنرب و درفنا اذا نالف لاتخا لا ردهنسانعم قلوا درفنم

 هدننزو هزمه (ةلزلنا) هعطتقا اذا هلقخا لاق زدهنسانعم یر بولو نوهسادنک یونیت هفذح اذا
 سانلا قوعب ناک اذا ةلزخ وه لا هلوا ردازبخأت و قوع ندندصقم و تجاح یسان امد هکر وند همدآ لوش
 جرع اذا عبضلا لعزخ لا ردهنسانعم كعروب ك ر هردکیو قرهیسغآ هدنزو هجرحد (ةلعزلنال د راع

 هلصف كناخ (لاعزن او ید رو كلرهکلس ییراقابا یکقسغا عب هیلجر ضفن اذا یشالا لعزخ لاقیو عجخو

 ندرلنل وا فعاضم ینزو لالعف حوتفم یلعفلاءف هدبرع مالکو ملظ یا لاع زخاهم هان لاق روند هفلقسغآ

 روند هنالترص هدننزو رفعج (لعزلنا) ردرا و یرلهلک لاطرخ و لاطسق و لاغزخ نامه الا ردقو هد ربغ
 (لبع ناو بعلتلا و حازلا یا ةلاعزلنا مذهام لاق ردهنسانعم كلا اقشو هطاروخ هلبعط كناخ (ةلاعرللا)
 ةف رطتسلا ثیداح الا یا لبعزناب ءاح لا روند هرلناتس ادو هرا ه اکح هدنآ شوخ و هف رط هدننز و لد رش هلنیتحف |

 یتا لاق روند ه هنس لم# و هدوهب و لطاب هلعابشا (لیبعزمنا) و هدنن ز و لعذف هلم كناح (لبعزفنا) |

 لبعزخ هلغل وا موس رم هدنناونع تالبع زخ هلیس هفیص عجچ هدناماقم کبد چیت لابی لیبع زا و لبق کا |

 یمدآ هلعابشا (ةلسبعرلنا) روند هب هنسن بی قج هنل وا بحت هدننز و هلعذق (ةلبعزمنا) رول واشل وا یعج |

 لئاسخ یعج روند هثیشرتک و لیذروقچلا هدننز وریما (لیسمنا) هنسانعم هکوصعا رون د هن هنس كجهردلوک

 یزولوم مدآهکر وند هنسهبامورف و لیذر و سک ان كسانو لذر یالیسخ یش لاق هل رسک ك ناخ رولکلاسخ و |

 همدآ رهو لوذ رم سانلانیب (لوسحم الو هدنن زو یظعم(للا) موقلا ةراشخیا لیسخ وه لاقب رونلواریبعت 0
 لاذرا یا لاسخ و لسخ مه لاق روند هسا لاذرا هدنز و نامر (لاسمنا و هدننز و رکس (لسنا) روند |

 لوالا بابلا نم السخ هلسخ لاق رد هنسانعم كلا درط هناس یشانندنکلزنک هک هنسنرب هدنز و لس (لسفنا)

 (لشلا) روند هن رکو ناز نوت ی هناس كنهنسنره هکردیف دا سو هدننزو هلاسح (لاسطنا) هافت اذا |

 دوخاب ةتسبای لو لعاب ورراد یرلکدندلقمو زود فط اوم سپ ةبج یا هلی وکس كن دم نیش و یصق كناخ |

 هر ردهلشخ و هدنزو هرم ردهلشخ یدرفم ردّزیاح هد هژنرتصف روند هنکد رکحات هتسهدرخ دوخاب هنس هزات | ۱

 (لشخ و ردیشع لرصنر صوصخم هدنهو زاج هکروتل وا ریبعت یغهزوق لهج وا هدیکرت هب ورادو هدننز و ۱
 هن راج وا و هم شاپ كر رخو ك رلک زالن لشخو زول وا یراعوتلشبو یزمزف و یزان هدا تان ی |

 دنسانعم كمكسا س ابل رول وا ردصم و "یدریا لشخ یش لاق روند هثیشزک و وتوک هلنبتصق (لشلنا) روند ا

 زند هکر لورم (لوشفل و هدنزو رس( با ذا عیارلا بابلا نم الشخ بول لشخلاق |

 یھ كناخ (لشلنا) یل یا لشخ لجر لاق ردنوجما هلازا لیعفت هدنو رونل وا قالطا همدآ نم لشحم وا

 هدننزو ریما (لیشلناو هلذر اذا لوالا بابلانم الشخ هلشخ لا رد هنسانعم كلا لیذر هلیئوکس كنیشوا

 لشخوه لاق روند همدآ لاحم ف ونو ز هدننز و فتك (لشلحا) هنسانعم سبا ءاشغ روند هب یدنلیس ىرۆق

 اطت اذا لجرلا لشخ لاق ردهنسانعم كلتا رقح و للذت هدننزو لعفت (لتهاد فیعض یا لشف |

 ام یا لیلشنخ لجر لا روند ههوو قاتا یضامو عیرس الشيا كب هدننزو لیبحتز (لدغنللا) |
 ا هنسانعم هباص هک ا روند ه هبت كب یغاربط هل ددشت كمال و یخ كناب و كناخ ( "لبشلنا)

 هلام ردهنسانعم قلخ و یوخ هلن وکس كداص و یعف كناخ (ةلصلنا) روند هنحرف كنيس تروع هدننز و

 تلیضف نکل روند هنتفص تئاندو تلیذر دوخاب تیم و تلیضف نال وا زوک رم هدناسنا و لخت یا ةنسح ةلصخ

 هلصح و ردلاصخ یعج نوا كعد ردفصتم هلتليضف تفص هشد ةلصخ ه سي ردشل وا بلاغ یا

 هع*رلوا كناشن هعفد یکیانوچ E RSS کک تر افت

 سن تار ا ر و واتر هنت ك |

 | تلاد هدجاغا و ردزتاج هد هلی كناخ هدرلانعم یکیاوب روید ه روند هخاش یلکنکیت شلسک و رونید al اس هدرخ نان وا |



 EYE تلذاضآ لا ردا رت بويا تیعب هنسیدنک یرلقایا هدنتلاح یشم هک اب وک ردهنسانعم

 (لعذلنا) اور ادت اذا موقلا لذا لاقب ردهنسانعم كم ود وریک بویلنخ دوخاب ندکنج مدآ رو

 ندنسهشاط باعا هکر وند هسابل عسکر شهید ندنیشیمو روند هتروع قجناو نیقشاش هدنزو جرز

 دام روند هکع رو هنوک وب هدننزو هجرحد (قلعذلنا)راریکید رلتروعزوغ وا و نو ضعبو رلتروع ضْاح
 طبل لعذخ لا ردهنسانعم كعد كچ وک چوکینسهلوقم زود راق و ردکع روب قرهیسغآو هل رهکچ ینیراقایا
 روند هعلد شفلید ندنسهلوقم رایخو قابق هلی كناخ (هلوع ذاا اراغص اعطق هعطف اذا هرغو

 حراش » ردیسا كنب نک تاذ نالوا نموم ندنیمای لآ هدننزو لیدنق هلبا هدخوم ءابو هلم هار (لیرخ)

 ةولصلا هيلع و انبن ىلع یموم ترضح هدع رک نآرق هکهتن ردموسم هرزوا قلوا ندنوعرف لآ هدریصبت هکر ید

 ردلبارخ یعج روند 4یراق هج وق ك لوقیلع هلروع قجانیقشاش لییرخ و ردروک ذم هدنسهصق مالسلا و

 رد هنسانعم كم یتسیفن و بیط كنم دق ماعط هدننز و هجرحد ( ةلد رنا لر دقل وا لی ارخ نال وا سابقهدنو هکر د ح راش
 | بوتلپ ربا هلکفلکربس یرلنالق وریک بوکو د ینب ژک | كنن راق وز وق امرخ و هرایخ لک ا اذا ماعطلا لدرخ لاقت
 قاهچراپیربا یربا یتاو اهرب نم قبام مظعو اهضفن زنک اذا ها تلدرخ لا ردهنسانعم قلوا هنادهش

 هقارفو هعطق وا 4 اضعا عطق اذ | محملا لدرخ لاقب ردهنسانعم ققغاط بریاضوط هدرخ هدرخ لوق یلع

 بونیر یراق وروقنالق وریکه لک و د نیت كنم راشم هکر ون د هنجاغاام رخ لوش هلیس هين لعافیسا (لدرخلا)
 شهنارغوط هدرخ هدرخ (لیدارنالاهرسبنم قیام مظع و اهضفن راک اذا لدرخم لقب هل وا را هنادهش

 ردلکد ع وعس* یدرفم هروک هننای ثحراش » لدرخم یا لیدارخ م لاق رونل واریبعت هیت هکر وند هنا شلتف و

 رده دف وورعم هدننز ورفعج(لدرطنا هنسانعمعورصمر وند همدآ شلي ب ونلاچ هرب هدننز وج رحدم( لد رم اا

 یمن ندندب قاعاو فطلمو نس رونلوا ریبعت ی هنعورب ندنع یر ردب راک دنډ لاد راخ هلفن رګ هدیکرت

 تایح درط ندهناخ یروخ و عفان هن رلتلع صرب و ًاسنلا قرعو سرقن یسالط و مضاهو نیلمو علاقو بذاح
 ردرؤم تیاغب هدکش | عفد ینانسا عج و داعض ی وصم و نکسم ندا وزیطقت یا لا هجو دیفم هدنض وصخ

 ندهرت نعي ضیا فرح هکر دناب نال وا فراعتم هلکع د ناطلسلا ةشیشح هدرصم یراکدید یسراف لدرخ و

 ردیفدامو هدننزو هلدرخ هلا هجتم لاذ (ةلدرلنا) رول وا لقا یتدحو قآ یک و ضیرع قرو هکردمس رب
 نامط ره دوخاب ردیعنا هلغ فورعم سنجرب هدشزو لامزخ (لاطرلناإ) ةلدرخ ىف ةغل ملا لذرخ لاق

 (قلفرمنا) رار د ځد هجاتج و یرج هلکه دیکر تب هدنراقلرا یادغب و هبرا ردرهناد هيبش هغچروب هکر در کدید

 هناشن دوخاب كرولا قرهناب ایکس دوخا قمت هناداتسا هلقاذځ قوا هدنز و هج رحد هلفاق

 | ملا قا ماوه وا یتأتلاب هلسرا وا قون اذا هیمر ف یما زا لقرخ لاقن ردهنسانعمك مرو هنسهن وا بودلشیا

 هج وقولشای كب دوخاب هنناشيرب و لویلسو  هباوچلوف یلع هتروعزوغواو نو هدننزوچ رب ز( ل مرنا ةيمرلا نم
 ةمدهتلا زوم وا ءانعرااوا اقا ةأرلا یهو المرخ نالفج"وزت لا روند هسان قوچ كيو روند ه یراق
 ندنکل هنهک سابل هدننزو ج رح دت «لمرضل) روند هباوئا یکسا كب الم و هو زراف اب (لمارملا)ا

 8 كن هج یاز و كناخ زنا قرت اذا بوثلا لمرخت لا رد هند انعم كفلءراب
 لناوبحر اب كمدآر و لقاتف یشم اذا عبارلا بابلانم الزخ لجرلالزخ لاقب ردهنسانعم كم روب رغآ ضآ ی
 هتسکش یلب ځد و هدننزو لعفت (لّوضلا) هرهظ رسکنا اذا نالف لزخ لا ردهنسانعم قلوا تسکش ۳

 مجازی هناک باصلا لّوضت لا و لفاثتیف یشم اذا لجرلا لّوخت لاق ردهنسانعم كعروب رغآ رغآ یک

 | لر هدننزو لاعفنا (لازخغالا) رونل وا لت ردیکوریک وریک هک اپ وک ندنکدیروپ شآ تیاغب دولب ینعب القات

 | ندتلاح رب اس دوخا ندر بویت ا تالابم هننزوس كمدآ رب و لفات یف یشم اذا لج را لز ۱ لاق ردهنسانعم
 | لاق رد هنسانعم تلسک و هب بع م اذا یناوج نع لزا لاق, ردلمعتسم هنسانعم كلغا توکس ندناوج یشان

 | كينكى کشلاص ییب هدننز ویر ريخ( لز ولنا )و( یل زیا و هدننزز و ردیح( ل ربا عطقنا اذا همالک ین لزخا
 | مسكنا هناک لقاثت یف ةيشم یهو "یلزولناو لزیلناو لزیلنا یشع لاق روند هشی رو ضآ ضآ كيسک
 | ضورع لهاو هرهظ ی ةرسک یا ةلزخ ه لا روند هنغلشرربق لب ردع هدننزو هفرغ (ةلزنال هرهظ

 روئآ وا لقن هنوزج نلعتفم هکرونل وا قالطا هنسل وا نک اس كنان هلیط وقس كف ندن زج نلعافتمهدنح الطصا
 یا ام ایام هتک لب (فر 4303 وجیتتزو وا (ل زخالا)
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 روند هتوانوزوا ولیو و لیوطعسا و یا لج بوث لاقت رول وا فصو هو نوزواو لو و قلخیا لج بوث ۱
eلج "لج لاق هلوا برطضم بوبان وا هتوا یرب هلفمامتص یتسهفرآ كنآ هکر وند هلوچ  

 راسمرشو لج یمدآ رب هدننزو لیعفت (لیجحت ال و هلسسک كن هزم (لاجنالا) سرفلا ىلع برطضب عسا و یا
 نوغلوطو یرموب هلنوکس تالادو یصق كناخ (لدخنا) الجت هلعج اذا هلحنو هلجنا لاق ردهنسانعم قلق
 (قلادلخا) و هلنیتصف (لدلنا) محض *یلتع یا لدخ “یش لا یک ردلاب نالوا یک نیس هو قاف روند ه هنسن

 ال دال اتەش اقرار ولوو جو هرز و)
 ردشوم لروک ذم لدخ نالوافص و هدننز و هلدع ( ةلدللا رپ ةلدخ تناک ادا عبارلا تابلانم هل ودخ و ةلادخ و

 هنوتاخ لوشو ةمحأ ةثلتع لدنا ةن یا ةلدخقاس لاق روند هردلاب نوغلوط و یرمو یکیسلوط قابق

 لوقیلع رولک لادخ یعجج ردتغل جد هدننز و هحرف هلوا یعرکدو نوغلوط و یروب یرادلاب هکرول وا فص و
 ابتریدسلا قاسلا ةظيلغلا ىا ةلدخ ةأرما لا روند هنوتاخ ولط هننا یسهدوک قرهلوا هجا یرلکیک هلدخ
 باص و روند هنس هناد مزواشلوا هد مژپ و فیعض هلسیس هض راعر هلدخ و ماظع ةقدی ءاضعالا ةّلتع یه وا

 كمال و كناح (لدلنا) و هدننز و ءارج (ءالدلنا) ردتغل هد هلبعص كناخ هدنو روند هنکدز وا لرش یرلکدد

 هلی كناخ (لفادلنا) رددناز ةفلابم مم روند هنوتاخ زانقط ولط هننا قرهلوا هجا یراکیک هد ران وب هل رسک
 دا یلفادخ نم ادر نیآرغ * لثلا هنم و ردلکد

 کرد و یلصاكنوبیدل وا یداپ هنفلت كم هماچ یکسا یدنک هدا دلا عب كشاقییانالوا دکنک نسب

 بی رقتر و تبر هج و توام یاس واف و فو وکر کیا را ا هدکنکآ كن هسکر نوناخ رب |
 هلضارقتسا بودناح رط ینیراسابل هنهک یدنکو د مروبهراو هرا یحاصلام ولاح بول وا بایت روص یدقع هلا ۱
 راضعب یدلیا دارا یروبم مالک هلغلوا نیستم یغیدل وا زدلاب كمدآ لوا هن راقلا دعب یدلیا ذاختا را هماح دیدج
 هماح رخافیکیا ندنوتاخ رب هسک ر هکیدلیا ناب هعرو یتلصاو ماکت ها رسک ییاطخ فاک هدنظفل كادر

 عاحرتسا یتیرب هماح تب راعل وا بولک نوناخهدنرورمز وردنچ بود اح رطییسهماح هنهک یدنکو سبلتو هراعتسا
 هدنقح هسکندبا عیاض و فلت ییلامیدننک با عمط هنلامكن هسکرخآ یدلیا دارای روب نم لثم هسک لوا هدکدایا

 اصیق سبل اذا لجرلا لفدخ لاق ردهنسانعم كيك سابل یکسا هدننزو هجرحد (ةلفدلنا) رونل وا برض
 را وخ ب ويلا ترصن و ددم همدآرب هل رسک ك ناخ (نالذلنا)ل و هل وکسكن هم لاذ و یځ ك ناخ (لذلنا) اقلخ

 هکر د ح راش + هترصن ا اذان والا اا قم انا د النخب هم لنوو لاق ردهنسانعم كلتا كرت ليلذو |

 نا ويح یمسهلوقكيک و + یهتن ردرتعمهدنعنط و لار وک دم نفل تلال یرنضف .ةسک نابلوا لوفاو ترصن |

 هب وا بویعشب ه یروس ب ودا فلخت لوق ىلع قل وا هج زکلای ب ودنا فلخت ندنراشا وند روس عب ندنبحا وص
 هک قلت ف تفلت وا احاوص نع تفل اذا اهريغو ةسبظلا تلذخ لاق ردهنسانعم قلاق هنش اب یدنک

 یتعو ءانا هلمسیس یدارفناو تقرافم ند روس هکای وک ردهدنریدقت امحاوص وا عیطقلا ةبظلا تلذخ روک ذم ۱

 لاق ردهنسانعم قلوا رارفرب هدنرزوا بویعا ككرت یتسب رواب ناویح نالوا هیشحوو رولوا شعا لوذحم
 هد هم وق م ترابع هلکلتامایق هدندنع یدلوو رت ییروس هرو نم ةیشح و اهدل و ىلع تماقاذا ةسبظلا تلذخ

 هسیسلاب دوخاب یس ودنک هلغل وا قرتفم ندر وس هلدبیس مایق هرز وا یدل ویبک ل وا لاثم تلذک ردربتعمیمانعم كرت
 (لذامنا) ردقوتجاح هنسعد ندنلببق بلق یروک ذمبیکرت كحراش » رول وا شعا لوذخحت یی روس یدلو
 ند روس لذاخ و ردربتعم هغلابمهدیناث م وهغمر ون د ه هسک ندا ترصنوددم رت رد رالعاف ےسا هدننز وهزم( ةلذخا و |

 مزهنمو رون ده یشحو نالواعاتهدنرز وابویلا كرت نیدل و وروند هلا ويح یشح و نالوا د رفتم بول وا فلم
 ماد هدنن ز و نسګ (لذخاوو هدنز وروبص (لوذمنا ) مزونمیالذاخلج ر لاقت ردهرز وابسنو و روند همدآ

 قهروغوط هکرون د هغارسقلوشلوذغخ و رول وا فص و هنا ويح یمهلوقكيکال وا هنشاب زکلای هلفلخت ند روس
 ضاخما ارض اذا لوذخ سرفلاس هلوازلربا مدقرب ندنرب بویلنا بارطضا هت وا یرب الصا هدقدنوط یسیرو

 قلوا هدنرزوا بویطا كرت ینیدلو ناویح یشحو ځد وب هل رسک كنهزمه (لاذخالا) ابناکم نم حربت مل
 لذخ ینسیدنک ینسانا یسیرواب كناویح یشحو و اهدلو ىلع تماقا اذا ةببظلا تلذخ | لاق ردهنسانعم
 هلبالاذخا هدننز ولعافت (لذاحلا) هلذخت همادجو اذا ةيشحولادل ولذخا لاق ردهنسانعم قلو ردا كرو
 قلوا لاح یو فیعض یرلفایا كمدآ رب و.تلذخا یف ةببظلا تلذاخت لا ردفدارم هدل وا یاب

 )°( +× ثل +



 اهن

 سی AY) ریس

 هبقوف یان (لتیلنا) یدنل وا لیصفت هدنسهدام طقس یزاوج هکهتن ردم وسم هلبناونع ید ف تطقس هدذخأم
 | كسا اماد GDS هتروع رود وب هدننزو رفعج هلا
 | نالف لاق هلوا روسشاضوا هلتاه ورکم هلوقل وا بودا مادقا هبایشا SEE e رک
 اياد هلغلوا زغی و مسرسو قلاچ هسکر هدننز و هج رحد  ةلتبمنا سالا هورکم یلع مدقمهبا ج وها یا لټبخ

 | لجرفس (لجربطنا) سانلا ءورکم یلع مد هللا جوها یا لتبخګ وه لاق ردهنسانعم قعمارغوا هلسان هراکم
 ردهنسانعم كع رو یرهنلابوا ضآ ضآ هلبا هبقوف یات (ةلعتلنا) هنسانعم یکرک روند هنشوق انروط هدننزو

 هلتخ لا ردهنسانعم یمادلا لاصق (نالتلنا لو هدننزو لنق «لتلنا) هیشم یف ًاطبا اذا لح را لمتخ لاش
 قم راوثت ر هنبس هتسهآ هتسهآ ی راکشهغتوط روناح یسهلوقم د روق و هعدخاذال والاو یناثلا بابلانم انالتخو التخ
 ندروک ذم یانعم هدننزو روبص «لوتلنا) و (لتانا) هلقخت اذا دیصلا بئذلا لتخلاق ردلمتسم هنیسانعم

 ( یلتولنآ) فیرظیا لتوخ لجر لاق روند همدا عبطشوخ و فیرظ هدننزو رهوج (لتولنا رد رالعافےسا

 ۱ یشع لاهرار رو هی وا وب دنوسمر وکی ب هسکر دوخایراکش هکروند هشب ورو ك ر هنیسلر هنلرپس هدننز و یلزوخ |
 | روند یلتخ هدنتبسن ردعقاو هدناتس کرت هدلبو ردیدآ هدلب رب هدننز و نالس (نالتخ)) ةسق ةيشم یهو یلتوخا

 هضم کناف ارفج بتکه درج زم» یذاوا مولعم یهج و كنبسنو هکر د حراش + هلی وکس كنات و و یف كناخ
 تبسن هنفخا "یلتخ هلغل وا رّرحم وید رار د ځد نالتخ اکا رددآ تیالو رب هدن سهکل وا ناشخدبهدننز و لتق لتخ

 (لنلنا) رول واقفاوم یتبسن هلغل وا موس رم هرز وا قل وایعم |كتلابا نالتخ ول رهشلتخ هدنضعب و رول وا شل وا

 هدننز ورکس( لتخ )روند هننبا ناش وط وروند هنعض وم و هنس هلوقمهدرب كجه دنا رست و كج هنلر پس هلبرسک كناخ

 دابعو ہللا دبع نب ےھارب | هبحنا تات ۲ فلوم و مهار | نب قصسا عیابدلا فنصم رهدآ تبالو و ءدرهن ءا روام

 "یلع ودج ان نجرلا دبعوهللا دبع نی دجا و دچا نت سابعو لعن یس ومو ق وطن "لعند ویسومانادهاحم و

 نوتدحا دنا نی دم نب نسحودلاخن دم و ےھا ران دمو رع نب "یلعورفعج انا دج او رع و قرزالا دجا ن

 هراب ودوقمادلا یعدآ ر هدننزو هلعافم( لاح )ردراب وسنم ه اروا نویلتنا یوغللا ۍنایغللا نسا و امزاح ن "یلع و

 | اولتاح لا ردهنسانعم قغادلا ینیرب یر هدننزو لعافت (لتاصلا) هعداخ اذا هلتاخ لاق ردهنسانعم كا

 | كماکید بوتوط قالوق ةيفخ ه یدل دف یراکدشلیوس ارس كسان هدننزو لاعتفا (لاتتخالا) ا وع دا اذ

 | ندنرف هلتاصف و هلنوکس س كنهئلثم یا و یصف كناخ ( لا ) موقلا مس عمت اذا لجرلا لتتخا لا ردهنسانعم

  هتروع ولترف دلو هلثخ و هلیعق و هلی کیم تا مغ کنان لوک تداخل رخ 3 بغل زا قنا ا فز ّ
 | هدننز و یبز (لشخا) ةناعلاو ةمسلا نام عج و نع نطبلا کلا مآ را یا اهنلشخ تکتشا لا لاتنا هو روند
 | داج بول وا شوددمو ربصم ندنفیدناتوآ مدآرب هلنبتصق (لیا) ردهلیج وب دوخاب ردیعسا یدج كکلام ماما
 اک اس قبو شهدو یبعسا اذا عبارلا بابلا نم الج لجرا لح لاقب ردهنسانعم قلاق مسپا و نکاس یک
 لج لاق ردلمعتسم هنسانعم قلاق بول وا لاحت یب یکر تم هلفما وا دغات و هغچلاب راوط و كل ریال و ملکتال
 هنسانعم قمل وا باب بولصاب هدنتلآ هلغل وا ضآ كب + او واو ود اقا اذا ربعبلا

 لاق ردهنسانع» قعتراص هن رب یر بولاغوچو بوبازوا راتواو هیلع لقث اذا لملاب لج لا ردلمعتسم
 یتکجهدنا تکرحو لع هنوک هن بولوا ناربح هلغلوا ز رابجو لکشم كب هدامرب همدآ رب و "فتلا و لاط اذا تبنلا لج

 ا مر فک رب ال اع شی ادآهرمابنزاغ جت نا لا ردلمتس هانم قل واول
 یتسیدنک انغ وتل ودهکاب وکر دلمعنسم هنسانعم قل وای دؤم هغل ر وط و هک ابوکه لکلتسسمرس بوی مضه ی ابا

 ءاسنلل ل ثیدطا هنم و حراشلا لاق + هدنع رطب و رشا ناک ین یتغلا لاقحا ءوس یا لح هيف لاق د رول وا شعصاب

 ۱ ا وبر زسرولوراسک ان ندکفتو درد هنتورکفیدل وا جآ یتعب “نل "تعبش اذاو بو دوز

 | یدلیا ریسفن وید زس ردا تردابم هعاض وا قج هل وا تلاج و مرش بجومراضءب زس رول وا زمغص هناهج یکت سم ۱
 | كالهاکهدنص وصخ شاعم بلط و بسک و مرب اذا هنم لح لاق ردلعتسم هنسانعم قمعیب تواص وا ند هني رو

 | دسفاذا E ا اا یا قزرا با یا لج هولا ی و



 > ۱۵۱ زی

 لبخ و ردبک م ندنراتلع نبخ هلا "یط هکردج ود نم فاحزو و رولوا شفلوا | مطق هک وک هدقدنل وا طاقسا

 عنم و هسبح اذا لّوالا بابلا نم البخ هلبخ لاق هنسانعم كانا سبح رول وا لامتسا اردصم هرزوا یلصا

 اش ہن لات یک و ا دوا و هعنم اذا یناثلا بابلا نم البخ هلبخ لاقب رد هنسانعم كليا
 فار نەيزە و لوق هلاج نروتک لو و ةراعتسا یا البخ هذخا لاق روند هغلآ هنسن تیراعو اضرق یا
 نون یمدآر و لام خا هطرتشپ یذلا كطرش یلع هتدزام وهو البخ هاطعا لاق روند ه هنسن نالیر و

 ردهنسانعم كل هان ینیوضع :دوخاب نلقع ككمدآ زر و هننج ادا البخ نوا هلبخ لا لب بک
 (لبطنا) صق اذا ها لعف نع لبخ لاق ردهنسانعم كنا ربصقت و هوضع وا هلقع دفا اذا انالف لبخ لاق
 هکر وند هغلق زو و هداسف نالوا ضرام هن راقابا كراوطو "ملا یا لبنا هسم لاق روند هودو نج هل یتصف

 لبخو لبخ هلاش رد راج هدهلیوکس كنابو یصتفو یعض كناخ هدنو روند هکلیلدو رولاق ندکع رو

 ولط و هنمولوط وصو رتوا لرهبد لبخ تنام هک ایوک هک نوتب هکردیدآ شوق رب لبخو نونج یا لبخو
 | (لابلا) روند هناطیشو روند هراک هنتفو دتسفمو روند ه یر و" نج دوب (لباا) روند هبه رق

 ردهنسانعملابع و نم تلقت و رد هنسانعم تجزو# رو ا لاله و ردهتسانعم ناصقن هدننزو با

 ندا نالیس ندنرلند هدنفرح نیح كغهج لهاو روند هلناق رهز و لایعو لک یا هیلع لابخ نالف لاق |
 دیدص وه و دڳ ةي أم وب لابلنا ةنيط نم هللا هاقس را برش نم ج ثیدحا هنم و حراشلالاق + رون د ه وص یراص

 هراقاج و و هراقر وا لوا هغوف اضعب هکر وند هنعض و قلولقاجوب و قلقرب وا نالوا هدنسیر ا كنو قو رانلا لها

 یره ونرش ةاهفیحت یفولدلا تلخد ام ر ةف نوكت ناوه و لابخ اف بلا هذه لاه روليترب , ھلکمشایا ب وریک |
 هلت + لابحملاو ةماعنلاو ىلع و » اهبف نوطاو لزرف رثاکت* وبشا كدمبل و تد ود ردیع"ا یسرف )دبل یلابخ |

 لایخ هلبا همت یابنال وا باوص ردشلیا مسر هدنناوذع لصح هله و جد هدنظفل یلح کهن رده و یداهشتسا | 0

 ىلا كن هسکر و نجاذا عب ارلا بابلا ع نم الابخ لج رلا لبخ لاقت ردهنسانعم كمرولد رولوا ردصم لابخ وردوا |

 قلق ن ونجم هدنن ز و لاعتفا (لاتخالا وهدننز و لیعفت (لیبختا) تل اذا دتلبخلاق ردهنسانعم قلوا قالوج
 لاق ردهنسانعم كلنا هان و دساف یوضعاب یتلقع كن هسک رب و هننج اذا هلمتخا و ان زلف لبخ لاه ردهنسانعم ۱ :

 یافت و یر بویمثا ما رآهدرب ر بب ورولد یم 5 راوط لامتخاو هوضع وا هلقعدسفا ادا هلخا و هلبخ |

 لبخا وه لاه ردفص و ندروک ذم لابخ هدننزو رجا (لبخالا) اهنطوم ن تبثت مادا ةبادلا تلتخا لا 0
 | رهق هللداوح هساضم و تد تاو قلخ هک ول وا فصو هبا لود دیو فتک «لبلنا) نونح یا

 كنهزمه (لابخالارپ ردهنسانعم كسلا تیراع یراوط( لابی سالا ) هلها ىلع وتلم یا لبخ رهد لاق هیلیا هاو

 كما ازغ هدن رزوا دوخاب نوجا كلا عافتنا هلیکوب و هلدوس لوق ىلع كمرب و هت راع یراوط رب ةلن میک

 منت اهتعا وا اهت عاف اهن راعت سا یا اهتلیخاف قان ناسا لوقت رد هنس انعم ثمر و هت رام ین او نوجا |

  رکید هنس كج هلکو کو لب رب هنس ر بودا لولب ییا یی هقان مدآ  لابخآ و هلم وزغیلاسرفوا اه ۱
 یرلال رب هلک لا تعا رز هنس كج هلک ی ی رکید و هنس ر یتیرب نالوا شا هکهتن رد هنسانعم كطنا جاتنا یتکو لپ | |

 مظعم (لبخما) افصن ماع لک نی نیفصن هللا لعج نا وهو الابخا هلبا لبخ نالف لاق رردلوب توق بوردنلکید

 (نبا ) ربف وزعمصایش لبتما بک تالذک ر درارعاش هچن ر ندنرهلمبق دعس و عیرق و ندهلامت ون هدننزو
 | بلق هلیصق و هلبع كناخ (لبنا) ردینبم هن رهظحالم هروک ذم "یناعم ردیعما كنامزو رهد هدننزو ثذحم ]

 قوم تاج هد مدارا ناهشیو مدار بیک رو و یدلخ و ی ف یا یلبخ یف عفو لوقت رونل وا قالطا هرطاخو"

 نالو | فلۇمذخ ام هرخالاب هلکلیا ءاا هعبل : رصلیح بیک رتوب ید یف طقس یا یلبخ ی عقو لوفت رون وا لاهعتسا |

 هلغل وا روک ذم هلی رابع مح# دقو یدب یف طقس مهل وقکوهو یدلخو یسفن فی اذک نم یلبخ یف عقو هدیابع

 1 یعیدل و | طشسم جد ندلاثما تک راسو مهفم یلامتسا هدنسیدا و روب نم لثم روک ذم بیکرت

 سفن ادتا هلیسهقالع تیلحم و تیلاح بول وا هنسانعم لقع داسف و نونج روک ذع هج ور یسهدام لبخ هرزوا |

 هدنسهدام طقس یهوج و و یدنل وا لامعتسا هدبلق وسفن جدد عقا و هد روب نم لثم دخ ردشل وا لیتا

EES ۸ BE 

 یلوق اذک نم یلبخ یف عقو رولوا یثان نداطخو هلز دوخاپ ندنریح دوخای تمادنو فس ات یزنک | ناخ
 ۱ صعو رولوا بعد یدلوا ولعم یا وا یخ دوخاب مدل وا رب دوخاب فساتم و مدان یشن ده لول

 لطم



 ب نعم ءاللا لصف زوم

 ردهنسانعم قلوا یشاش زوک دوب هدننزو رارجا (لالوحالا) فاخت تماخ لثم لاحت تلاح لاو لوح

 یزوکهدننز و فتک «لوطا و هدنزورجا (لوحالا) ردنوجا هغلابمو نکل تلوح ینعع هنیع تل وحا لاق |

 یرسک كناحمال وا ) ءالوحنیع و ءالوحأ مما لاق رول وا فص و هد هزوکو ردءالوح ین قمر وند همدآ یشاش |

 كنهقان رد راج هد هلیمط كناح ردقوب یریغ ندهلک ج واو هدرو زم نزو هکدنرانز وءاربش و ءانع هلصف؛ل واوو

 ولط ها وص رول وا ولتر ودک هکرد ردرب لئام هلشی لوا و روند هشم هدناوسن روند ه یرد نالوا یغات لود

 رول وا راکګ رد یراکدد سرع هدنجم او ططح هلط وطخ لشی و لزق احاح و ردنا روهظ هج هل هللر واب بول وا

 | ءامرابرع یتبم هبانعمو و رول وا اله هجر دیک راقبج شلرو هدنزو كنرواب لوا ارز ردریغ كنالسو و
 روکذمهج و ءالوحار ز رار د ةقانلا ءال وح لثمیف اولزن هدر كجه دیدل وا لزا هلح ی واح یصخ و ترمضخ و

 قل وا لشي ع یزو رب بونلیویرلتابن لر هدنزوراریجا (لالیوح الا ) رول واناتر و ولم هباوص و لشي هرز وا
 نطب ر ندع هدننزو هام (هلاوح ونال اهناب یوتساو تّرضخا اذا ضرالا تل اوحا لاق ردهنسانعم
 یعتا امدتم رونلوا قالطا هنلاسناو دالوا نافطع نب ةّلادبع نداعصا هدننزو دیظعم (ه وعون رددآ

 هل رام روي هیعسل هلا هللادبع و لیوحت ىراترضح مالسلاو ةولصلا هيلع مانا رغم مالسالادعب بول وا ىرعلادبع
 كمت ليلا ردعض ومر هدنسډ ض دادغب هدننز و مظعم (لّوحا) یدنل وا قالطا هلّوحم ون هندافحا و دال وا

 سکعلاب د وخاب ثاکرا هدنبتع هرکصندقدروغوط یثید یک لّوحم و لوح ردلعاف مسا نددلاحا هک ليم

 ةي راحراامالغ تدلودق تناک اذا لوح و لوح و لیح ةقانو لیح ةأرما لاق ر ون ده هقانو هنوناخ شمروغوط

 كناح(یلاوح)لرده رق رب ندنلاعانا ورهن هلیصفكناح (ابالوح)) ردعضومرب هدن راد نیقلاون (هلاح)) تسکع وا

 هنس رب هدننزو فیواح (لیواصلا) ردعضوم رب هدننزو نامل (نالوحوذ) ردعضوم رب هل صق و یعط ۱
 فل ومو ردلیوحیدرفم هروک هننای كحراش» رونل واقالطاهرلالرت نایغل وا تعارز هنسرب و بونل وا تعارز ۱
 ضرالا ی وقت ه والةنسوةنسعرزت یا الوح بیصتو ال وح یطغل یا ضرالالی وات لاق ردشلناریسفت هلا هحتاسم |

 0 (لاوحوذ )شیک کنمیالول وح لج ر لاقى ر وند همدآ هبهاد ولي رج وك الاچ ك هدننز ولج رفس(لول وح )
 ندا تماقا و ناذا هدننز و هجرحد (ةلعیخا)) ردندنسه رمز ءا وذا هکر دسقل كکلمرب ندریج ك ولم هدنز و باح
 | لاقاذا نذ وا لعیح لاقب ردنوص+ییک هلدج و هلم“! وب و رد هنسانعم كد الفلا ىلع و ةولصلایلع "ی نذ وم

 كنا و هلیص# كنهددشم یاب و كناح (لهبطحا) و هدننزو ردیح  لهیطا ) حالفلا ىلع "ی ةولصلا ىلع "ج

 یدرفم زل وا یغاربپ هکر دیم ارش هد رخ هل وکر ندنعو تاب هدرخ و شرت نالوا یساعرمهود ردزراح هل رسک

 ردهموم ءاه هکهدنعارصم+ لهنا و ثمرلا 4 ثیمد+ وبشا لرعاش مان رو نب دیج و رد هلهیحو هلهیح

 نلهیحو هلننوکس كمال لهیحو هلیصف كمالو یددشت كناي هلهبحو یدنلوا لقن هباه یسهکرح كمال
 لتعم ردراو ید یرارخآ مکح كرانو و ردندتالک ارغاو تح زسا ونت الهیحو هلن ونت الهیحو هلنوت
 قشراقنویف ویک لوق ىلع هنسی روس یک هلیصف كناح (ةلبحا) یلاعت هّلاءاشنار ولک ی رارک ذ هدنلصف ج ندناب ۱

 ءارس و روند هرشاط شغل هموک بولاغوح هد دكعاط هلکعا بونلاوب ندنسیراقو كغاطو روند هیروس ۱
۱ 

۱ 

 ۱ هک ۱۰. -

 I ست در تی و ی یک E زا دا یر قم O رس

 ةلبح یا لوحو لیحو ةليحوذل هلا لاق یک لوحو لیح رولوا مسا ندلاشحاو رددآ هدلب رب ندنساضق
 یعجروند ه وص شلاق بولیکر ا هدنس هنر وا كنهرد و ءَوَق یالیح هيلع ه لاق ردهنسانعم توق و روز لیحو

 (نالیح) ردف ورعم مور ند مایا (لیط امو ) ردعضومر هدنند ريخ هلبا هندم لیحو رولک لویحو لایحا

 كناح «نالیحا) ردندنآ رخ كنارح یراح هبلح نورد هکردیعما هرق رب هدنساضق بلح هدننزو نالس

 | لاقب ردهنسسانعم قلزوب هدننزو دوعق (لویطا) روند هنناودا رومد هلب رل هتخ كنسهب رع نمرخ هلل مک
 | ردندتناک رازآو رجز صوصخ هنعسف یک هدننزوربج اررکم (لیحلیح)) ربغت اذا الویح لوح *یشلا لاح

 . ] هداسف نالوا ضراع هباضعا هلییبس هضراعرب هل وکس كناب و یصف كناخ ( لبنا ی[ ةع ا ءاطنا لصف زام
 | بول وا ضراع هاضعا عیج یریغ ندشاب هاکو رول وازمتوط بویشوکو ضع هکرون.دهنتلع حلافو روند هغلهابتو
 | كرلقابا و كربلا و خلاف اذکو وضع داسف یا لبخ ه لا ردا هدهلدیتصف هدرلانعم و رولاق ندنکرح و "سح

 هدرلانعموب لجرالا و یدالا عطق یا لبخو ءامدب نوبلاطب نالف ون لاق رولک لوبخ یعج روند هنکلکسک

 | نلعفتسم زجر و طيس رح هدنویض ورع حالطصا لبحو ردردصم لصالاین ارز ردردصلاب فص و لبخ
 | هلغل وا هدنلزنم یدب كفيفخ ببس نکاسفرح ارز ردنرابع ندکلا طاقسا ین رافرح ءاف و نیس ندنراّوزج

 - ( طاقما)
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 | لبج (لوط الو هدننز ودرص 6لوطا)ل و هدننز وباتک « لاو ال زجاذاةلولیح امنیت لاح لاقیدنل وا رکذ
 ۱ رد هنسانعمبالقناو ریغت هدنن ز و باس (لا ولا ) رون د هثیش نالواعنام و زجاح بوریک هنغلا را هنس یکیاهدننز و

 :(نالوط) وهدننز و بنع( لوا )و هلناص(نالوطا )و هلی كناح ( هل وا هف رص وه ریغت یارهدلا لا وح هنمو
 | با ضو بیاح نال وا زال هلغل وا هنسانعم ربغت و فرص یسهلج هلی كناح (ءالوح )و هل وا و ویعض كناح

 ۱ شازو ینول(لئاح )هام نم یا 4 الوح و هلال وخ و هلوح و هلال وح ورهدلا ةلوح نماذهلاش هنم ور ونلوا هدا را
 هددعن و رد دآعض وم رب هدننابغاطیکیا نالوا هدندرو یسهلسق "یطو هل ول ربغتم یا لئاح یش لاق رون ده هنسن

 هنس چاق رب د وخاپ یکیاد وخاب هنس رب لوقیلعر ون د هب هقان شلاق ریسف ب ویت وط نکیا شم کچ هر وغو و رد. دا عض وم رب
 | جاغاراده ويهو هسلاقریسق هرز وا روک ذم هج ونا ويح و ءاسن نالوا ندنناش لج اقلطم كلذک روند هنشملاقریسق

 ۱ لّوح و هلبعم كناح رولکللوحو هل رسک كناخ رولکلایحیعمج رونلوا قالطالئاح هسلاق بوی وط هویم هلی وا
 | لوح لئاح نوچ ا هغلابم و دیک أت هه اکو ردعج مسا هلیصف كمال ویعض كناح هکر ولکل لوح و هدننزو رکسرواک

 | لل وحلئاح و لوح لئاح هنایلاق هبک هنس یکیا و لئاح هن ايماق هبک هنسر ضعبلادنع و هلتفاضا رار د لا وح لئاحو
 ةن قلت  یلاوا ملت رف اهبل لجن دق تناکاذا لئاح ةقان لاقت ردنیضتم یهقلابموب سپ هلیعط كرلاح زرد
 | لئاغ نیتنسوا لئاف هنس لمح مناوا ةغلابم للوح لئاحو لوح لئاح لاق و لئاح لک اذکو تا ونس وا نیتنس وا |
 ةقانلا تحت لام روند بقس هک زا لک را یعیدع وط روند هکشوک یفید لئاح و للوح و لوحا

 هب هنسن یعیدل وا یهیلع وهام كناسنا هدننز و لاب (لاحا) عضو ةعاس لبالا دالوانم ین الا یا ةنسح الئاح

 هتفکو تئبهنال وا صتخ هناسنا نده ربغتم رومانالوا نص وو ید و یسفن ییعی روند یخدتلاح هلثینأتروند |

 رول وا ځد قرافمو مزال هناسنا نالوا لالا یذ هروب نم تيه رولوا معاق هدنرز وا كن ناسنا هکرونل وا قالطا ق

 ةنسح ونسح لاح هل لاق رول وا ثنوم هل راشعا تفص و رک ذم لب رامتعا یظفل لاح و ردربتعم تو هدتفص نکل |

 لبقتسا ها یضام کر وللزوا قالطا هتق و كتیدلوا دنع نالا لاو هل وهامو ناسنالا هک
 هناي كحراش × هدننزو هلعفا رولک هلوحا و لاوحا ی ردشآد كلبقتسم و یتیاهن كنيضام ردخ زر هدانا ۱

 شمکلس ذب و یسهلوقم فشراچ و روند هغاریطقشمو ورونذ هفچلابهابس لاحو هلنیتعف ید | لوح یلصاهروک |
 روند هغچلابهایس نفعتم ةصاخ و روند هدوسو رونل وا قالطا هنسهجوز كنيشکو روند هنغاریپ كنجاخآ رغ |

 اءاح لا هنسانعم هراک نوسلوا هسرولوا هل روند هنکوب هقرا و ردصخا ندلّوا یانعم و و هنسانعم هاچ |
 كنيس تاو رارداقشم هکع رو هلکنآ هکروند هنس ه ص قج وچ و ك رهظ ىلع هلام ىفاو ةراک یا الاح لمخ ۱

 هلوک یساو روند هنسهشرطو هنسیدازوا ردق 4 یرفغص ندنویب كنترص دوخاب رون دهر نالک یتلکت هدننمص ۱

 دزا هدنع و روند هنسهلوقم سالپ و لوچ یراکدرووک بووق راج شل هنګاو هنسانعم راح دامر روند

 كنامزرهدلالاوحا و رهدلاتالاح و رولکتالاح یعج ردیش وم هکر دهنسانعم لاح ( قلا ) ردیدآهدلب رب هدنرابد |
 بي هلیعض كناح (ةلوط ال هفورصیاهلاوحا و رهدلا تالاح مهتریغ لاق رونل وا قالطا هنتابالقنا و فورص
 كج هدا بحلاقلطم و رونل واقالطا ه هنسن رکنم و یهادو هدننزو لوغ رولکل وح یعجرونل وا قالطا هنامز |

 ردهنسانعم قلوا لئاح هقان هللرسک كرلاح (ةلایخا)و (لایطاالو هدننزو دوعق (لووخا) روند ههنا ف

 ندنتاینراقكتءودهکر ون ها لوش رول واما لابح و الئاح تراص اذا ةلایح والابح وال وؤحةقانلا تلاح لاق |
 هنسانعم هلابق رون دهنجام كنهنسن رب *یشلالایح و هينا یضوط هنس هاخ بولیریصنالوق هک ات رونل وادن هتنالوق ۱

 هبدقان نالوا لئاح ردندنسانعم ر وک ذه لی وص هدنزو تد ( لزوم ) هنا زا یا هلانخ و هلاک دف لاک
 رونده هقان و هنروع نالوا سکعلایبع دوخاب شم ضغوط ثاکراهدنبقع یشید و لئاحیا لوح قاب لارو

 هنخ رچ و وق هلیصف كيم (قلاحلا) ردندح لی ويح نة رق ردنداعما هدنن ز ولید ز هلا هتک یاپ (لیوبحر) رکذ ساک |
 روند ید هکلرکت هروک هتناب كحراش * هنسانعم رهظع "هرکب روند ههراقم كوب و یکن ونحن روم# 0

 هدنسهنر واكن رکیک هغروک | هدهقرا وردندلوح نالوا هنسانعم كعودو و رولکل وام و زساهردلاحش یعج |
 و (لوطا) ءدننزو نیا روت ځد لاح هنسانعم تشل "هرهم وب وی یکیک هقرا هکروند هکیک نالوا ۱
 رول وا یغوط هنراکب یهایسو هدنغیر وق یضاب رولوا هنوک چاقرب هکردهنسانعم قلوا یشاشزوک هلنیتت ۱

 لئام یرظوط هنکیکش اق یراقوبهدنیک و رول وا هدنغیر وق هدنیک و رول وا لئام هنرزوا نورب ندهقدح هدنیک و
 هنیع قو عبارلا بابلا نم الوح هنیع تلوح لا و رول والئام یرغوط هنغیر وق هقدح هدنیک و رول وا رظان و
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 | هدننز وهلوص ( لو )لو هدننز وتنح (لوطا)و هاه كرلاخ و (لیطا) و (نوخا]) ل رب له هیلارظن اذا ۱

 | هلیصف لری فلاح ) و (لاحا) و هدننزو لیوع «لیوحالو یدا هلوح یلصا هکهلبرسک كناح (ةليخا)و |
 تد وج و تقاذح هدنسهرادا و فرصت كاصم وروما هدنرلنزو لیعفت (لیصلا )و (لّوعلاوو (لاحالال و ۱

 هدنماقم هراب ودو رکمو دنف هلیح هدزچااطصا ردسهمزال بئاص ر کف تیلقت هکر د هنسانعم تردق و رظن ور 1

 كن هلیح ردشلنا جزع ادارطا یلبحت و لوح هلبا لاستحا فلؤم + ردن زال كنوب ردلکد دیعب ندنوب یلامعتسا

 ۱ نالف لاقت هدننز وتاسنع رولکتالیحو هدننزو بنعهن رولکلیح و هرزوا یبصا هدننزو بنعرولک لوح یعج ۱

 | ةردق و رظن ةد وجو قذح ویالو لو و لاتا و قلاحم و لاحم ول ؛وح و ةلیحوةلوحو لوح و لیح و لوح وذ
 و وعر عملامتا و لا وزردع اهدننز وتنعلوح و فرتصتلایلع

 هل وص ( لوا رلرکید یراج اغا امرخ ای ارساک |هکر وند هقدنخلوش لوح ور ونا وا قالطا هندی و بیلاقتكنامز
 هنسانعم بالقناو لوګر وند هکءودهلاح ر ندلاحرب وردهنسانعم ت وقور وز ویدنلوارک دهکرد هنسانعم هم :جهدنزو

 (لوطاوروندهکع هنسهقرا كن آ وی هاب الا وقالولوح ال هنموح راشلا لاق»ردلهعتسم یخ د لوح هدانعمیکیاوب ۱

 یحصقف كناح ( "یلاوطا) وهدننزو هزم <ةلوحا )و هدننز ورکس (لّوطا و هدننز وهمو (ةلوط لو هدننزودرص

 فلطلهدنروماره هکروند همدآر اک هلیح تیاغب هدننز وی رکس( ل ول او هدنزولجرفس(لولوخاوو هلی و

 لامتحالا ددشیا یلّوحولولوح و یلاوح و ةلوح و لّوحو ةلوح و لوح لجر لاق ردا فرصت هلتفاذح و ۱
 لعفا یتعی ةليح رك ایا لیحاو كنم لوحا وهلاه و رد هنس انعةلیح ڑک !امردبحت لعف 6 هلبحاام )و( هلوحاام) |

 ارز ردرلغوصم ندنسان لاشحا د وخاب ندنسان لوحنالوا هنسانعم هلرحرک ذلا قباسرلن و و رواک ج دلیضفت |

 هدننز و لعفت( ليصل ا) و( ل وحل اار ول و اغ وص م ليضفت لعفا و بعت عت لعف ندیالثد نم عیجهدنرادنع درېم و شفخا

 كمروتوکلو یو هقرارب ییعب هراکهدهق را و هربغ ىلا لازاذا هنع لوح * لاق رد هنسانعم كل لاقتناهرب رخآندرب رب | ۱

 هرهظیلع هلج مناثیش هيف لعح اذا ءاسکلا لّوح لا و هرهظ ىلع ةراكلا لج اذا لج رلا لّوحت لاقب ردهنسانعم |

 نوچ ادن و ظع و لوبق كسان ظعاو لوح و لاتحا اذا رعالایف لّوح لاق یدنل وا رکذ هکردهنسنعم قلق هلیحو

 اہف طظ ىلا لاطایچ ون اذا ةظعوملاب اب الف لوح لاق ودنا روک بوردشرا ةف و لابقا و طاشن

 تنسهلکال ردهنسانعم هلبح دوخاب لوک ردیعم ردصم نمک هاع رد هنسانعمدب ال هل صف كم ةلاحم ال اهلوبقل |

 ةلاال تآتولا الثم ردکعد جالعال و راچان هکر دلمعتسم هنسانعم دال ردیظفل ةدوجوم فوذح یربخ ردیعسا
 6لاحما) دکعد ردلکد نکم لات او لاوزو هراح هصالخ ندناو هلبح ود نوسلک ردك هلکه بلا توم رارد هنم

 | هد ومب و لطاب ج راخ ندنتهج ناکما و عوق و دارم هکروند همالک نالوا فرح ندنهرطو هجو هدننز و بارغ
 لدع یذلا مالکلایا لاحاب ماکت لاق یک كعد رونلوب هدناکم یکیا هدهدحا و تلاح دحا و ےسج الثم ردمالک
 لاح یدو ویس وا لاهعتسا هد هتشن لطاب نابل وا عوق ولا نکع اقلطم هدعب هکر بد ح راش × ههج ونع

 ا ی هتساز هدنزو لیت (لیوصتا) نآ الم یا لیهسم “یش لا رونل وا قالطا هب هنسن ولط و ردهنسانعم

 هبلا هل وح لاق ردهنسانعم قمرآ هرب رخآ ندنرب Ee هلعج اذا هل وح لاق زدهنتسانعم ق

 مزال هلغل وا هنسانعمقلربا هر رخآندنرب هنسفر و هدنرانز و ریما و بنعردلیوحو لوح مسا ندنو هيلا هلازا اذا

 رول وا هدنعموم زاب هکردهنسانعم قمرا و هکلف طس و ناشکهکو لوح اذا *یثلا لّوح لاق رول وا یدعتمو

 الثاح تراص اذا ةقانلا تل ّوحلاق ردهنسانعمقل وأ لئاح هقانو ءاعسلاطس ویف تراص اذا ةملا تل وح لاق
 هدننز و بنع لو ) ءالوح اه ّربص اذا هئیع لّوح لاق رد هنسانعم قلق یشاش هلبا هضراعرب ینیزوک كمدآر و
 لاق یدنل وا رکد هکدنن هتسانعم لا وز روند هغلرا ردرلعمآ ندنسانعم قلوا لئاز هدننزو ریما (لیوطا و
 | ردندنسانعم هلواحم ردعما هتسانعم شهاوخ و بلط لیوح و هنع لاقتناال و لا وزال یا لیوحالو هنع لوحال

 ۱ ردهلاوح مماندنوب هکردهنسانعم لیفکو ردیدآ عضومر و دهاش یا هللیوح وه لا روند ههاوکو دهاشو
 | ندفرطره سان همدآ ر هدننزو لاعتفاهرزوا یصا (لا وتحالا# هلیفکیا هل وح ىلع بح لاق یدنل وارکذ کتب

 | 62لواحم )و هدننز و لادج (لاوطا هیلعا وشاتحا اذا ءاولوتحا لاق ردهنسانعمقلآ هات روا ودنا وتنوشوا
 تلط هدساسا همار اذا ةلواحم و الاوح هلواح لاقت ردهنسانعم قلت ها وخ و بنلط یهنسن ر هدننزو هلداحم

 هل تلواح لوقت ردهنسانعمققاب هلناعما و تفد بوذا رظن هلاوح هنفرط هنس ر و رد رمسفم هلیسانعم هلیاب

 | 52تال ىل ارجل تورک هنغلا را هنس یکیاهدن زو هن ونک (ةلولبحا) هتیمرو هو هب ددح یا یر صب



 هد ۱۸۷ مس

 ارد ردصلاب هبج هکرونل وا قالطا لوح ه هنس الثم ردبعشنم ندنا هراس "یناعم هل رامتعا لاصفنا هاکوریغت هاک
 لاق ردهنسانعم قلوا مامت هنس لوح و + یهتنا ردینبم هننرابتعا ینا رود هدننراغم و علاطم كس و ییالقنا

 | لا رد هنسانعم كمکک لب هنرزوا هنسنرب هدننزو دوعق هلبا هزمش لوژحو لوحو ماذا ال وح لوح لوما لاح
 ردهنسانعم كم ودهلاح ر ندلاحرب و اهبلیح و رادلاتلاح لاقن اذکو هیلعیتا اذا ال وژحو الوح لوا هیلع لاح
 اقلطمو ةجوعم تراص اذا سوقلا تلاح لاق ردهنسانعم كلك !یاب و لاح یلا لاح نم لوح اذا * یشلا لاح لاق
 ءاوتسالا نم رفت اذا الثم *یشل ا لاح لاش یب < لک كەن یرخوط رد هتساتعف قلوا تیفتم ندنلاح یکساهنسفو
 اد نکل یدلپا یا ھاسا دا میا یو وب« ک ۲ ردهنسانعم هلرح ل وحو ج وعلا ىلا

 | هلولیحو لوؤحو لوح ویوتساو بث واذا هتاد رهظ فلاح لاقب رد هنسانعم كع بوا رصص هراوطو ردردصم
 | كنەنسنرب لوحو زچ اذا امهنیب لاح لاق ردهنسانعم قلوا لئاحو زجاح هنغلارا هنس یکیا هدننزو هلولیق

 < رش ەلوجو وخ واچ یثم هيلا وح وهدعق لاق ردهدننز و باص هکی کل اوح روند هننمارپ و هروج |

 | رولکهنسانعمت وق لوح و رونل وا سقت 4 یکیا اسوقم هر وچ هر وکه ن رامیکر ت هنت لوح عج هلاوحاو باحتسک |
 از همتا یا لوطا هللا هلاحا لا ردهنسانعم كما مات یهنس هل رسک كنهزمه (ةلاحالا) رکذ ساک هوم آ
 | شراچ زروق یسهقان كمدآر و سا اذا نالف لاحا لاق ردکلیا لوڪ ند فک کود انعم كلک همالسا |

 | لیندنرزوا هنسنرب و لمحم لف الئاح هلا تراص اذا لجرا هلاحا لاق ردهنس انعم قلاقریسق هنس لوا نا هکیا |

 | كلما تا | لیرب هدلحر و لوح هیلع یتا اذا "یثلا لاحا لاقت رونل واریبعت قل وا قالب رب هکرد هنسانعم كم | ۱
 | كم ربا هنمام و لصالا ىلع 4 هل وحا لاق اذکو لر هيف ماقا اذا ناکلاب لاحا لاقت ردها |

 لس رب ندلاحرب سفر و یدشریا هلاس مانخ بویطآ تافو ینعبهفلب اذا لوطا لج را لاحا لا رد هنسانعم |
 كلی صاقتو هلاوح همدا رخآ یییاد و لاح یلا لاحنم یا لوح اذا یش لا لاحا لاق ردهنسانعم كنود

 لا رد هنسانعم كلتا رع فیعض یهسکر و رخآ مع ىلا هنع هاجر اذا عرغلا لاحا لاق رد عسا |

 ا م ءالا هيلع لاحا لاش ردهنسانعم ققلاشو هنسفرپ ندباق و ندهغوق و هفعضتسا اذا هبلع لاحا

 لاا لاق رد هنس انعم كلبا موجه و دصق هغعروا هلا هنس یسهلوقم یجماق هرزوا هسکرب و هنم هعرفا اذا |

 ضرالا ىلع "بصنا اذا لبالا لاحا لاقت ردهنسانعم قلاب هرزوا نیمز یتلط كنك و لبقا اذا طوسلاب هبلع |

 4 درد هنسفر و یوتساو بث و اذا هتاد رهظ ف لاحا لاق رد هنسانعم كمن هنسدق را لراوط بوارص و

 !ذکو نونس یا لا وحا اهبلع ییا اذا رادلا تلاحا لاق روش واریبعت قل وا هدروفناسو قلبت ردنا تام

 ۱ "وصلا لوحا لاق ردهنسانعم قاوا قالب رب قجوچ زرد نوا السا هل رسک ن هزم هکلاوحا و تلوحا لاق |
 3 لالا مالکلاب یا اذا لجرلا لاحا لاقب ردهنسانعم كلئوسزوس لاح هلاحا و لوح هبلع یتا اذا الاوحا

 | دو هدننزو لاعتفا (لاشحالاز رکذیس اک التاب تراس اذا ها تلاحا لاش :رد هنتسانعم قلوا لا
 | لاقب ردهنسانعم كما هلبحو لوح هيلع یتا اذا "یشلا لاتحا لاق ردهنسانعم كم لی ندنرز وا هت
 .ییولجروب ردعما ندنسانعم نید *هلاحا هدنزو هباصس (ةلاولا) رک ذیس اک ةلیخاب ین اذا نالف لاتحا |
 دتلاوح لبق لاق ردهنسانعم تلافک و روند هنر دی ود مرا رهن یرهنر و روند هب هّقآ ییدلیا زو دمدآر | ۱

 لاقت روند هنجوچ قلاب ر هدنن ز و نسحم (لولحا) ردهباص یلوح نا دوخاب هلاوحن هللادع و هافکیا |
 هتروع نال وا رس کعلا ىلع دوخاب شمغوط ثاکرا کر یشیدو لوح هيلع یتا ادا لوح یص |

 ىراس رکو یلقنرط لاتچ كرکر وند هلا ويح قالب رپ هلی تالاح ( "لو ال رک یس اک ېک ل یح روند ه هقان و |
 | رفاحیذ نم لوح هیلع یتاام وهو لوما لج اب یتا لاق روند تایل وح هدنعج كنآو ةيلوح هدنشؤم نوسل وا |

 تاملار راردبا لامعتسا هد هنسن هدللاریصق و هدهنسن ریغص اقلطم هلعیسوت ینو راب ص هکر د حراش وا

 . هنسیکیاد وخاب هنسرب و ةج وعم یا لرسم و لاس سوق لاق رول وا فص و ها »شلیک اند رکص(ةلیعسلاو | ۱

 لیس ه هنن نالوا لوح هنلاح ج وع ندنلاح ء اوت سا افلطم و رونل وا قالطا همالرت شلاقرو بویلروس |

 لاق ردهیلقن ءاه روند همدآ نالوا یرک | هدیفرط یکیا كنکیک كحناو كن ردلاب هلاصتسو رونلوا قالطا ۱

 ردهنسانعم كم ود هارخا تلاحندنلاح یکل وا هنسنرب (ةلاصالا» نیج وعم هیقاس افرط ناک اذا ةلاصسم لجر |

 تایفتاذا سوقلا تلاصتسا لاق و لاح ىلا لاح نم لوح اذا "یقلا لاتسا لاقب یک كم ود هج ا
 رلاصسا لاش رھا ات كليا رظن دن نوا كليب ود ا اب هب هنسار و ge ىلا E وا



 > ۱۸۲ روح ۱

 | روند هنلوا كنیشرهو روند هدولب هايس شلوا هرات یشان ندنن رک كن روځ لو روند هنن وص لیس نالوا

 | یشیدرب كنهرو نمر دب ًاشذم كنم × لموح بکنم عوجا کردیا نوتاخر و ردیعما یسرف كسوا ن ةثراح و

 یدا ردنا تسارح بونالوط یتفارطا كرداچ هصک نوت و یدا ررویلاص کا بو وق جآ زدنوکی دا راو یلک

 | یدل وا لثم هدنقح هسک جآ تیاغب هدعب یدلیا لکا یغیر وق یدک ناجا کجا راک هشاح قلجآ نوکرب ۱

 ۲ تازصا) روتوب قالطا هنطب دین رب ندنس هلسق مت هلیصف كن هزم (لاجالا) رد دآ عضومرب لموحو
 هنیهج قلی ) ردن بر هدنزو رپما (لیجون) رولوا ءلوب یرهناد كنس هلبنس بولوا زوم هکروشد دا |

 همدا نالوا تنحم و تلقت هرزوا هسکر هدننزو هنیفس 6 قلب رد 4 رق رب دنس هیحان كالم رهن هدقا ض هدننز و

 | هلل روصت هبهاد ردلاد هب هغلابم ءات هدرللحم هل وب لاسبع و لکی ا انیلع ةلیج وه لوقت رونلوا قالطا ههنسن و
 هدننز و رفعج (لدنخا] ءالا لج اذا لجرلا لموح لاقب ردهنسانعم كمروتوک وص هدننزو هجرحد (قلموطا

 لبنح ءاج لاقب روند ه همزج یکما دوخاب روند هنسهنهک لوق ىلع هنسانعم ورف روند هکر وکو روند هرودوب

 | ناعتیم لوق ىلع روند همدآ ولنرف لوي و روند هزکدو قلما تفلناوا هةلخوا ورف هلو ريصق یا لبنح هلو
 | لبنح ن هللا دبع نیدجا هللادبع وب | ردندسات یاسا لنحو *+رون د هرارغ عرب هدیگ راید لسنح و روند همدا |

 ا رتقا وا دج نت دجبا نالوا ناوص کید حراش + ردهتسلا ماماو به ذلا بحاص |

  نامشیش و لب دوخاب ولنرق كوي هل رسک كناح (لابنلا) روند همدآ یوکرپ ولزوس قوچو روند هنایرد ج دوب ۱
 | هنفجرومط كنجاخآ نالیفم هدننزو ذفنق «لبنلا) حلوا نطبلا حلا یا لابنح لجر لاقت روند همدآ

 |6قلنلا) رونید ه هخرکو ب لینحو یدنلوا رک ذ هدنسهدام فاغ و روند هنشع لرجش یرلکدید فاغو روند"

 | للا سبلوا لنا لکا اذا لجرلا لبنح لاق ردهنسانعم كيکءاروکلوقیلع كم هلرکوب هدننزو هجرحد |
 هدننزو طبالع (لبانطا) ًاطًأطتاذا لج رالی لاق رد هنسانعم کک | یغاشا یثاب هدننزو جرحدت (لسحمت )ا
 دجا نرش هدننز و رفعج هلا هبق وف یا (لتنحو ا ددش ظبلغ یا لبانحر و لاق روند هشیرک نیتم و نیلاق |

 | ردهنسانعم قارتفاو ولخ ردژکا زسهزمه و هلا هزم و هلیعط كناح (لاتن ار ردیس همنک كئحم مان هلاضف ن

 زسهراچ "دال هک هتن ردرورض و راچان ردقوقمالشو ین آ نوچعنب یتعی د یا لاتنح هنم یلام لوقت یس هلک دب

۱ 

 | ردشلنا رک ذ هدنسهدام الث یشات ندنمه و یرهوج ردیساج دوخاب یعابر هرو زم هلک و ردکعد ر زکانو

 | نو زو فیعض هدننز ورفعج هلبا هثلثم یا ( لثنخ ا ) ردلکد بترتم مه و هلغمل وا یل وق كف مص دما ضعب هکر د حراش

  ةأرماب یا لجن کب نالف یلتب ا لا روند هت روع ی هطاع ناغ غاچ ول هد وکی ربا هدننز و حرز ( لنچ ارون د همدا

 قیصواکنرد یساضعا هدننز و طبالع (لجانلا) رددآ رواج یحتربر هدننزو ذفتق (لعحا) زباهص دمحصا ۱

 روند همدا ویب ینرف هل رسک رااح (ةلاصنل او (لاصنلا رروندهرودوهدننزورفعج (لدنڅ ارون دهر ود و

 | هب وص نالیک ربا ا وتچ تجعلکر اوص نالوا هدزابق هدنزو هلظنح قمن ا) رول وازوم اضسبو و

 | ت زوبرق لهجوبا هکر دمولعم هدننزو رفعج (لظن اال ردیدرفم هلضنح روند هنلوکووص كچ وک لوق ىلع رونید

 لهسم یناقتحا اب یب رش یظیلغ غلب نالوا بصنم هلصافم ردیمحش نالوا لمعتسم ردیعوت یراص یلضفا روند

 | برقع و نالی کوک اص وصخ یمصش تاذک فان هن راتلع ماذج و بلعتلا ءاد و هدساف راکفا و عرصو ایلو امو
 قرعكلد ییلشب ور وم هدنیغا رب لاله ا كع رمه هناخییخوبطم و هادند عج و یروح هلیس هناد و دیفم هنعندق وص

 | ردندیاصصا نیصح نب لظنح ردندیماسا لظنحو ردلتق ینالوا تبان ادرفنم هدننابن و ردعفانلا مظع هنتلع ًاسثلا

 | هکر دهلسق مرکا و عا هدم “هلق تالام نب ةلظنح و رددآ ثدح رفن شب و ردیعما كنه اص ترد نوا هلظنح و

 مان سیقن ةرکن 6 لظانطا وذ )لر دیم "ار وسه زا ورد ر هدنرهش یر (هلظنحبرد )را رداقالطانومرک | هننامدود
 هرودو و روند ه هبامورف و ےئل هدننزو طبالع (لک انار و هدنزو رفعج ( لکا ردببقل ردا جو سراف
 ظیلغ فاح و ریصق و ےئل یا لک انحو لکنح لجر لا روند ه هسک اب زا و قلصت ولهدوکیرمو و روند

 جور لاق روند هنروع زسقشفای و قلصت و روند هتروع هراق مادنا د . و نیکرچ هدننزو هلظنح (دلکنخا
 ا لکتح لات هنسانعم كع رو قرهنلابوا ضآض آر ول وا ردصم هلکنح و ةيفاحاذکو ءاد وس هب د یا ةلکنح

 (لوطا) یدنلوا زکذ هدنسهدام لقح یرلانعم راسو ردیفدارمو هدننزو هقلوح (فلفوحاا طابت و لقاثت اذا

 3 لواو و كناح رولکلووح و هلبعض كنهزمه و كناح ر واک لوژوح و لاوحا یعچ هنسانعم هنس روند هلیهدننز و لوق
 اور ندربغ ئيشرب یمهدام لوح لصا هروک هناا هدراصب كفل ؤم » هلیعص

 ار او ید ات

as TEتک ی از یا  



 سگ ۱۸۵ س

 ردق هنماتخ ینعب هیلیا لج تقشم و تنح هسان نالوا دوجوم هدنر ود تدم هکرونل وا قالطا هلآ لوش هلیسهین
 a (لوما) ةقشم ىلع هلها لم ناک اذا لمصسمرهش لاق رلهدنا تاقوا رارما هلتنحم و جر قلخ

 | یا لوج لجر لاق رونل واقالطا همدآ راد هلصوحو ملحو روند هند روت وک الو قوچو لو ضآ رد هغلابم
 ا ةأرما لاق روند # هړک (ةلماطا) و (لماطا# ردهرقر هدنم هدننزو ناڅګ (نالج) رکذ اک اح وذ

  ردیشات ندنغیدل وا نېم ندنسهغبص تلج هلماح و ندنغیدل وا هصتحم تفص لماح لج تاذ یاةلماح و لماح

 | هحاخا در ها جو ردشلنا طسب و حرش یحی وب هدنش ثبات یضر جش "ی راش هیفاک هکر د جزم

 :داذش 6 ل آج ا )ی کل م رونلوا قالطا هلن ز قج هیشاط موز واو لج تاذ یا ةلماح ةرصت لاق رولوا فصو

  قللاج هدننزو هم اتک تل ا) لاجالا لماح یا لاج وه لاقت هنسانعم شکر اب زون دەز وتوك ون ان ادهدین و
 | بون مدار هنن رره بوتاچ هنءود هکر د هنس ولفرط یکیا هدنزرط هفح هدننز و سالح (لمحا) روند هنتفرح

  یسهن نکل هدنلکش هفح هکر دقجهل وا لمع ندیک هدنراکو ا یرلجاحرصم و ماش الاح رولک لماح عج ردیک |

 ۱ لیععما نب یساقلا ندم ندجا نسخا وا ندننندح هنعب بت 1و راردنا ریبعت فی رش لفح سان رول وا یط ورحم ۱

 ادتا ینآ کرد راش ٭ ردرلبوسنم ۍیسلا مساقلا وا یردارناو ی و دج یدل و "یلماحلا لیععما ندم نب |

 ربنم (لملاا) رارشاط موزواهرب كجهرس هلکنآ هکروند هلبتنز كوي لوش لمعو رد شما داحا ملاظ جاج |
 | هنيفس (ةليج اإل رونل وا قالطا هنن رهط E وک ن دیک ب ور وس هر كجاغا ورک ذیساک لاق روند هنخاب علف هدنزو

 هقالع یا هتلاج و هتلیج و فیسلا لمع دلقت لاق روند هنغاب علق هد رانو هلب رسک كن ( لا ) و هدنزو|

 | لئاج یععصالا دعو ردلئاج لیلا دنع كنهلاج و هلیجو ردلماح یعج كنس هلک لمع هکر د د حراشآ

 هود رک روند هن را وط دلو هلیصف كناح ( ةلوجل اإ زد لمع یدرفم هکلب ردقوب یدرفم ندنظفل كنسهلکا

 هبلع مولا لعام یهو هل وج مهل لاق نوسلواو نوسلوالو هدنترص الاح ونوس وا یراق دل رک راجو |

 هلوج و ردندنلسف ه ولح و ه وکر یظفل هل وج وبشا هکر د حراش * ¿ نک مل وا لاقثا هیلع تناکهوحن و راج و ربع نم |

 هک نسهلک لج هلبع كناح (لومطا ال لاجا یا وج ا لبالا تم لاق رونل وا قالطا هدءهرکو هیعب |
 ۱ لبالا وا حدا وهلایا لوجلا نر لاقت روند هرهود شلتاج 5 ندو لوق ىلع هراحد وه ردیعج ردهلصف و رسک |

 لا ردهنسانعم كللا تنواعم هدنصوصخ كل وب لوب همدآ رب هل مک كنءهزمه ( لامهالا ) جدا وهلا املع
 ایل لزت اذا ةأرملا تلجا لاق ردهنسانعم ترور تک دول ناما ندلوا هبک تروعو هناما اذا لیلا هلجا
 رل هديا هدهع رد بودا لع سا موق ندنتهج موق رب هکروند هتد لوش هدنزو ھا (aالاإ لبح ريغ نم

 فل وم + موفاهلمک دیدلا یا لاج و لاج لع لاه هدننزو نک رد لجل یعج هدنز و باحر وتد یجد لاج

 نکردا هلتاقم هفناط یکیا الثم ردا لمحت ید مدار هسخ وب ردینبم هب یک | ندنلسق لشد رحم یرببعت هلا موق 0

 قلوا لیفکر ول وا ردصم هلاج و ردنا نییام حالصا هلرب لمح ید كرالوتقمو لوخد هنر اهنایم یر ندجراخ
 رطم و لیفطلا نب مامو لس نب هدننزو هناتک ( هلاج إل لفک اذا یناثلا بابلا نم ةلاج هب لج لاق هنسانعم

 ردیع"ا یسرف لرطم ن قوا هدنزو دادش  لاج) ردنا یرلسرف كرل ةسک مان سکش ن ةبابعو ممشالا نب 0 ۱

 یاب هرصب و ردببقل یرافغلا ةرصبوپا و ردیع"ا لجرر هدننزو ريب ز (لیج) رددبقل لرصن ن عفار نر
 هراقایا (لماو) ردندنل ود ك رغبآ ماننورح هکردیعا كسرف رب صوصخ هلو و رد هلا همه داص و هدح وم

 ردهلماحیرادرفم رونلوا قالطا هنراریکس كرالوقو كرلفايا عار ذلا لماوح و مدقلا لماوحو رون اوا تل

 ر نالوا هدب وک كالا اتل | درک لال ئاوت و کلا ما و یدل وا رک و کردی نرخ باك 6

 هل وا شلک دوس هنسهم نکیا لکد هبکه کروند هنوتاخ لوش هدننزو نسح (لم ما رونل وا قالطا هنسیرد هلا |

 یعج رونىدەنکچو کر یهس ندن ۲ او هن یلق وط دوخاب روند هی زوق كيلما هلن هانیتصف «للا) ردندروک ذم لاجا

 هناي كبغار هن وداخ نأضلا دال وا نم عذطا وا فورما وه والج ځذ لا ر ولکلاجا و هلبص كناح رولکن الج

 هدولب قوج یزوهغب لج و زولوا مچ را لوا لوق هلغلوا ینبم هنغیدل وا لوج هدقاجوق یشانندنرغص هروک

 هب هکم و ردیدآ عض ومر هدماش و ردهدنتیهلج بک اوکنالوا زوکم هدن آ هکر ددا كجر رب ندهیکلف جورب و

 هغبانلا ن كلام ن لجو ردندیاععا هنادعس ن لج ردندیماسالج و ردیدآ كغاطرب هدنناب هموس و هم ز بیرق

 ندنراهب كغلموق مان عاعو ردرلثدحم لجن رتصلان یرسلا نب ىلعو لج نب ما دعو یلسالا رش نب لجو
 یناص و یروط هدننزورهوج (لموطا) ردرا و ځد غاطیکیا مانناّرمطهدار وا هکر دیدآ ك غاط رب و ردیعساهبنرب

 )۲: ) #* ثل +



 دیگ ۱۸۵ زوج

 ۲ ۱ ارد + ةدوزم رم بل ینه تلج % Rr د ځم + زدند ردا ود وخایردلکد زب اج یسیدعتهدانعموب
 ۰ o A رونلوا قالطا هنشع كجاغا لجو ردراشللا نیضن يدا تقلع حارشا

 هدننطب كتر وع هلصفدوخ اب روند هب هویم ناقیچ هرهاظ هلبارسکو 4 هویمنال واهدنف وقیمانازونههلبصف كناح ا
 روک و قوح یسهوبم كج اغا ضعبلادنع و روندهکوب نالیروت که دشابابهدهقر را هللا رسکو هنالوا هدنننآر ا

 رولکل وجو رواکل اجا یعج روند لج هلصف هسرول وا ناوارف بولاغوچو رونلوا قالطا هلا رشکهتزلوا
 هک ريخ لاج ال لا ا اذه چ ةن داده ءان ثیدح عب ثید |یف یتعیهنمو هلبا رسکر واک لاین وهلیعص كناح | ۱

 لاجل ااذهالع قراشملا فو قا دجلاو لا ذ نم لضفا ةرخنالایف اذهنایاریثالا نا لاقو دفبالهنا و ةنارم تعب

 نعي بضنلاب لاجال هلوق و دصملا ءانبل نللا لج ردصم لما هح رشف لاقو هک رپظا وان را اذه ریخلاجال

 4 ا نایین نیللا هلقن دنع 4 لثع هلاک ءادنلا فرح فذح یلع بصئلاب ان دز لجل ازش نوکیالا

 1 راتبها هب كلذ لعف یا لجل هلج لاق هنسانعم كقکو لو ا دد دلم ردنوزوم رویزم مالکو

 هک ابخ لمحل نيتلق ءاملا غلباذا شییدطا هتمو لق هرهظااذا تضغلا لج لاق ردهنسانعم كلا يضع |

 | هلج لاق روند همدآ شک وب هنسهقرا ی هنسارب هدننزورما (لیمحا) و علوم رز تینا هيف رهظب۸ یا

 ] لوا ظ وظحم و ولن ندنتهج كغ هه اد هرافو نیکشا اًماد هکرونل واقالطا همدآ لوش لومو ليج و لو وهف

 | همدآبیرغ و هبعدیا هلیج وه لاق رونلوا قالطاهغللغوا لیجو هرفلا بوکر نم دودجیا لوم لجر لاقت
 ك رش یا هل لج وه ا ر وااو زون» کیر د كمدآرب و بیرغ یا لیج وه لا رونلوا قالطا |

 ۱ ا وکن دنا بویم وطهدنالومالسا ورون هد و شل وتکهدنرقیسانا ندرفکدالب و لیفک اذکو

 ۱ هال وا هدرمژپ بونلهاین كتوا یراکدد میش و و مام ور ون د هکا شاخ و راخیکیدروتکكنوص لیس ورونید هریسا

 ۳۱ 2۳ام رط وزلوا تباثتوازکره هداروا هکروند هننطب و طسو كنسیدنف آوص و روند

 ۳ مو امو لیجاده هیلباشرورپ هدندالب یدنکب وروتوک ین آ رخآموق هکروند ه ص
 | كمدارب و هلج یتعع هما لاقت ردهتسانعم كمروتوک بونلکو یهنسرب ډوب هدننز و لاعتفا (لاقحالا)

 کد اهدلقت اذا ةعينصلا لقحا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كل انا و رکش هدنلباق بودا قلتو لوبق یتناسحا |

 | هدلب ندهدلب رب و عقتماو بضغ اذا لوهجلا ىلع هلول لقحا لاقب ردهنسانعم قل واریغتم هرشب نول ندبضغو

 ١ ۱ دلب یلادلب نم لومحمایبسل ایا لی ای رش! اذا لجرلا لقحا لاق ردهنسانعم كلا انشا ریسا كج هب رتوکهارخا ا

 لجام وهو لج هرهظ ىلع لاق ردلاجا یعجج راربدراب هدیسراف روند هکوب نالی رتوک هلن رسک ك ناح (لمما)
 ۱ همدآرب نالجو یدنل وا رکذ هکدت ردردصم هلبعط كناح(نالملا) ردا هد هلصق روند ههود نرتوک هفحم و

 ۱  باودلانهیلع لمحاموهو نالملا هلأس لاق روند ه هباد نالی رب و هلیقب رط هبهصاخ نوجا كقلکو نکو

 | نولوه روند هب یدنناق یس هلوقم رقاب ناسنلوا هفاضا و لج ه هقآ دندااطسا رب وف و ةصاخ 2

 نالوا هنسانعم ارضا هدننز و لاعفنا (لام الا)ل شغلانم مها ردلایلع لمگام وه و نالج مهردلا اذپام
 ۱ جدو هکر دج راش» لمګاف هيلع هلج لاقت ردهنسانعم قل وا هلاوح کا لغ وا اضا ه هنسفرب ردع واطم ندلج

 ۳ هکلیا موج بوردلاص هرزوا ند ےک هد و هرم (ةلا) ردندذا وش یک مدعنا

 | بونلکو هلرتمرب ندلنمرپ دوخاب ه هب وارب نده وارب هلی و یرسک كناح (ةلملا) برملا یف ةّرک یا ةقداص
 کلا (لام ا و هدننزو لیعفت (لیمحلا)رول وا صخا ندلاقحاو لجو سپ روند هکمرتوک

 : «لمصلا) الاج و ایم الا هلج لاق ردهنسانعم كقلک و هرخآ یهنسنر هدننزو باذک هل دی دشت

 | هلج لاه ردهنسانعم قلا هن رزوا ینهدامرب و :كفلکو یهنسنرب هلی” ددشتو هلند رک( لاما و هدننز و

 1  تیکج تن .بولآ هب رزوا یدنک یهنسن جوک و لتجز ر هدننز و لعافت (لماصل) الامحت و المح لمف
 ۲ ۱ | لیمح و فیلکت هنس جراخ ندنتقاط همدا رب و ةقشم ىلع هفلکتاذا الاب و مالا لما لاق ردهنسانعم

 | لیفرح یلع هن . لماحت هدهرباس تاهما هکربد د جرتم + قیطیالام هفاک اذا هيلع لماحت لا ردهنسانعم كما

 ] عب هیشمیف لماحب لاو ساسالاف لاقو ردروطسم یعیدل وا لیعتسم هنسانعم روجو لظ ثاذک هنسانعم
 هکر دندنسانعم یراریم لماحت كنيفلوم ردزاح رلانعمو و ردرا و لوب رغآ هدننرص هک ایوک هسیروب غاشآ

 ردهنسانعم كلنا لیمحت و هلاوح هب هسکرب یتحاوح و روما یدنکم آر (لامعتسالالردسبک كل و اکا یچوص

 E لعاف ما( للا . هروماو دا اوح - هلج ادا هبیقت قا لا یک یرلکدتا هلاوح و لجروما هاد

 ( هه )

۱ 
| 



 تگ ۱۸۳ ]2

 | لا هلوا یدوم ییلحكحاکن هوا جوزهک ات هیلیا ج ور یتوتاخ نالوا هقلطم هلا هناالث قالط هکر ونده هسک 0

 | ردهنسانعمكلزوچرکود هدنن ز و لاعفنا (لالحن الا )ل والا ج وزال لصل ان ال ةقلطلا ج وزىم وه و هعجا رف للحم نالف |
 رله ود هنګاو هنسانعم رمت سا یش روند هب هنسڏ رجا زا مفعم ( للعلا تلحناف ةدقعلا "لح لاش |

 | یھت كوم ( لم ا ) هتر دكف لبالا هتلح دق ناک اذا للحم ءام لاق روند ه وص شطلارییغتو ردکتبو رک
 Bê یا 2 2 دو

 | یناشلا بابلانم الح هیلع قح "لحلا رد هنسانعم قلوا مزالو بجاو یک عجرم رد ردصم هل رسک كناحو |
 | هکر د حراش »یدل وا مزال یمادا هلغل وا مامت یسهدوقعم تدم ینعی ًالاح راص اذا نیدلا لح لاقت و بجو یا |
 :(لیلعت )و( لیلحالا )ر دندن وب یراکدد» لاج ال برقتونب دلا لس ابح-رمال«هجنروکی اله رب ع نالوا نویدم |
 | هلنیتعف ( للا إل رولوا نیعتم هلتفاضا روند هنکیلد كن هع تالذکر وند هنکیلد كرد هل راه رمسک كنان وكن هزم |

 | قشمو و كشوكى راریکسلوف ىلع روند هکلکو بلس نال واهدن رقابا كن اودو یدنلوا رکذ هکر د هنسانعم قمن وق |

 عبارلابابلانماللحریعبلا لح لاقب و ردص وصخ هنمق هود دوخاب روند هکلکو پلس نالوا هدنراقوبط قرهلوا |
 سرو لبالا صخت وا بعکلا ف ةواخر عم بصملا ف ءاخ رسا وا بت ادلا اوقف ةواخر یهو للح هب ناکاذا
 | یلق ضآ رازبدو راچوبو حج" را تنکی ا لجراب تالح لوقت روند هغل وا زسلج یراقانیق كناسنا هکرد هنسانعم |

 ردفص و ندروب نم یانعم ( لحال ا) كىنکر و كیكر وب عجو كناصایا نالفای تللح لوقت ردهنسانعم قلوا |
 هل دم (ءالیلحا) ردا یداورب هدنزو لیلک ۱(لیلحا) هلع كناح رولک لح یعج روند ءالح هد وم

 ردیدآ هب رقرب هدنع هلرمک ك ناح و یضق كی( لحل اإ ردیدآ كبعشرپ هدندروب دساونن هلبا رصقو رددآ كغاطر |

 لح لح اهل لاق اذا لبالا لعلح لا ردهنسانعم كعد لح لح ههودو مهکر حو مهعضوم نع مهلازا اذا | مهم لاق ردهنسانعم كلتا هغ رالا بورا ندنرب قرهدان وا بودید یهنسنرب هدننزو هلزاز(ةل )|

 (لح لحر) اول مهلحتح لاق ردهنسانعم قمل وا هغرالآ بوناش وا ندنرب هدننزو لزازت ( لیتا )
 را زا هلکنان وجما كرو بوردشا ردندنراز آورجز هود هلمالن وکسلحد وخاب هل ران ونت هلرامال وی ك رااح |
 ۱ روند همدا ناشلا مظع نالوا ردا هدنناذ لحالحو رددا عضومر هدننز و طبالع (لحالطاژراردا اضغاو |

 ,ندنو وردص وصخم هلاجروب وروندهتنال وا نیک رپ و روقو ولتهاجو ولت الصد وخا ناشبلاع ه ورلاریثکد وخاب |
 | نيز را وات ژرلا ریثکلا حفلا وا عاجش ديس ىا لحالحوه لاق هلرص*كناح ردلحالح یعجج زل وا ف رصتم لعف 0
 |( لح رد هنسانعم لحالح هلبس هين لوعفم مما ( لیلا ردف ورصم هناش ولع تماضط هداروب ةناضت ی

 اشيل یلع هلربمغی سنو هکردهب رقرب هدنبرق نوربخ هدماش هلبصف كناح (لوحح 2 ردعضومرب هدننز ودفدف |
 | یمهلبیق ملس هدننز و رب ز(لیلحاإل ردقل وا هلیعض كناح نالوا سابق هدنو و ردهدنایرار ونم دقرمالسلا هیلع و ۱

 ۱ (لامخا) ردیعماتالج رب ویدا رشک ب ستم هکر دیم ك سرفر ندنلسن لرفیآماننورح وردعضومر هدندروب |
 | ردکع د دم ادا س هک ردیس هب اکح هلل دما هدنن زودج ر حد (ةلدم ا )ر دندنبعبات هکرد ۍضلا یرذ ناهدننزو رار

 ءدننزو لظنح هلا هخه یاظ (لظج ]ل دما لاق اذا ةلدج- *یراقلا لدج لاق ردتوصم یک هلبسحو هل |
 | لجرلا لظج لاق رد هنسانعم كمر وش ود لظنح هدننزو هجرحد (ةلظملا) ردب زوپ رق لهجوبا هکردیفدارعو
 ۱ لاق ردهنسانعم كمروتوک بونلکو ی هنسرب ه هق را هلی كناح (نالم ا و هدننز ولم ر( لما )ل ظعا نج اذا ۱

 | ناف لاب او ضرالا و تاوعسا ىلع ةنامالاانضعانا ۶ یامت هلوق و هلقحا ینعع یناثل !بابلا نمانالج و الج هلج |
 | تیآیتعی قفانلا و رفاکلا انه ناسنالاو ناسنالا اهناخ واهن ىا ةيالا هک ناسنالا اهلج و اهنم نقفشا و اهنلمگ نا
 ندنتمذ هک دلا اداهنبحاص هکردیناح و رلجرب تناما ارب ز ردتنایخ هلی رط ز ودام ندلج عقا وهدهموقم |

 یاداراب ع هکر دندتهج و رروط بورت وکه دنزرط كلوبهدنسهق راک اب وک یناام اد ب ویل واج راخندنسهدهع و لئاز |

 لمحصلادعب ردقفانم و رفاکدارم هدارو هکناسنا سد راردآ قالطا هنامالا لقگو هنامالا لماح همدآ نابطاتناما ۱

 قمردنف *وثلا لبه لج و دش ارتا ل در ات فل زا دوار نصت وعانتماهدنقوقح یادا یتعی تنایخ
 رول وا هنسانعم تعالم ودحاسم و لح هدقدنل هلص هللانع و ه هاغااذا مالا یلع هلج لاق رد هنسانعم | ضا و ثح

 | رولکل اچ یعج ردردصذاب فص و رونلوا قالطا هدل و نالوا هدنرف لج و لوج وهف لح اذا هنع لج لاق |

 | هبک ن وتاخ و ردیدآ هب رقر هدنع لج ودل ولا نم نطبلا یف لمح ام وهو اهلج طقس لاق ر واکل اجا وهل رسک كناح |
 | هليفرح ءاب نعي ليلقوا ه تلج لاشال و تقلع اذا روب زلا بابلانم الج ةارلا تلج لاق ردهنسانعم قلوا |



 ا

 [دلوا روش وا ا a سدي لعاف سا (قلح)

 | لح لاق ردهنسانعم قمتیچ ندمارجا یباح هل رسک كناح (لحا نيتي وا ات , مضت تناکاذا ةلحم ةعلت لا

 | همارحاو هلالحا تقو یا امف مطلا و رسكلاب همرحو هلح یف هلعف لاق و جرخ اذا نلاثلا بابلا نم الح همارحانم

 | ردردصلاب هيس و و رديلباقم مرح هکرونلوا قالطا هلع نالوا جراخ ندنسهزوح مرح هد هکم ضرا لحو

 ۱ قلوا لالحو مارح سیل یا لح وه لاق روند هثیش نالوا لالح و مرا زواحام وه و لحاف راص لاق
 | لصفق رکذ لبو لح برعلا لوقو الالح ناک اذا یناثلا بابلا نم الح “ىلا لح لا رولوا ردصم هنسانعم
 ۱ | تاح» (لالنا) روند هتناشن قواو روند دفمیچ ندنع "هدهع رول وا ےس | ندنسانعم نیع لیلح لحو ءابلا |

 ردقل وا لاح هسیا سایق زعد لاح هدن و ردندنس هفیص الح لح لح روند هی چ ندمارحا ۳

 | ندنساعم لولح ردهیعست هللا ردصم هروک هتن اب كحراش » لاحال لالحو رکذ اک لحوهف مرحلا لح لا
 الا ردرناح هدهبرمسک كناح روند هی نایلوا مارح لالح و یدفل وا قالطا لاح ینبم هنسهمها و سابتلا ۱

 | لال نب دجاو لالح نب رشبو یکتعلا لالخا یا نب رو نب لالح ردندیماصا لالحو مارح دض لالح “یش
 | ولح همالک لاش رونل وا قالطا همالک نالوا یراف ندنسهماش ازتفاو هب رو ههبش (لالطا ول ردرلثذحم
 (عذ هدجح نا ویح قلناب شو یدنل وا رکذ هکردهنسانعم یم وق هدننزو دوعق (لولطاال هیف ةب زال یا لالخ
 ۱ دف ا ؛ یذلا عضوملا غلب اذا الولحو ةلح یدهلا لح لاق یک هلح رد هنسانعم قل وا غلاب هل يج اوا

 نالوا مارح هلیسهینب لعاف مسا( لها ویا دبلخ هّلا ما لخ لاق ردهنسانعم قلوا لاو بل و هر ا

 ۱ ۰ را هراس ا لیت لولا ااا شش ضمن تمرح كئيش

 | لالح یو هدننز وربما «لبلط) ةمرح مارا رهشلا یربالوا مارحلل كيتنمیا لحم لجر لا روند
 ۱ هکر د هنسانعم كد قالالح ند هسکرب دوخار كلعا ذاخا لالح ی هنسفرب (لالصمالا) ردیلباقم مارح هکرد هنسانعم

 (لالخا) هل هلح نا هلأس اذا *یفلا لسا لاضوا الالح هدا اذا هلعسا لا رونل واریبعت قعشلالح یقوقح
۱ 

 ۱ 4 نهار (هلها) روند هنناوداو بابسا كنالاب و یبک فح ردیعا بک رم هنوکر ب صوصخ هناوسن هل رسکكناح ۱
 2 ۱۳ SRG الو ردزازمم یک لی تک لاو ی در

 جراش+ روند جزاک ین لالصا تیم دع هلیسیدنکر ولوا مس اقا نا یی ا ید

 ies لتام نیبیا د مک کناما ةلح مکل ہللا ضرفدق  یلاعت E هیشلاب ءانشتسا هکر د

 ید ندندمرادقم كنلوفء تان افکم ةلحع هر وکه ننابهد ر اصب كل وم * هيشملاب ءلالا 2راا

 هنم و ردت رابع ندربسب نآ ردق یماکت كنمالک هللاءاشنا عقاو هدنلوق ةللاءا نا ثالذ لعفا لاو الثم رولوا ثرابع ۱

 ج وا كاسر یعل هللا ءاشنالوقنامردقالایا هک مقل ةاصالا راثلا هسقف دل ول ا نم د لحرل توعال ثیدا |

 ندر وب نم سهو زا سم هدایز ردا سم تدمردق كج هد هللا ءاشنا نامش منهج ران ه هسک لوا ا یدلو

 یني ر نیم هرز واروک ذم هجو یلصارایدلبا لامعتسا هدط رفم لیلقی ق لج برش هدعب رد رانا یلع دور ودا رم

 ناکم هلکلیا نیع هسکرب هدناب كما دوعق هدن اکمرب الثم ردنرابع ندنمشابم ETE "زج رادقم كلعف تج هلو

 | تبع اخند قلا ل هتشبازلوا تناح هسک لوا بولو تیرب نیم هسلیا دومق هج زج مدروب نعا

 ثناح هلا ةيشلاب ءانثتسا تالذکرلبدلبا لامعتسا ءدریسب ردق یک سصبلا حل هدعب رول وا لعف ردق كج هدا لح

 هنسانعم لا اطا هدنم هدننزو لعفت 6 للصلا ) رایدلیا لامعتسا هدننذم ردقو ه حر اش هاو

 هنیع یف للح لا یک كم د ملل ءاش نا الذ لمفا هللا و ردترابع ندکلیا نيم هلقیلعت هن هبهلآ تیشم هکر دلمعتسم

 ح للح لا ردلیعتسم هنسانعم قل وا جازع و لیلع ندنس هض رام تل و ه رکصندک اک ن دلوب کر او نکس اذاا

 كجه و نوجما نيم ترافک هدد شت كمالو یعض كناح ( نآاللا ) همودق دعب 7 لتعا ادا لجراب رفسیلا |

 هزغڪ زوق هزات دوځاب هنسانعم یدح روند هغ الغواو اهللح ام یا ی نالخ هطعا لو روند هب هن نا

 لطاب و رده و ردص وضخ هغالغ وا یراهدراقبج بوراب یتئرف كلا نوف قغ هنسانعف فورخ روند,

 هال وا ثلاث هب هک ندبا ثحم یکیا هدشر راب هدننز و ثدح )للحمل ا) لطاب یا نالح همد لا ردلهعتسم هن انعم

 as: e وریکو بولآ یلدکوا هسودبا قبس یرنآ رک هکروئید

۱ 



FFهیچ ۱۸۱  

 |(لالحالا) 4 لو اذا ناکلاب و ناکلا لا لاق ردهنسانعم قم وق هرب رب دو هدننز و لاعتفا (لالتحالا)

 ترا خر جاو 4 لڪ هلعج اذا ناکلاب و ناکلا هلحا لاق ردهنسانغم قمردنوف هرب رب هل رسمک تان به

  هلعح یا هللا هلحا لاق ردهنسانعم قات لالح یهنسن رو ح رخ اذا همارحانم لحا لاق رد هنسانعم ی

 لع لاا یدوس اتلاف او هبح وا یا هلع لا هلحا لا ردهنسانعم یان مزالو بجاو یهنس رو الال

 ساب وااهنبل لق اذا ةاشلا تلحا لاق ردهنسانعم كفلدوس یک بوالتوا راج هلغمروق یس لوق

 |دوخاب 9 هلح ندش رش مرح ا كمربک هلالح رهشا بوقدح ندمرح رهشاو تر دف عب را تلک اف

 ایا جرخوا لطارهشایف لخد اذا لجرلا "لحا لاقت رد هنسانعم قمتیچ ندقاثیمو دهع یکیدلیا هدهعرد
 |بجوتسا اذا هشت لجرلا لحا لاق ردهنسانعم كل تب وقع مازلتسا هنسفنیدنکمدآرب و هيلع ناکقایم نموا

 "لح هلعج اذا ناکلا هللح لاق ردهنسانعم قمردنوق هرب رب یمدآرب دو هدننزو لیعفت (لیلصلا) ةبوقعلا
 لحت ردهنسانعم كليا نیم ترافکو الالح هلعج یا هللا هللح لا رد هنسانعم قلق لالح ییهنسن ریو هب

 ابرمض ه رض هنمو رول وا لامتسا هدقمتوط هلل وهسو تفخ یهنسنرب هلا ذخا ندانعم و و رک ذیساک یک هل و

 ردهنسانعم قمنوق هجهلب هلا هسک ر هدننزو هلعافم هلمال دیدشت (ةلاحلا) هيف غلاب ۸ ینعپ ر زعتلاکا الیاس |
 لیلح هنجوزو رونلوا قالطا هنسهجوز كمدآ رب هدننزو هنیفس (ةلبلطا) هعم لون اذا لاح لاح لا

Êهناکی ردا لولح هنلح لرخآ یر ره ارز ردزناح قالطا لیلح هده هج وز هل رّوصت لعاف نعم و روند  

 قلا ردینبم هنراقدل وا لالح هنر رپ دوخاب بودا "لح ینیرازا كرخآ امهدحا دوخاب نەدا لولح یمسق
 همام هلا هب رض و ردفراعتم هلا رسک هدزعاسل الاح ردهبصقر هدنس هیحان ليجد ندنلاعا دادغب هلیصف كناح ۱ ۱

 وب شلروا ندقلزاس هلح و رددآ كعضوم تسردیغاریطرب هد هبض دالب دوخاب ردیعا ر دیسک وب ر هدننا |
 ةلح و ردیدآ عضومرب هدماشو ةلعما یا ةیخ ولا ةلط اب اولزت لاقب هنسانعم هلع روند هنو قانوقو روند هلی
 هدصق و هتهج یا هتلص تسيل هذه لاق روند هنتم" یضوطو هنتهج كنهنسنر هلرسکو ی فلاح *یشلا |

Êفعضیا ةلح هیف لاق ردزراح هد هل رسک كناح رونل واقالطا هروتف و فعض و هغلشرق نالواضراع هدوج وو  

 یا ةلح ام تیأر لوقت روند هتعاجمو موق ندا مارآ بونوق هر ر هل ریسک ك ناح ( لخت کت و روتفو

 یهو ةلهس ةلح مهللاق رونل وا ریبعت هلا شووق ندنآ هکر وند هننئیه قمن وق رول وا عون ءان هلح و الوزن اموق |
 لوقیلع رارداریبعت هلح رهش لهاو هب وا رانیشن هدداب هکرونل وا قالطا هتوب *هلج عم هدلحمرب و لولا یه
 هسلح و تد ةئام یهوا سانلا توب ةعاج یا ةلح ام لاق رونل وا قالطا هلو نالوا ترابع ند هناخزو

 ه یلاچ یلنککی سنجر هلحو هلرسکكناح رولکلالح یعجج رونلوا قالطا هنهاکتیعج كموق و رونل وا قالطا
 ةقدص بص ریما هکرددآ هدلبرب هلحو روند هنسهقش یصح و رارب تیافب هرلنآ و ردندنسامرم یشاوم هکروند

 ریماماتن فیفع نن ساد هکر دا هب رقر هد رق هز وج و ردق راعتم هلا هندن نم الاح هلکا ان د نه نب سد ن

 یسشلوا ع ذ یسیدنک نابرق هدجرول وا ردصم هلحو ردهدلبرب ندراذم لاعا هلیق نب ةلح و ردشلنا ان بر
 هرح هيف "لح یذلا عضولا غلب اذا یناشلا بابلا نم ةلح یدهلا لح لاق هنسانعم كعشربا هلع نالوا لالح 

 ندشاق ةلبعض كناح (ةلطا) انذع نم تجرخ اذا ةأرملا تلح لاشه رد هنسانعم قمقيچ ندنتدع نوتاخ هقلطمو |

 یلراتسایجگا هلح لوق یلع زغلواقالطا هور رول وند و یکیا هل> هتبلا روند هنعوجم لارزا وادر ندیورخآ و ۱
 ءاج لا ردجاتح هغلوا دحاو سنج بو یکیا لوا و ردجرا لوا لوق هکر د حراش + رونلوا قالطا هو 1

iرونل واقالطا هحالس هلحو ةناطب هل بوث وا نيبو نم لا ةلح نوکیال و هریغو ادر ءادرورازا یهو ةلح  
 ثراح نب فوع (ةلخا وذا) هل رسک كناح رولکل الحو هدننز و درص رولکل لح یعج یکی راسو رس و هرز |

 هدرصم و مهل زنم یا موقلا ةلحم یه لاق روند هن ر قانوق هلبصف كناح و كم (ةلحا) ردیبقل ةانم دبع ن

 قوجلیبس ءانااکا هکر وند هرازغ مع و هفل راج لوش هدننز و بارع (لالحا) ردیعما عضوم ترد نواو هدلپ رپ

 ( ناتلحما و اریثک امف ساسنلا "لحن تناک اذا لالح ةض ور لاق ردشغفل وا لیفت هنلارنم تلآ مسا هلوا ران وق 0

 ردب رامزلا ثلوزت تا ودا هرانیشن هداب هکرونل وا قالطا هننمرکد لا هلا هرصت هلیسهبنن هست و ینا ونع لعاف مسا

 قاج و قانچو هرق و هغوق و یتمرکد لاو هرصت هم سس هی . عج و یرسک كناح و ىع كيم خدو (تالحا)

 ها ولت فاش نالوا لمکمو دوجوم یسهزوبزم جاوح ارز ون وا قالطا هناودا یسهاوتمیامقچو تاب ۱
 میس و اولزت لابش رارولوا رطضم هکلیا لوزن دنا فرق دیا هب هب وا ر , لاو زردا لوزا هل نالوا



 ۱ هل رسک ك ناح (لقا) 22!باصا اذا اب ةا تری وریعبلا لقح لاق ردهنسانعم قما غ وا هنعج و نرف
 | (لاقل )روند ه وص نال وا لصاح هدنراقسرغب ندکع ر ا رای ووددآ ضرمرب ندنک اسا ناپ ور تند هدف

 | ردهنسانعم لاقح هدننزو هنیفس 6 ةلیقحا )روند هب وص نالوا لصاح ندراج هدا ود نطب یجدو هدننز و باغ

 | هضرا رسکسکوب لوشه دننزو ریما (لبقا) ات ور و دکر لاذر نام یو دنا ی
 | هدنزو هلص وج (ةلقولا) رددآ تابنرب و ردقج هلوارپ هجربابقرنعصای هیلوا غلاب هنسهج رد قلغاط هکرونید

 | قره 71 قیص قیص یراعدآ و روند هرکذ لویلسو تسسو رارشاط رلاقس هکر وند ه هشيش نوز وا یندرک لوش
 ۱ | رددهنسانعم ءابعا و زحم و فعض و وططنا تراقو اه رس یشم اذا لجرلا لقوح لا ردهنسانعم كم روب ریت ریت

 | لاق ردهنسانعم راپداو مان اذا لجرلا لقوح لا رد هنسانعم قموب واو ایعاو فعض اذا لجرلا لقوح لا

 | هديب دقعا اذا عیشلا لقوح لاقب ردیا تثشن ندزح همایق هکردهنسانعم قمایط هنبرکوب ینیرلا ندقلناونان
 ۱ روند اا زیسنفقتم و رخ هدننز و لقیص (لقیخا ا هعفد اذا هلق وح لاق ردهنسانعمقفاق هوا و هرمصخ ىلع

  نوزواو لشي هکر دیمسا قلاب عونرب (لوقاطا) روندهرک ذ هدننز ورهوج ( لقوا)) هیفریخال یا لقیح وه لاقب

 ۱ ردیدآ هردرب هدندروب ۱ علس "هلبقو رده رفرب هدننرف لاو رده رقرب هدنیرف اما لبج هدننزو رمټ لقح) رولوا

 | ردعضوم رب هدننزو یماتیلا لقن (یعاخرلا لقح) ردهکل وا رب هدنع (لقطا فالخ) ردیعا اب رهش لحاس و
 هدننزو باح (لاقحا) ردعضومر هدننزو باتک (لاقح) ردنصحر هدنع هدنزو هیارغ ( ةيلاقحا
 | وه و بصاو لیا مالک مکن لاق یکه ج رق 0 روند هلاویح نایلدشبا یزا وآ هلبعط كناح (لکخا) ردراما نا |

 | كربمعب ناهلس لکح و ردندعون و جد هلهک و هریپ رد هلیس هغیص مما ملکت هدرو نم لاشم رذلاک هتوص عع! الام | |
 ۱ سا اوا یا مس ا هدجحار لوف es ةدم راضب er ردیعا مالسلا هیلع و اس ىلع

 ۱ هلغلوا قا یراطوبو لوس یرقوپط كنق تآ لعحو ردیربع ۳ یکدواد 3 ردیب ع مسا
 ناپ هجشوخ یمالک هکرونید هفلن وقتوط نالوا هدناسلهدننزو هفرغ (ةلکمخا) روند هغلوا رولیتروس هن رب یرب

 | قلوا هبتشم و لکشم مالکر هدننز و لکش ( لک ) ةچم یا ةلکح هناسلیف لاق رولوا زفل وا مهف و ریتچآ بودا
 | ردهنسانعم قمروغوط هدنرز وا قایارب یوکسو لکشا اذا لوالا املا نم الا "ع لکح ۱

 | (لاکع الا لا 4 رضاذا اصعلاب هلکح لاق رد هنسانعم قمر وا هلکتنکد و هیلج ر یدحا یلع ماقا اذا خرلا لکح لا
 هسکر و لکشا اذاریلنا "لع لکحالوقت ردهنسانعم قلوا هبتشم و لکشمربخ و مالکرب دوب هلرسک كنهزمه

 هرودو هد" زو رهوج (لکوطا) | رش مهیلع راثا اذا مملع لکحا لاقب ردهنسانعم قمر وق هنتفو "رش هرزوا

 ۱ | نکیا رع ناسلو سبتلاو لکتشا اذا مالا هیلع لکتحا لاق ردهنسانعم قلوا هبنشمو لکشم بونلن وقت وط
 مور ردیلباق هیرع هیچ ردقلوا ردنا ملکت یک یرملکت دسر دا اف دا زب هتل تا مت هیچ

 | ردقت و نیم یی هنسذرب ,(لک الا ةيرعلادعب ةيعلا لعتاذا لج را لکتحا لاق ردلماش هناسل راسو سرفو لر و

 | یشان ندلهج هدننز ولعفت (لکص ۱ ) نیا لک اخلج ر لا ردنج هل وا زیگیدید هربخ لها هکر وند همدآ ندا
 | یصقكناح ( لا الهج حل اذا نالفلکح لا نوسل واهسرول واهدصوصخ هنره ردهنسانعم كلتا دانع و ل

 | ردهنسانعم قمن وق بودا لوزن هرب ر ردند رداون هکهلنیتعف ( للا ) و هدننز و د وعق (لولطا) و هل د دشت كمال و
 | رول وا یدعتم هلبف رح هاب هکر ول واهاکو ه لزا ذا یناثلا ول والا بابل ا نم اللح وال ولح و الح ناکلاب و ناکملا لح لاق

 هلعج اذا ه لح لاش یدنلوا انغتسا ندهزمه هلکنآ هکیدل وا بقاعم یلاعفا هزم ءاب فرح هنسانعم قمردنوق

 اذا ةدقعلا لح لاق ردهنسانعم كمزوچ یکودو ادع اذا لج رلا لح لا ردهنسانعم كمتر کس “لح و “لح

 تبسانم رر هراس "یناعم ردع وضوم هنسانعم كمزوچ یسهدام لح وبا هروک هنناب هدراصب كفلؤم + اهضقن

 لح لاش ردهنسانعم كع را بولیزوچیکوطكن هنسن شکوط لولحو "لحو ردبعشنم ندنآ هلا رّوصت و
 نکس اذا لوهحلا ىلع ناکلا لح لاش ردهنسانعم قلوا نوکسم ناکمرب و بیذا اذا لوهجلا ىلع دماا

 | ج ریش یا لح لیدنقلایفام لا رونل وا ریبعت نغل ریش ین رحم نغور ریش ردیغاب مموس هکر دیبا حربش "لح و
 لاا

 " مدآ هدرولناسو رپ و عاملا نع زحماذا تا لقوح لاق ردهنسانعم قلوا زجاع ندعاجو ردا اذا لقوح

 : ۱ هدامرب هدننز و لاعتفا (لاکتحالا روند هکع رو هل وکر هدننزو هلص وح (ةلکو حا روند هسک ان و لی و روند
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 زو ت للجو هدننز و لا رولکل الحو هلبعط كناح رولک ل ولح یعجج روند همدآ نان و هلحخرب (



 ۱ لاقو مقجاا ذا ءالا فتا لا رد هنسانعم كمکيرب دوب هدننزو » هدنن زو لامتفا ( لاعتحالا) هاها تک ادا سلسلا لفحت
 الم ءاحاذا لیسلاپ یداولا لفتحا لاقب ردلمعتسم هنسانعم ققا لام الام هلبا لیس یاج و اوعقجا اذا موقلا لفتحا

 ارفا و تن واذا “ىلا لفتحا لاق ردیمزال كسعج هکر دلت هتسانعم قلوا هراکشآ و حط او هنسنرب و هلن

 هنسانعم كلا ماقها و مایق نسح هلاصمو روما و غلاب اذا هيف لفتحا لاَس ردليعتسم هنسانعم كلتا هغلابمو

 هب لفتحاام لاقب ردهنسانعم كلنا تالابم و اہم مایقلا نسحم یا رومالاب لفتح وه لاق ردت رابع ندقمتوط ولتعج

 اا کین نکل رهظ و ناباذا قیرطلا لفتجا لانش ردهنسانعم قلوا نایعو وللب لو و لاب ام یا

 رم یعتاو تاج تک این کیا د اا دهم رونه ن دک کیم, نالوا یروذتب ۱

 ةبس هبف و هرمضح یصقا غلب هنا هسرافل رهطا اذا سرفلا لفتحا لاش رد هنسانعم كمر وتس وك ینتر وص یدلیا

 لاق رد هنسانعم كلما نيب زتو هعج اذا هلفح لاق ردهنسانعم كمردکیر هدننزو لیعفت ( ليفعلا )

 نوجا كق وب كب بول وا عجب دوس هدنسه« قوق قلتاص کر دهسا هب صت و هن ز اذا هلفح

 * حراشلا لاق * اها رص اذا ةاشلا لفح لاق ردنراببع ندقموق هرزوا یلاح بوبغاص نوک جاقرب

 لا هدننزو مکر ردلفح یعج رولوا فصو ههم نالوا ولطږط هللا دوس ( لفاخا » ةلفحلا عيب نع یهن

 هدن زو روبص ( لوفطا ) ردلمعتسم هد هلثدنا روند هناویح ولدوس كب یسهعو هنبل رثک یا لفاح عرض

 ( فلا 3{ اهع رص ف نیللا ربثک یا لقاح ةاش و لوفح و ةلفاح ةف لاق روند 4اوبح ولدوس كب یسه۶ دوب

 یک لفحهدنن ز وریما (لیفلا ) یدنل وا رکذ هکر د راتغل هدن رل هلک یلفجا ناف هاب اهزمه (یلفحالا و هدننز و یزج

 زی نیت روڈ همدآ ندا ذخا هلیهج و هغلابم یهنسسفر و ریثک یا لیفح و لفح عج لاق روند هریثک حجج

 هدنن زو سل 6 لفحما) مهعجاب یا مهتليفح اؤاج لاش ردهنسانعم عوج و یر وک هدننزو هنیفس (قلیفحا)

 مهلفحم و مولا لفحم اذه لاق روند ههاکیعج قرهل وا ناکعیسا ندلافتحا (لفتحا )و هدننز و دعقم (لفحاو) |

 ةلفح و لفحوذ و لیفح لجر لاقت ردهنسانعم هغلابمو طا رفا هدنز و هرم ( ةلفعا ) مهمقج یا مهلت و

 ( دلافطال هيف دج یا هتلفح مالل ذخا لاق روند هکلنا هفلابمو دج هدص وصخر و هف ذخا ایف غلاسبم یا

 روند هثلف و هنسهصوب نالوا یک رنو هد او رسد هاو و ال ادر كئيشرب هکردبف دارم و هدننززو هلاثح

 لوک امو قرتجنآ و ردق كىرا هدرخ یشع هکر درصش سنجر هدننز و عورخ « لوفطا) روند هنکو یک د وسو

 قمرابق بوشیش یشاب كن رک ذ كمدآرب رول وا ردصم و روند هنشاب رک ذ یرباهدننز و هلصوح (ةلفوا) رول وا
 لاق ردهنسانعم مظع عج هدننزو باغ ( لافحا و هتلفوح تخفتنا اذا لجرلا لفوح لاق هنسانعم

 نداهاقو و ظفح یتسومان و ناش هدنز و لداح (لفاحا) روند هدوس شلوا مقک و ايظع اعج یا الافح ا ؤا

 كناح (لئافحإ) ردعض ومرب «لئافطا تاذ)) هل وصي یا لفاح هبسح ىلع ظفاحم وه لاق رونلوا قالطا همدآ
 كاب یعاریط هدننز و لقع (لقطا ) ردیعسا رجشرب هدننز و عديم (للیفح 2 ردیعما یداورب دوخاب عض ومر هلبع |

 ندمدآلیصا تدناسنا ره وج + ةلق | الاةلقبلا تبنت ال«لثلاهنمو یکه رمت ورم روند ځد هلقح روند هم الرت تبنم و ||

 روند هنیک اك وکداکوا وروکش عصاب الو ب ونل هبعش یکی ر کی را رب لقح ورونل وادار اهد ر كجه د ردل ومم

 هر٤(ةلقخا) رونل وا قالطا نکیا لشیو هزات زونه دوخاب نالوا شتاب هروهظ ندقا ربط بونلکت ر د لوق ىلع
 قاربط و ردن رابع ندقفلیحاس ترق هکر ددآ تلعرب صوصخح هه ود و رددرفم نعل ردهنسانعم لقح هدنز و

 كنءزمه (لاقحالا رک ذیساک رول وا ردصم هدانعموب و روند هعج و نالوا ضرام هننرق كنم تآ یشان ندکع |

 لذاح ( لقاح ا)القح راص اذا عرزلا لقحا و ضرالا تقلحا لاقب ردهنسانعم قل وا لقح نیکو الرت هلبرسک |
 (ةلتاحما) عرا رم یا لقاح هضرا ین لاش ردهلقح یدرفم ردیعج كنهعرزم اک ید هتلی عرا رم هدنز و

 رابنا رد یال وا هد بنس زونه لوق ىلع قعتاص مدقم ندزل وا نابع یالص زونه نیک | نالوا هدالرت هدننز و هلعافم

 یال رتدوخای كلتا ةع را نع دقع هژثک او لقا ندن آ دوخاب هنعپراب هنثلث كاصاح ضعبلادنع و قعاص هادغب نالوا |

 | ود لبق عرزلا عب ىه و هک ةلقاحلا نع ىهن ل ثیدطا هنم و حراشلا لاق رد هنسانعم كلنا ارتکا نلدب یادغب رادقمرب

  ةلفحا ) هطنخاب ضرالا ءازقاوا كاوا لقاوا عبرلاوا ثلثلاب ةعرازلاوا ةطنطاب هلبنس ىف هعب وا هحالص |
 روند هتسهیش دوس نالو هدیاق و روند هنس هين وص یناص نالق هدضوح ردزناح هلال تاکرح و هل رسک كناح

 ردا هیحات ر هد همام و روند هن دم واط هج شا ندنغاد ود كنهساکو روند هنسیدن کود ۳3 نالو

 یکیدد هلقح حد كا تفت یک اب ردهنسانعم قمارغوا اب هعح نانل وا ر کد ءو هع (لقلا)



۱ 

 | روند هنسهلوقم قومهرق و هصل د نالبتآ بونلتربآ هدنجما یادغب یدو هدننزو همامث (ةلاصح۱) لصح یتعع

 | كى وص هدنتیاهن كضوح ضوملا ةلصوحو ردق هج راو هنغساق روند هن رب یعاشا ندنن رق كناویحره هلص وح
 | هنسانعم قمردلوط هلا هعط یتغسزوف یدنک شوق رول وا ردصم هلصوح و رونل وا قالطا هرب یفیدل وا رفتسم
 | لوا و یدلیا توکس ندشوق یرلکدد لصوح فلؤم هکر بد جیرتم + هتلصوح الم اذا باطلا لصوح لاق

 | یرلیوت یک ینوت ناشوط قا راربد حد ءاملا لجو عن هدرصم ردشوقرب هلص وا مظع هثخاریبک ندنراشوقوص |
 ۱ 136 اد یواز دنا تابحاص ناوي ةايعر ما ذاا روك ندا غوا
 | یتاذا ریاطلا لصنوحا لاق ردهنسانعم ققلاموط ینفسروق بوکوب یغوط هنسهسکا ینن ویب شوق هدننزو
 | هدنتبامن كضوح هدرلنوب هدننزو رهوح ( لصوحا ) و هدنزو رهوج (لص ولاا هتلصوح جرخا و هقنع
 | (لصوصح) هلوا ےظع یف رطیرفوب ندنکب وک كننرقروند هنوبقلوش لص وحو رون دهن رب نالوا رقتسموص
 |لجر لاق هلوا شملاق بولاموط یسیغاشا ندنکبوک یک یراق هبک هکروند همدآ لوش هلیسهین لعافعسا

 | هندحم (ةلصح) ردعضومرب هلبصف كناح (ءالصوح) یلبخاک هترس لبقنم هلفسا حرخدق ناکاذا لص وصح ۱

 |( لصیطا رول وا شل وا یربج ر ندعم هکر وند هنوتاخ ندا ربت و لیصحت یتوتلا ندننارت ندعم اماد هدننزو
 | یرلبد كنب قاب كنجاخا امرخ هلق كن هم داضو كناح (لضل ال روند هناحنداب ندناوربس هدننزو لقیص |

 | كنآو اهنعس لوصا تدسسف ادا عبارلا بابلانم الضح ةلتلا تلضح لاقب ردهنسانعم قلوا ءابتو دساف
 هدعب بول وا قرح هلهلاب رالاد و رلغیل نالوا دساف لوا بوقابهدنوف هدنرلسد كل راقاد هکرد هلهج ووش یجالصا

 | روند هد روق ندعابس هل رسک كناح (لططا ردنا روهظ راخاشو كرب و رافیل دیج و بوخ بون هزات ندیکی
 | (نالظللا ) و هل رسک كناح (نالظلا) و هلبنوکس كن هجم یاضو یصق كناح (لظلا) ردلاطحا یعجج |
 ۱ ان رلظح و االظح و راظح هلع لظح لاقت ردهنسانعم كلبا عنم ندتکرحو یثمو ندفصت یمدآرب هلن اف |

 | دادش (لاظلا) و هدننزو فتك (لظلا) یثلا و ةکر طاو فرصتلانم هعنم اذا یناشلا و لوالا بابلانم |

 | یکیدلیا قافتا هنلابع و لها هکر وند همدآ فّرصتم ییاسحو كس لوش هدننزو روبص (لوظلا» و هدننز و

 | نالذخ (نالظط) ةقفنلاب هلها بساح رتقم یا لوظحو لاظح و لظح لجر لاقت هلوا ردا باسح ی هقفن
 | شي ورو كمدآ كانبضغو یدنل وا رک ذ هکردردصم هلتاصف ( نالظا  ردعما ندروبنم یانعم هدننزو
 | بویطا زارا و فرص یتعومت كشیورو نالوارودقمو نابضغلا یشم یشع یا انالظح لظح وه لاق روند
 | لهجوا هود هلنیتعتف (لظل) هیشمضعب فک اذا انالضح یشلا لظح لاق ردهنسانعم یتموقیلا یتیزارب
 | امرخو لظنخا لکانم نکا اذا عبارلا باسبلانم الظح ريعبلا لظح لاق ردهنسانعم كع قوچ یتیزوب رق

 ۱۰ ۱ ۱۵ رت تلضمب مع غلا تلقح لاقي زد هتساتعم قلا هاب و ناف يزاد کنن خاش
 !مرولاجن ول ّربغتو تعلظ اذا ةاشلا تلظح لاقت ردهنسانعم قعسغا یعاباو بونلهدمزپ یتفایقو نول هلغلوا
 | یراکس رولک ی لاظح یعجروند هه ود ندا لکا قوج ییبزو رق لهج وا هدننز و فتک (للفحا 7 اهعرضیف

 لاق ردهنسانعم كمکیرب هلی كناح (لیفحا) و هدنزو دوعق (لوفطنا) و هدشزو لفن (لفحا) هدننزو
 |اوعقجا اذا الفح موقلا لفح لاض و عقجا اذا یناثلا باسبلانم الیفحو الوفحو الفح نیللا و ءالا لفح

 | لاش ردلهعتسم هنسانعم قاب روم یلقناغص ندنولب و هیبنج “لع ءاج اذا لیسلاپ یداولا لفح لا ردلمعتسم
 | هریثک عجب لفحو تک اذا عمدلا لفح لاق ردهنسانعم قق آ قوچ یشاپ زوکو اهرطم دتسشا اذا ءاعسلا تلفح

 رددمزلتسم یکهردکیرب هکر دلم عتسم هنسانعم تالابم قمرباق و ردردصم لصالافو و رک ذیساک رونل وا قالطا
 | كلی و عقجا اذا ءالا لحن لاق ردهنسانعم كمکیرب دوب هدننززو لعفت (لفحتا) یلابام یا هب هلفحام لا
 یا لفح هدحاصص هکر د ح راش + نتزت اذا نالف لفحت لا ردنا ادب تیعجج هلکنا هکایوک ر دلمعتسم هنسانعم ۱

 | لاش ردلمعتسم هنسانعم یلاغوچ ییاحصا كلج لفحت و ردن زتو نی زدارم ندنراانعم التجا یا لفحو الج
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 و ا ه وصای هدوس پولد روق هحدقم ندزغلت والح یب روق هکر وند هنزنک كنامرخ هدنزو

 رونلوا ریبعت یزولوم مدآ هکروند هسان لاذرو رونلوا لکا بودا توالح بسک هلغمتاق امرخ ذبذل رادقمرب

 | 4 یلهارش و ردیعج كن هلیسح هدنزو ریما (لیسحا) روند هیعازو و ممنراشخ یا موقلا ةلبسحوه لاق
 (ةلاسحا#) هدنزو بت ہک رولک لسح یعچ روند هنلاذرو هنرک كن هنسژره و ردقو یدرفم ندنو روند

 . كنسهلوقم یادغبو ه راو املاح وا ةضفلا یا ةلاسحم یتا لاق روند هنسهدارب لوق ىلع هشم هد ز و همام

 يی لاق روند ه هنس کو رجا و سیسخ «لوسحا» روند هنسدنکو د وللثم قوبق نالک وډ

 | ځد هلیسحو هلسح هنن رب ره كلرلتآ ردا هبضه هجن رب هدیابض یب راد هلناصتف (تالسط ) لوذ رم و سیسخیا

 | یناطعا لوقت روند هنلاذرو هنرنک كن هنن ره هدنزو حر ز هللاف (لفسطحا 2 هدننزو هنیهج و هرم روند

 "لویب ینرف هدننز و رصصح (لفسلنا) رد راج ځد هدنلز و رفعج رون د هراقج وچ هر وج و هربخ و هثید ریا ةلفسح
 نالواریغص و هدرخ كنا ويح ره هدننزو جرب ز هلفاق (لقسط ال نطبلا عسا ولا یا لفسح لجر لاقب روند همدآ

 هکربد جیژم* هاه ر واکه لکسحو رولک لک اسح یجب ردیفدا رمو هدننزو لقسح (لکسطا) روند هنسب ر واي

 هک یج ید كنس وک ءک لوق یلع هکه تن ردندرداوت هکر دشآک د هلکسح هلباه یعج كنس هلک لکسح وبثا

 هثک رول وا لخاد هسنج بودا تقرافم نددحا و ءا هج هاکهکیدید یضر مس  مدنسهدام ثدنان ورک دب ردشیلک

 سد ردرلسنج رانل واد رح ردنوجحما تدحو هنن ءات هدران وب ضعبلادنعو ردب رادرفم عقفوء هک ردراسنج هکی کد عفو |
 ا تا هرز وا فالتخا هدن سەدام ءک فلؤم ینبم هروک ذم فالتخا ردندلسقو ید لکسح وبشا |

 سنج مسا نالوا یدحا و ندنبیکر از دم هوا یبنج جدام کردی تس هلبناونع عج یسنج فل و م هدلحم ق

 رفعج ( لکسطا روند هب یدنجاص نایاریهص نکرکود یرومدنیغربف یر ومد لکسح و ردعج جصالادنع ۱

 روند هنیصخ ردیس هشت كن هلکسح هدننز و ناتجرب ز (ناتلکسخ ا روند هنر و * یدر كئنشره هدننزوآ

 هلا راغصر اذا لجراا لکسح لاق ردهنسانعم قلو نعول هدرخ كنهود هدننزو هجرحد (هلکسلا) |

 كن دم نشو ی كناح (لشطا) روند دخ راهراشخ و هدرخ نمار هشیا كرکسع هلیعص كناح (ةلک اس۱ ) |
 هژذر اذا رلشح هلشح لاق هنسانعم یارک ادن رول ها ریو روند هن رکو هنغچلا كئیش كفش ره هلینوکس |

 ردفع» ندرخآ امهدحا دوخاب رد هللا هدحوم یاب هکی ک هلبشح روند هنلایع كمدآر هدننزو هنیفس(ةلیش

 نیلا تاون ییبدنک هرکسی لث ۱ یا ای راولو نی

۱ 
| 

 یشلالصح لاق ردهنسانعم قلوا لصاح رد راردصم هدننز و لوقعم (لوصح) دل ۱

 صیلخ ی هنسن نالوا لصاحهن ز و لیعفت(لیصحل )ها وسام بهذ و تل و قب اذا لو الا بابلا نمالوصحتو الوصح |

 بو وریآندنغارطن 8 رل اا e ران لس اب و رآندن اس کرد هنسانمب تل 1 1

mSهعلط وا ۳۷ و لاق هد قلو لصح یتجروم ط ناتیچ ادا  

 لا هنمو روند هتنالوا "ریتم و یاب هرکصندکد نکی زار , كنهنسفرب ردعما هدننزو هننسم لصف

 مز هبحاص نال لئاصا باتک ی عو يفلت ص چ هروک هتاب ایا كليصح نم ربمأم یا كتليصحام

 لاق ردهنسانعم قل وا قابو تباث بوکی رب هنارارپ هنسنرب هدننز و لعفت (لصحلا ) لیلخ |تافام هیف لصح هنا |
 نالو لوصح هکر دلمعتسم هنسانعم لصاح و یدنلوا رک ذ هکر دصم (لوصحا ) تدثو عمج اذا "یشلا لصح |

 عاقبا هنعقوم رطفم و ماص رطف و موص هکرید حراش + هلصاح یا همالک لوصحم اذه لا هنمو رد وو

 هدنفوج بود لقج دوخاب قاربط هل" اد هلنیتمف ( لصحا ) یدنلوا عاشا هنعقوم لعاف دوب یکی ندا

 هدهناثمو اهفوج ف قبفیصطاواب الا تی اذا عبارلا ب تابلانم الصح ةن 7 ادلا تلصح لاق

 ند رکی روت واشر زق ابا لی و ھا اف یصطا عق و اذا "یبصلا لصحلاق ردهنسانعم قمل وا ادیب شاط |
 یچچ ناشج نیوناقچ وومطادنآ كنامرخ و روت وا قالطا هدماکنه یکیدنلبمرکد بو شکب لوق یلع مدقا |

 یک ق و هرف و نآ وز هکر وند هب هنس نا بونلتربآ ندادغب و هدقدلشاب هعمرارص روند دن روق

 یانعم هلا لصح هدننزو رم (لصل) روند ه هلغ لاپ و ېچ نالق ه رکصن دکدنل ریمت هدنرب نمرخ و رد رل هنسز
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 یدو لهسم تیاغب یظیلغ غلب و ییادوس رار د دنپس هدیسراف روند هنمخم ثالرزوا هدننزو رفعج  رفعج (لم ج (لمراا)

 1 هبلکلاب كنتلع ن لوانت هلیهج و فوفس نوک یکیانوا ینلاقثم قمر ندنقوحریغ ردمّونمو صم
 هکر ديما تاس هقشب هقشب رب هدننزو هلکرح ( ةلعرطا إ) رد رسا كعضومر و كمدآر لمرحو رد رحم هدزعفد

 "هلج و ردنابو یدوحا كن راقامتچ ۳ هرکصد راجافا مان رافعو خرم یراکدشا ذاا قاچ ' رانیشنهداب

 ح رددیفم تیاغب هرج تلع هسنلوا داع هرکصندقدلد روق بونل  هلیغاب یدوس رولوا ولدوس هکردندناموت
 (ءالمرح» رد رسا نیژدح هما و ردندناعصا عفاش ماما هلم رت لا دبع نب ةلمرح ردندبماتسا هلمرحو

 ساجر هلیس هب رغصم ((قلعرطا ) رده رقر هدنساضق دیک اطنا هلبصف كناح (ةیلمرطا ردعض ومر هلک كناح

 یغوم كنآ رولوا لصاح قوم فیطل و عالم تیاغب ندنجما رول وا یرلهزوق هدنلکشران كچوک هکردرهت
 هدننز ورارعشقا هلا هممیاز (لالیزحالا رونلوا ay رابک و كولم هل.دسح یم هوعنو تخ |

 ربعبلا "لأزحا لاق یتاثلانغ نوسلوا یونعم رکو یسح ك رک ر دهنسانعم كلج و بوغآ هکسکوت هنسار |

 "لأزحاللاق ردهنسانعم كمکیر و بارتلاقوف عفترا اذا لبا لأزحا لوالانمو عفترا اذا الالءزحا ریسلایف
 وخ مضنا اذا هداوف "لأزحا لا ردهنسانعم قغلیوط بولیروشودیسازجا كنهنسنرب و عقجا اذا "یشلا
 (لانحالا9رون دهرودوبهدننز وهرهوج(قلزولوهدننز ورهوج ( لزوځ ا )رو لواط بنم ر و هدکلهدوسآارب ز

 ردفڪم وپ هدندنع راضعبو بوثلاب محا اذا لجرلا لّتحا لاق ردهنسانعم كمنروب هسابل هدننزو لاعتفا

 البئزح ج وز لا روند هتروع نو و نیقشاش هدننزو رفنضغ (لبنزطا) هلفاکر دقل وا احا نالوا باوص
 تابرب ندنعاونا ریقاقع و روند 4 یراقهجوق كىو روند هرودو حایوط ولکنرد یسهدوک و ءاتچ ةأ میا ۱

 قفلاقیرمو و روند همدا ولقاد ود نیلاقلبازحو راردا تیر رام ندنآ هدماشرابدردف ورعم هلا وب هکر دی دآ

 ردهدننزو لیمئز هکلیفزح دوخاب هدننزو جرز هلفاق (لقزح)) روند ه هنسف ققلاق یرموب راسو روند هجرف
 هلاراشم ریمغمپ هکر د حراش + نیعجا مع و ان ىلع هّلاتاولص ردیعما كناشیذ ربیغمرب ندماظع یاینا
 هدعب و بلاک هدعب بول وا 2 نون عشو ترضح هرکصتدنلاقتا یسوم ترضح ردندن رلایبنا لاراب

 رایدلیا ج ورخ ندنراراید قرەلوا ریثک تیاغب ینعب فولا هلکلیا تباصا نوعاط هنموق ردشملوا مات لیقزح
 لیقزح ترصضصح هدعل و لالها ندر یعومج العو لح قح م نکیاراردا مارآهدنا بولک ه«یداورب یسهلج هدعب ۱

 سانلا ةلقازح مه لاق روند هسان لاذرو هلفس هلیصف كناح ( ةلقازطا) یدلیا ایحا مومعلا ىلع هلیساعد |
۱ 

 |هرودو منو سکو دف (لکو زطا)) روند دمدآترمشمكنت ولیوخراط هدننز و حر ز (لقزخار) ممتراشخ یا

اب ) ةسيسخ یا لمزح یه لاس روند هتروع سک اتو هس س هدننزو جر ز (لمزطا) روند
 3 | لعب ه

 | یکهلدج و هل هروک هنناب كحراش » هللا یسح لاق اذا دز لبسح لاق ردهنسانعم كمد هللا یسح هدنزو
 یرفعح ( یلدا هنسانعم دارو روند هکحوب یرلکدید هک هاو رفعح (لدسخا) دو یجدو

 لاوحا و نس هدن ورو هدننآ تعب هلوا هدنراوصحه یلکوک و یزوک اباد هکرول وا فص و هب وشموق لوش هدنزو |
 ردلوقعمان تماقا هدنسهلحم لکدهدنراوج وشموق هلوقلوا هلواردا شیتفو سسحت بودهزوکه شيم ینلاعفا و |

 هرز وا ییدل وا موسم هدناتک مان فاطتقا کرد میرم » كار هبلق و كاعرت هنیع یذلاوه و یلدسح راحوه لاق |

 هرب وا هل ز وک ی دد وسحراح هس رد ار یشقت هنوکه ن یناقو یتیوتكن ه اددارق رد وسنمهروک ذم دارق "یلدسح راجا

 ۰ رادلا مث راطا * لاههنمو رد روطسمهدن یخ د یقیدل واذوخ أم ندنس هدام لدسح یمهدامدسح یتحر دا ریشقت

 1 ردراکرد متیصو ه هلج هلا دعابنو یر هدبابو ردشلوا باصم هصلیخ هلرظنوشموف هلحلبوا ریتحو
 | السح ةبادلا لسح لاق ردهنسانعم كمروس هلتدش یراوط هدننزو لسن (لسلا)) ردندهبجاو كا لع
 اترو روشد هلئالوا ماخ و لقب زونه كادوا یرلکدید بن لسحوا دندش اهقاس اذا لوالا بابلایما
 | هتم لسح لاقت ردهنسانعم قموق هی رکو لیذر نمارب هشیا ندهنسئر و هلذر اذا هلسح لاه ردهتسانعم

 | یعجروند هنسی روا شمتجچ ندهطروع زونه هل روناج ی رلکدید راکه ل رسک ك ناح لس ا)) الاذ ر يق قبا دا

 ادبایا * لسا نس كتآال + لثلا هنموهدننز و همنع رولک هلسح و هل رسک ك ناح ر واک نالسحو لوسح و لاسحا

 ۱ هل ه هل وا لاله كنععف راکارب ز رد هانکن دکعد ملک یدیا هکر لک هقدروط یراشید كنم لسح اکسن نفی

 اوو ا (لاستحالا) ردیمهنک لر ee اک e دیش طقاس - یراشید
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 (لداصلا اپ اممتيس یدحا تنماطت یعب ةلودخاو لدا ةن یا ءالدح و لادحو ةلدحم سوق لاق رول وا شچاق ۱

 (لدلا)سوقلا لع یکی یا لدا وه لاق رد هنسانمم یمنام بولیک اهن ر وا كیا هسک ناتا یوا ددر |
 هلپس كعشود ندقدصب شاب هکروند هنسبغا نويو روند هنغلروقج وا ؛لرا ولشو نوع هل

 باغ ( لا دحون ) روند هوم كکراهدنزو رهوج (لدوخا) قنع عج ویا لدح یتذخا لوقت ردا ثدح

 هدننز و باح” (لادح ردعض ومر هدننزو یراکس (یلادح) ردتعاچجر هدننزو هما هلادح ون ۱

 لادح* یش لاق یکی مهتخنهرهمروئد هب هنن نیچلاب وز و د هدننزو باغ (لادخا) ردعضوم ر هدماش وردرصشرب
 هلداح لاق ردهنسانعم قمرا و كرهدنا لافغاو كرهنیس ه هنسنر یکوکلت هدننزو هلعافم (ةلداحلا) سلمایا

 (نالدی )و هدنزو عذح (لیدلا) رد وراد یراکدد نال وح هکر دیعما ضضح هلنیتعع (لدلا) هغوار اذا
 هدنن زو هنیهج (هللدح)) هنسانعم هک ا روند ه هیت هدننزو هلص وح (ةلدوطا) روند هرودو هدننزو نالدیص

 هنفلب غ وط هدننزوءارچ (ءالدخ ال ردعض ومر هلیس هين رغصم (ءالیدح)) رددآ هل ګر هد هن دم وردیعما تالجررپ
 اره وچ یزوک هدننزو هجرحد (ةلفدل) اهدصق ن ۶ ةفلاخم یا ءالدح ةيکر لاق روند هویق شمام زا |
 ليم هلبنوکس كنه لاذو یصق كناح (لذا) رظنلایف نیعلارادا اذا لجرا لقدح لاق ردهنسانعم قاب |
 یراکی و یراقابق لزوک هکر دتلعرب ندنراتلع زوک هلنیتصف (لذلا) كليم یا نالف عم تلذح لاقی رد هنسانعم ۱

 یرلکپرک ك زوک هلفلوا ادیب رله ویس هدرخ دوخای ردقلوا ردا نالبس یثاب اًماد بول وا ادی راهحرقو لزقبق

 . نالیسو قالسنا و نیعلاف ةرج یهو لذح او عبارلا بابل !نم الذح هنیع تلذح لاق زد رابخ ندگ
 لکا بواب كعا ندنآ رب ارعا هدرامنن ابق رول داد دز ره سنجر لذح و نیدعلا رعش ةلق وا عم

 رود اوك. شماخوا هننلع لنح نانلوا کد (ذاخ) روند هن روج ت تام ۳ ۱
 ةلذاح اهلعج یا راو ءاکبلا هنبع لذحا لاقب ردهنسانعم قلق هلذاح یزوک رک كنهزمه (لاذحالا)
 رعسلا ضیح اکا راب رع ردا روهظ ندنجافا رم هکر دهن ار هیبش هناق هدنرانزو بارغ و باحم لادا |

 هفصدوخاب رول وا تبان هدرو رم ره هکردهنسن كنازر لوقیلع ردنا روهظ ید ندنجاغا توت ضعب رار د ۱
 كنا(لذط) رون ده هحأرق هدننز و باهم (لاذح وال رول وا لصاح هدنراجاغا نالیغم و لغ هکر د هنسن رپ هی |
 هنفل روقجوا كنوط هدننزو درص لذحو ردهنسانعم انبمو لصا هدننزو درص (لذا) و هلیرسکو یم ۱

 قاطن هاه هلذح و هلبعص كناح لذح و اهرجیف یا هما لذح لاق هنسانعم شزوغآ روند هغاحوقو روند |

 هدننلآ هکر وند هکو غآ لوش هلسسک كناح لذا روند هنن رانک یغانشا كغاح وقای كخاشوق یراکدبد |

 د رص (لذطا) هلک ۍشنمالقثم ه دام وه ولڌج هيلع وهتأر لوقت هلوارون روب هلا هعظ تاقثل  هیاکما

 همام هلاذح و روند هنسهر وچ كنکتا تاکلم وکه دران و هدننزو همام (ةلاذخ ا )و هدننز ولفق (لذحا) و هدنزو

 دن راشرق نامصو روند هنسهلوقم یدنکو د قجهلآ كنهنسن ره و ردیعما غعص لزق هنوکرب هدننزو

 لاق ردهنسانعم كلا تج رمو رهس بویجآ هنلاح كمدآرب هدنزو لعفت (لذصلا) روند هنرایدنک و و
 هلصوح (ةلذ ول | رول وا هدنجا كنکح ران هکر د هنسنر یکنارفعزهدنز و باتک (لاذطا) یقفشا ادا هیلعل ذحت
 لاق و قشیف لام اذا رپعبلا فخ لذوح لاق رددنسانعم كلنکا توها.لیم هار ینابط كو ۶
 رفصع (لجرطا) رددآتروعرب هدنن زوهباص- (هلاذح ردعضومر هدننزو ءالیتر (ءالیدح) ةلذوح هفخ ین

 (ةلجرط اروند هلا ويح وناسنا الا وكباچ لج رح ورون د همدان وز واهدننز و طبالع (لجا رطا)و هدننزو

 ارا مخ و ویماو روپ  هنسیر وب هرکچوزساه روند د لجرحروند هنسیروستآ هلق كعج و كناح |

 لاطادا "ی لا لح رح لاههنسانعم قماز وا رول وا ردصمو ج عیا ةلجرح هلحرب لاق روند هفلقتغآ و روید |

 بولی هلوص هغاص و اهربغ وا ةالص یف افص مع اذا نالف لجرح لاق ردهنسانعم ق٣ امت یرواطو فصو

 ةنع ادع اذا لجرا لحرح 2 3 كیاط هدزورپ ا كلب هلطاشن و یھب دوخا قمروو

 ف كناح (ةلجارطا ]ا طاشن وی هیفودع یه وا ةرسی و

 ۱ فا u هل وکر رایو چم هلذاق (فلقرلا )ل ا ةلجا عو مهلیخ یلع یا ةلجارح اّواح

 | ند راکش دایص رولوا ردصمو هنسانعم هلاجتر روند هناکداب هلکرح و ردیفدامو هدننزو هلفرح (هلکر طا

 | هدلب ر هدبرغم هلددشت كمال و ىح كناح هل ار و قفخا اذان اصلا لکوس لاش هنسانعم كلک بوت ود ل
 رد وسنماکا ردیحا ردیبحاصهروپشم فیناصتهک لار | نسخ ان دجانب "يلع ردهلدبقرب ندنموفرب ر لوق ىلع ردیدآ
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 كنا هغانج كج هدا تفایض نامه" برعلا نيب یرقلا نیس و تزاخ اذا راست هنیع تاچ لاق نیز سام

 هدمآبا قاروق ینود اخ ندقمردلوط یغانچ بوک ودوص هنن رز وا« رکضادقد یقه هوا زاده |

 | سرفلا لی ردق ةلبلقةنيبل هيف بصیناوه و یرقلا لیجت مهارق لاق رولوا یتلقو تزع كدوس هکراردنا
 . یی هلناصف ( نالا )لو یر نفر رده ور مای هدارو ءالاب یرقلا یو ۸

 دیقلا لج لاق رد هنساتعف كم رو قراری بوکوچ هرزوا یغایا رکید بور دلاق یتغایارب هسک یلیغاقوب

 | لاق ردهنسانعم كم روب كر هکس و هلج زیلع هیشمف ثیرت والجر عفرا دا لولو اتاپ نمنالچوالچ
 لوهحا ءان ىلع هن و هن لج لاق ردهنسانعم قل وا لئاح هدنناب هنت یکیاو هیشمیف ازناذا بارغلا لج

 لاجسا عجب روند هلافمخ هدننزو رمط ( لحعا)و هدننزو لبا( لحعا)و هلیحق و یرسکكناح (لحعا) لب اذا
 کیا كج هک هرقیاكنوغاقو و ضاب یا لج  لاق رولک لاجا یعچب رون د هفلقآهلرسکكناح لج و رولکل وج و
 | ردزیاح هلندت رسک و هلصف كناح هدنوب و هدیفیا هج "لح لاقت روندهنسیدنکكنوغاقو و ر رون دەن ر ره كف وط

 لیکسرک | هکر دج راش »روند هنآ نالوا لیکسیغابا هرز وا رک نم دج اف مظعم (لجح ) و (لوجحا ۱

 هدنعابار رک اورارید نیلخرلا لج هسرول وا هدقابا یکیا رک او و هسرولوا هدنعابا ترد
 هدنغابا چ وا رکا و راربد یرسیلا لج را لجحت دوخاب نیلا لجرلا لجحت هسرول وا شلنا زواج یتکلب بولوا
 هدنغابا لوص هلیلا غاصرک او رارد لجرلا قلطمایدبلا قلطم ثلثلا لجح هسلوا هدنغايارباي هدنلارب بول وا

 غاصرک اورتریدنمایالا قلطم رسایالاكاسم هسرولوا هدن رال وص رک او رربدرساب الا قلطمنمایالا كس هسرولوا

 لجح ورا رد لوکشماکا نوسل واقوچكلرکو زا رکهسرول وا E AE لوصەلىلا

 دز هدنزو دومش(لوحا ) رارصلا راثآنم ضم یا لجح عرض لاق روند هنس هم هقان شف رقص ندغاب

 هدننز وهلقوح لج وا ) تراغ اذا لوالا بابلا نم الوجهنیع تلج لاق ردهنسانعم قاب و راب وار وقج |
 اضعب وروندهتنالوا لوي ییدلوف 5 ىلع روند هروراق هلجوح و تراغاذاهنیع تلجوح لاق ردەنسانەم لوچ

 نامه بول وا هایس یماضعا راس هدننز و ءارج (ءالحعا ) رولک ل یجاوحو لجاوح یعجج رول وا ددشم یال

 غاص هاکشریکس هک روند هرل هود لوش (تالجاا)) ردیع# یداور و رولوا فص و هویق نالواضای یرااوق

 ردفیصصت و ردشلنا تو در دیم“! سرفر یره وج هکهدننز ورصنت(لجح ) راهب ورو رکس هرز وا یغابا نالق |
 شنوکز کر هاک | هکر وند هب وص لوشهلیسهینب رغصم (مالیحعا) هدننز و یرکس هلنیع ردقلوا ىلع نالوا باوص
 لاو * 3 لاق روند الر ناب دزو داش ( امن نکا منع ور هنتضق تا ها زففوط

 ۱ نعمت اوت و )ادم نو قوم لا روند ه هنسن قارا هدننزو روبص (لوحا ]ل قار یا

 ( لج ند) ردندناوصا قج هرغاج نوجا قغاص ینیدوس لوق یلع ردرازآو رجز صوصخ هنوبق یشید

 7۳ نده و ورع ن لج رددیمابا هلنیتصف ( لج )) ردبعل ر صوصخم هب ع لافطا هلیعص ثالاد
 لاق روند هلآ نالوا لیکس یغابا چ وا هدننزو ریما ( ليال یدنا ندنسیلاوم نزامون هکرد عاشر لجو

 | كنب رل هج وج مان هریغم كنب رات مضج لبس و هیلع هللا یلص مرک رب هلیص*كناح ( لج ا) ثالث لج یا لیج س رف
 | لاق رد هنسسانعم قلغعاب هنغایا غاص بو زوج یاب ندنلا لوص كنءهود هل رسک كنءهزمه (لاجالا) ردىبقل
 ۱. لیفت ادن كلا لظ هلنیتصف (لدلا ) ینهلایف هذشو یرسیلا هد نم هدیق قلطا اذا ریعبلا لجا

 ات نو هستم قوا یفلاع واتا کور ندنرکید یزومارب كهدآرب و ینملظ یا عبارلا بابلانم الدح “لع

 وږ لدح وه لاق رد هنسانعم قمب هلان رب , لزوکحو رخ ا ىلع هیقتام دحا فرشا اذا لح ر لا لدح

 را ی ن کد یزومارب اقا از تک لیلا )دو لدا )میم ق رظن یا

 | ىج روند هنالوا یرکا هفرط رب ینو لدحا ضعبلا دنعو یک یراکس رولک ی لادح یعج روند 4 یشک

 ۱ وخقاشط كن و روند همدا نال وا ررو نناب ناب یکم هرزوا یاب ر لوق یلع هدنزو بتک ردلدح

 | كبلکرب و رمسعا یا لدحا لجر لاق روند همدآ قالوصو ةدحا و ةيصخ وذ یا لدحا سرف لاق روند
  هدننزو لدع (لدحا ردقلوا هلیج نالوا باوص هدنو دوخای ردیدآ یسرف كن رافغ رذواو رددآ
 | راجاذا یناثلا بابلانم الودح و الدح هیلع لدح لا ردهنسانعم كلما مس و روج هدننزو لودع (لودا) و
 هدننزو بارغ (لادطاا) و هدننزو هم رکم (ةلدا ) لدعربغ یا لدل هلا لاق ر یکلدع رولوا فصو لدح و

 | قرط رب بویلوا ربار , کەوا ققلاق ندنسهشوک هد یسهشوک رب کروند بی لوشهدننزوءارج (ءالدخا لو

 (شجیق)
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 | رفصع (لفتخا) روند هرودون هدننز و هلصوح (ةللولا) فیعض یا لتوح لجر لاش روند هموآ فعض و
 هتسهیش دب رت ین رفنالق هدد كنب وص تا لوق ىلع رون د هنس هی یب وص تاواب روش نالقهدن د كلم وچ هدننز و

 .دلوو رونلوا شفلوا باتا یسوا هکر وند هتک و هنسوتوک كلام ور ون د هنس هص وب و هنسوطر وط غاب ورود

 هرکت و رونلوا ریبعت یزولوم مدآ هکروند هسان لاذرو هلقسو روند هنالم# و باکرچ ناقیح هجهرکص و هلا

 ردهنسانعم لاح ءوس و عاضر هوس هل یاب هام یاب و یحفكناح (لثطا) روند هندمدز > تا نالق هدد

 | كنهرمش (لاثحالا و روند هن رنک و دی سو وک بافت ھ لثح و لاحا و عاضرلا ءوسب یا لثطاب "یبصلا امن لا

 نوا ۱ ادا دما هتلثحا لاقت رد هنسانعم نیس بوقاب هللاح ءوس بویطاماقها هدنسادع و و جا كنبص هل 10 را

 «لثحا  هلاح ءاسا اذا رهدلا هلثحا لاق رد هنسانعم كليا لاح دب و ريقف نامز یعدآرب و لشاب ًاشنف هعاضر

 | نو و ةي مسک كا ( (لا) رد عاشر ءاوح نب لثحو روند هدل و ادغد و عاضر دب هدننزو مرکم

 | یدنکلس قج هلآ ندنس هلوقم امرخ و یادفب هدننز و هسانک ( ةلاثحا) واضیا لثح لجر لا روند همدآ

 حرطا لورو و رارانآبویما رب هشیا ردت الم وللثم قریق و ناوز یوتاب هلوقم
 عذح (لشحا "  ی 2 لکنم "ىدا ادو هی رخ الاموعر انتها رابف نوک هو ر تارا یهو ماعطل | ةلاثح

 هربخ نالوا ادغد و رو همدآ نالسکو لهاک نکنشوا و ردیعما یهوکر هم او نوند هرودو هدننزو

 عبارلا بابلانم الثح لجراا لثح لاقب ردهنسانعم قلوا لو ینرق كمدآربهلنیتصت ( لث رونی دهفجوچ |
 ( لغت ا) زل وا قفاوم هلامعتسا هکروند هنس هی وص نالق هدنی د ضوح هل سسک كناح (ةلثخا ) هنطب مظعاذ اذا

 كيحا ین هیهس نالق هدتد د ه رهن هدشنزو هحرحد ( هللا ]ا یدنل وا ی هکردیفدام و هدننز و لفتح |

 روند هنککر ا تنش وق كلكك هلن صف (لعحاا ردقلانم لفثطخا برشاذا لجرلا لفثح لاق رد هنسانعم ۱

 یر بنا (یلحا) ردشطا تراشا هد ەن وم دزکلیا مر هل رابع ةلح ةدحا ولا تل 2 وم * ردهلحع ید رفم | ۱

 مسا ندنظفل ناب رظو و ردوو یریظن یربع ندنظفل یی رظ كنو و ردعج مسا هدننز و یلفد هل رصق كفلا و |

 فصن ردلدتعم یا كاکک و ردموس ص هرز وا قل وا عج ند هجو لجو هدهءفاشو هدحایصم نکل ردعج |

 هدننا ربا تنطف و ءاک ذ طاعتسا هغامد هرکر هدنآ یتس هرام و عفان هنض ره عرمص

 نانل وا بلترت هناخفافز هدنزرط هبف و یدنل وا زد هکرددرفم لج هلناصف (ةلحعا) رد ریمپ ون ۱

 هلا روتسو بانو دا ا رداح هدنزرط هبق روتسم یلکلبا یس هعب را بئاوج اص وصخ راب ص هکرونید هرداچ |

 یسهط وا زاهج وفافزلا تس هنسا راهی زاهج عاونا حد هدر رهش الاحرار ردت افافزهدا روا ب ودنا نهپ زت ر ین ورد | ۱

 نتزب عضومو ةبقلاك یهو اهنلجینةأرلا لاقب هلبرسهک كناح رولک لاجو هلنیتحخ# رولکلج یعجج ردمولعم
 اریزردهمان لق نایغط واو دوخاب ردهدنربدقت عضوم یهو یلوق عضومو كفل ؤم + سورعلل روتسلا وباشلاب ۱
 ردل وبقم ريغ هکروند هراهود هدرخ و كچ وکق لخ هلج و ردموسرم هلرترابع باشلاب رتسپ ةبقلاک تیب هد هیات
 هب هناضفافز ینیلکل وق یلع كلنا دا اهناخفافز زهحنوجما نیلکه دنن زو لیعفت «لیصتاد ) هلنبتعف رول ج یعجچ|

 قاب هنق هجالا هت ؤا یرلقمرب نوتاخ و اهیف اهلخدا وا لح اهلذضا اذا سورعلا ل ح لاق ردهنسانمم قن |

 ریبعت لیکس هکر وند هضاب نالواهدنما وف كنعسق تآ لیجګ و امماضخ تن ولاذااهنان ةأرلا تلج لاق رد هنساتعب |

 كنع ک ی د لیکسوب داور دذوخ أم ن دلج نالوا هنسانعم یغاق و ارب ز هیم یرف و یني راز د بودیازواج ی :راکلب روتوا |

 هلال واو ليګ "اک |هسرولوا همت و رولوا هدنغایا رب زکلای وهدنغایا کیا زکلای وهدنلار هلیخ یا یکی اك نیک ر دنقلا ترد ۱

 لب راقابا هکر کم زل وا هدنرب تلا زکلای لذک هیل وا هج هلی هلب رقبا هکمادام زلوا هدنرالا یکیافصاخ و روند لجح |
 لیجحم وبشا و زغل وا قالطا له و لی هسزل وا دلو سب هلوا هج هلی هلیخابا یکیااب هلیغابارب یتعی هل وا هچ هلي |

 ضا وهو لیګ " هماوق فو لوهحلا ءان لم الج سرفلا متا وق تاچ لارل را دمی دریصم |

 نلجرا عمالاةصاخ نیدیلا یف نوکیالو طف ES طقف نیلج رقف و د و نیلج ریف نوکی و اهاکهعاوفف |

 | هلا لج راسرف هدهیلهاح نامز نکرد و وطن هدر رب ن هکر د جیم * نیلح را عملا یرخالانودةدحا و دبیفالو |

 | حی یک نهیلهاح تادامبول وا ثوعمالسلا و ةولصلاهبلع مرکا لوسر یدا راردآ ات هلا لجاومآشت | ۱

 | جرفالا لیلا ربخ ۶ بودا ءاشا و هاف ید ییص وصخ لیعح یا ریدروب هحخاسم و اقا ناو لاطباو |

 ڭنەقا لس  و+یهتنا رد ربثعم برعل انیبالاح رايدر و ناب ی غدد وا لضفا ونوع” لڪ سرف هلن دح ¥ لما

 قاب یرجما ی زوکو ردیعما افعرب ص وصخ دودو روند هضاب نو ضراع ندغاب ۵ دنسس 4۶

 لطم
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 | هنسانعم رحاس روند هب وداح و ةلبحا لک ای ناک اذالباح"بض لاقب روند هروناج ندبا لکا تاب یرلکدد
 رون د هلوق رب ندنس هح وا وندنک اکت لوق ىلع هنسانعممرکر وند هب هعصا هدننز وهف غ (ةلبحا) ردیعسا كضرارب و

 روند هنشع كني رلجاخا هشيم یریا دوخای روند هنشع كنراجاغا همدا مان رعم و لایسو لسو ردزناج هلتاصف و
 ها ريب هنوکرب ندنراتنز ناوسنهلبحو هدننژ و درمص رولکل بح و هدننز ولفق رولک لبح یعجیبک ی شم نالیغم ۱

 راردیا ناکسا یابراضعب و روندهنسهصامزوا هلتیتعف (لبطا و ردالکا راک امادینا هکردیما توار و ردیعما |

 هیدشت هلابح یرال وق ویراق وبچ كن هعصا ةمرکلا ةلبط او مرکلا یهو انامیص "لغت لبح هللاق هلباه ردهلبح یدرفم
 كفل هکیوا و الت اذا عبارلا بابلانم البح بارمشلا نم لبح لاق رولوا ردصعم هنسانعم قلوطلبحو ردشفل وا
 هبکو مغو بضغیا لبح 4 لاق رول وا مسا هتسانعم هسان و معو هکیواو بضغ اذا نالف لبح لا رد هنسانعم

 | روند «یروایو هفجوچ نالواهدنرق رولوایسا و یلبحتراص اذا البح ةأرلا تلبح لاق ردهنسانعم قلوا

 بارشلانم لابح هب لاق هنسانعم ءالتما روند هغلوط هدننز و بارغ (لابطا# ردلابحا یعج ردهلبح ىثنۇم

 2 رلاح و هدنز ویشطع رد یلبح یینوم روند ه یثک شلوط ندارشیتراق هدننز و نارکس (نالبطا ) ءرلتما یا |

 هلی وکس ك راب و یف كرلاح (لبحلبح)) روند هتر وعو هرا بضغو مثخرپ هنالبح ونالبح و رد راج هد هلیعض
 هلناصف روند هلبح قرهلوا ذاش هدنعج روند هنوتاخ هبک(ةلباخا) ردندننالکر ازآو رجز صوصخم هنمسق نوبق
 دلارو ردتایلبح یعج رد ذوخ ام ندنسانعم ءالتما روندهنوتاخ هبک دو هدنزو یرک (یلبحا)

 هکر وند ید هنالبح هجهاکو ردشفل وا لادا هفلاءای نال وا بولقم ندنشن ات فلا هکهلبرصق كفلا و یصق كناح

 هللا لع هلنیتصف (ةلبلا لبح) هلړعط كرلاح رون دیوالبح و یولبحو یلبح هدنتبسن كنس هلک یلبح و رددرفم
 كن هلاح لبح سپر در وابنالواهدهقان نطبدا مردشل وادرا و هدنش دح چ ةلبخ البح عیب نع یهن وبشاهکهدنزو

 هکردیدل و نالوا ظوحكلدل ونال واهدنطب دوخ ی ردیمز وا غولبل لبقكنهصادوخاب ردکعد رلهقان هکرول و ایج

 ةقانلا نطبیفاموه و فل ؤمل ا لاق + رولوا ثن وم درفم هلبحهروک هکو سپیدیارارد !عیابن ی یماومدل و دلو هدنیلهاح ۱

 ردنامز مسا هدننز و دعقم (لبحما) هلعفت برعلا تناکو نطبلاق یذلا دلولا دل ووا غلب نا لبق ةمركلا لج وا

 دارم هکرونل وا قالطا هل وا باتکل بو هب هما لبح تقو یا نالف لب یف كلذ ناک ل اقب روند هنتقو كلل هبک
 لیعفت (لیبصلا) رک ذپساک ردیت اهن ك جر دوخاب جر هکرد هنسانعم لبهم هدننز ولرم «لبحلا  ردظوفح حول
 فذق اذاعرزلا لبحلاه رد هنسانعم قم آهنرز وا كنب رب یرب ینیراقوبچ وینی را ربلف كن هعص ادو خاب كنک | هدننزو ۱

 .هنسانعم ءایول روند هبهخرکوب هدننزو ذفنق (لبنطا) و هدنرانزو دجاو دمنا (لبحالا) ضعب ىلع هضعب
 هتنامز و مسوم كنهنسنرب و هنسانعم قالطفا روند هکغک یدازوا نوز وا هد دشت كمالو یعق كناح (ةلابخا)
 هدننزو هلاعف هلبسهدش كمال هکردندهدرطم و ردهنسانعم لع قل ضا و هنج و هنامز یا هتلابح تناح لاش روند |

 ا هلکدربل ةرابص و ظیقلا ةراج هکهتن ردلکد اج هدنسهلک ةلابح الا رد راج یخ د نیغ كمال هد هلک نالوا

 نوچ غدا وا نطبلاریبکر دسقل كف وعن منغ ن مل اس ویدنل وارک ذ هکر ونید هنوتاخ هبکه دنن ز ویرشب ( یلبحا) رول وا

 هلنیتعط روند یلبحو هرزوا سايق راربد یلبح هدتبسن اک او ردندنت رذ كرو زم ردنطب رپ نداصنا هکی لبا ون
 روم هم دوج و هرکصندقدل وا لاله هکردروناج كچوکر ب هلی كناح (لیلبط) هدنزو نهج روند یبحو
 لاش رونلوا ریبعت هدرخ هکروند هنس هچکلب كنم تآ هدننزو لقح «لبتحلا) رونلناج هن هدکدلیا تباصا

 (لبح) ردلب وخ نیّدصلط یا نبا هکر د دلی وخ نیس نبا هدننز و باتک لابحال هغاسرایا لمتحما لیوطسرف
 هشيم یرباو يلا اذااهلبحا لاق ردهنسانعم كلمثا هبکه ل رسک كنهزمش (لابحالا) ردعضوم رب هدننزو رفز

 لاو دّقع و اهدرو یا اذا ءاضعلا تلبحا لاق ردهنسانعم ق وط شع بولنک ود ی راک كن راجاغا ۱

 اند هدرخ و هروج دوخاپ نالوا زسلچ یدوجو هدننزو طبالع (لباتطا) و هدننزو رفعج هلبا هیفوف یا
 ۱ یا لج ابح لجر لا روند هرودو زانقط جابوط یماضعا هدشنزو طبالع هلو (لجابطا روند همدآ

 | ةفشلا ظیلغلا یا لکربحلج ر لاش روند همدآ یلقاد ود نيلاق هدننز و لجرفس (لکرخا) قلګلا مقجا ریصقلا ۱
 لتف (لتطا) روند هرودو هدنرانزو ذفنق و رفعج (لکبحا) ردیفدامو هدننز و لکربح هلبا وا و (لکوبلا)
 رونید هنرنک و "یدر كئیشره لتحو هاطعا اذا لوالا بابلانم التح هلتح لاق ردهنسانعم كمريو هدنزو
 ریظن و لثم دو (لتاطا) رد اج هد هل رسک كناح هدنو ردهنسانعم هبشو لثمو اثیدر یا التح هاطعا لا
 [ هروج و رونبد هنس روابكنشوف قلترغب و رونید هنالغوا قها مەغ واب هدننز و رهوح (لتوخا) ردهنسانعم ح

۱ 

| 
| 

 ( فيعضو )
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 تک ها ءال الص أ لبا ) یک ةلمملا ءالا لصف = ردیعما كنيعبات تّدحم فو رعم هلکعد هورف ن دل لا وبا نالیج و یدیشلیا

 دڳ ؤلوللا لئابح ل ثیدحاین و رولک لوبح و لابحا و لبحا یعجب وا هنس وند هبا هلیصف كناح
 | چ ۇل وللا لئابح اهیف اذا ۶ نالوا درا و هدننجتفص یعب ذیانج باوصلا و فیت وه وا سايق ريغ ىلع عجب هلاک
 | دانج نالوا باوص ردفع4هدندنع راضعب و ردیعج تلبحهرز وا سایق ریغ هک اب وکی س هک لئابح عقا و هدنشدح

 | لیطتسم لمر ردیتنا ور یراخ ماما یکل وا هکر د ح راش × روند هب هبق هکر دی زعم دنکر دیعچ لذنج هکردقا وا
 | لبحو ردشغمل وا قالطا هیبشتلاب هلغلوا عملا عج ندهلابح نالوا یعجج هرزوا سایقریغ كالبح نالوا هنسانعم

 | لبحو ردندنبتذحم "یرصلا یلبطاماحن ةعی رو ردن دنوب و هکر د هقلام "یضاق لبح نم دمع نب دجا ردندیماسا

 | لباحاي * لئم ا هنم و لبطابهدش اذا ل والا بابلا نم البح "یشلا لبحلاقب هنسانعم قلعاب هلما یب هنس رب رول وا ردمعم

 | راو هدیسمزوچ اما را ویسلعاب كنو هک هللا جارخا ندکر طاخ یهمزوچ هسک ندادن ینو یا ینعی * الح رک ذآ

 | هلغلوا مولعمانقرف هلا لوا یانعم كنو هکر د ح راش »رد ل وبح عج هنسانعم نسر روند هناغروا و هبا لبخو

 | لا رونلوا قالطاهننغب موقیداز وا نوزواو رولوا صخاندن و هلکطتا ربسفت هلا طاب ر هدل وا نکل ردسک رارکت

 راهنزو تّمذو دهع یا لبح امن لاقب ردلبعتسم هنسانعم ناع و دهع و لیطتسم لمر یا لبخ فا 3
 .رونلوا قالطا هبهیهادو تفآو ردهنسانعم لقث قلضاو هناما و هتمذ یا هلبح عطق لاق ردهنسانعم ناماو

 | هدقلهرآ لوا لوفیلع ردنرابع ندنفلهرآ كنو هلیشاب زوموا هکردهنسانعم قنامو رد هنسانعم لصاوت و لاص و و

 ۱ هلتفاضا هکر دما درب هددفرا و هدلوف وروند هریکسنال واهدار وا دوخاب روده هه رط و هغلن وز وانال وا

 ۱ هرمطنالوا ماوق و لیصا قرهلوا نیلاق و نوزوا هدوضعرههکیدلاق*رهظلا لبح و عارزلا لبح لاقب رولوا نیش |
 عادذلا لبحو رول وا بعشنم رارمط هجن ندنآ هکر دیرمط هقرآ لزان ندافق رهظلا لبح الثم راردا قالطا لبح |

  سقو رد رمط نوی درولا لجو رولوا مسقنم هع یکیا رادهنرزوا ندنزو روهظ هدننابكسرد ندلافیق | ۱
 دوخاب ردزراح هد هل رسک كناح هدنو ردفراعتم هلکم د دابز نادیم ا هکر دیدآ عضومرب هدهرصب و كلذ ىلع ۱

 هدنآ ری راب هکر ون هتشاز تانادنم مارو رویان ل ىمي تن فرم لبح و درام وم هه ۹

 ةتینانهمهتاطا تصاب د ول وو روناح هللا هلابح رول وا ردصم هن . لبحو رارشوق نداروا بوروط |

 | ردندنیعبات هدیفر نلابح ردندیماسا هدنز و تاتک(لابح) هلاهبصت وا ةلاباب هذخا اذا البح دیصلا لیح لاق

 قالطا هراریکس نالوا هدردلاب قاسلا لابحو ردیسهداز ردارب دل وخ نب ةحلط دلی وخ نب همس ن ن لابحو

 | رد رابع ندن رار مط تال سانت تل آزکذلا لابح و یدلنا ض رعت کوب فل وم ن ا ەن لاب دارو وا

 ردیاععا تفرح لوا تعاجر ولابخا قحا وا ندنبدحم روند ه یګناغر وا و ه یا هدننز ودادش (لابلا) |

 ۱ لاق رول وا هدنلکشیس هچلک بیا هکروند دچا یر یو وتو هناغروا و هپا| دو هدننز و یظعم (لب مار
 هنحاغا امرخ (لواعا) رددآ ه رقرب هدننرق نالقسع هدننزو هرم (هلبحا) لبطا هبش دعح یا لبحم رعش |

 هکروند هغآو هغاز ود هلم ك لءزمه (قلوبحالال و (لوبحالاالو هدننزو هباتک ةلابطا )روند هدنکقجهقبج ۱
 رواج هلا هلابح هدننزو لاعتفا (لاشحالا)ل هتدیصم یا هتلوبحاو هلوبحا و هتلابخ بصن لا

 هکردروناجلوش (لوب )هل اهبصن والا ابهذخا اذادیصلا لبتحا لاق ردهنسانعم قمروقهلابح دوخاب قلوآ|
 شود هعاز ود هلیس هل لعافیسا (لضا» هد هسي دعش ود ردقنرههلوا شلروفقاز ود نوجا دیص یتسیدنک |

 هبابسا یاتولا لئابح هنمو یدنل مارکد هکهتن روند هغاز ود وهغآ هکر دیعج كن هلابح (لئابطا) رونبدهروناج |

 رونلوا قالطاهرداهب هدننز و ح الفربما (حا رب لسبح له دن اصمیاهناطیشل | لئابحءاسنل 96 تیدطا هنم و حراشلالاق |

 مدآ رداهب ونالسرا ردهنسانعم لا وزحا ر و ردکعد شفلغاب هکر د هنسانعم لوبح لسبح هدارو ردیع«اكنالسرا و

 هدننز ورییز (لببح یدنلوا قالطا یتبم هن راقدل وا مدقتاث یکش فلغاب هدنرلرب یشان ندنراتعاصشو تأرج
 ر واک ل وبح یعجج روند ه هبهاد و تفآ هلبصتق و یرسسکكناح 6 لب ) ردندحم لسبح ینا ن لضفل | نی دم ردن دیماسا |
 قفرلبح و لاجرلانم ةيهادنل اهلابحانم لب هلا لاق هنمو وند همدآ تناطف و دشر بحاصو كر زو انادو |

 هتساسب قیفر هیلع عاق یا هلام لبح وه لاق روند همدآ ندا ماقتهاو راع و دیقت هتسشاوم و باود هلفطلت و ۱

 شن "هد رانی یتعد مهن ہد ملا | ودق وا یا مهلب دان ىلع مابا را مھل وق هنمو روتدهمدآ ندابصذقازود (لیاطا#

 روندهنجاغرا لبات و هنشرا لزب لباحو روند هناا قوا لبان هداروب رایدش ود هنرب یرب بودا داَشا هنتفو "رش

 هلبح لباحو هدر كج ه دیدلیا ر زو ربز رار د هلان یلع هل اح ل وح راب عو رونل واذخا ځد ندانعموب رو نملثم



 - ۱۷۰ رج
 (لوجالا) تاعفادم و تاد راطم یاتالواحم منیب لاقب رد هنسان هد هدراطم و هعفادم هدننز و هلعافم (ةلوا)
 مو لاق رولوا فص وهن وکولنام وط ولقاربط ول زوتهدران و هلی ك رایج ( ینالبط )و ینالوجالو هدننزو رجا
 یعفنوریخهکر وند همدآ هعفنما ماعینالوجو بازنلاورابغلاربثک یانالیج و نالوج و ینالیج و "ینالوج و لوجا ۱
 فوصومیتیلأتروند ه هنسن ندا نالوج( لا )ذعفنلا ماعیا یئالوجلج ر لاقب رول وا لئاج هدیعب و بیرق
 لا لوقتهنم و رونلوا :یالطا هتمصمنال وان ادهدهنایم و ه هرطاخ ندانالوج هدريعض هلتبسانموب رده رامتعا |

 ردلمتسم هنسانممرعوردل#تصم هان لقع هل كيج (لولج) ديف تناینلارمالا ضقا یا كنلئاج 1
 ۱ ردق هن راض آن دن راب د كنو بق و ربق و رونىدەن

 | هودو هود ولبرر و هلبعض كيج رس لا تا یعج روم ۹ كغاط ول ۳۰ ا

 ( لاا )و هلیصف كيج (ليلا) روند هنایق لوي نالوا هدد كیوصو روند هنسیروس یک ونویقو هنشوق
 نب دچا ن هللادبع ردندیماسا هلي كيج (هلوجا روند هناجر كغاطو كزکدو كنبموقو ك ريق هدرانو |

 | یسهلىبق ۍط هدننزو لوحا (لوجا) ردراثدح هلوج ن دجا ندم ن یلعو هلوج نب ىلع ن دو هلوج |
 قلا وا )روند هراراب جاقرب بیرق هن رب یرب دوخاب رددآځاطرب هدنساذح كراغاط مان یلسوأجا عقاو هدندرو
 (ea هرایخو هتان یا هلام ةلاوج ذخا لاقب روند هنسس هدیزک شل" كن هنسنرپ هدننزو هباصم
 جک هدننزو "یرجا ( "یلوجالا ) رددآیس رف كنهک مات "وتو ناتج هدتتنزوا

 ss هدننزو ریما (لیواا) رذعضومر هدننز و یرکس ( یل وج )) لاّوجعیرس یا "یل وجا سرف لاقت ولا
 | هترفساموه و لیوطاک ایدلا لام لاق یک یغاربپ جاغاو قلتوا یروق روند ه هنس یعیدنزوت بولآ هنکو

 | ردیلباقم لع هکردهنسانعم قلوا راب هدننزو هلاذر (ةلاها و هدننزو لهس «لهطا) تبتلا ماطح نم حرا
 | لهج لاق رولوا هنسانعم كل هلیفرح ىلعو هلك دض عبارلاباسلانم ةلاهج و الهج *یشلا لهج لاقب
 | رولکلهج یرلعچ ردرللعاف سا هنسانعم نادانزلتب هدننز و روبص (لوهطا و (لهاطا ) لها رهظا اذا هيلع
 | هنم لهاح وه لاش و رولک ءالهج و رولک لاهجو هدننز و مکر رولک لهج یعج كلهاحو هلنیتع و یعط كيج
 | روتل وا قالطا هنالسرا لهاح و ردلکد مومذم لهجوب ردلکد یمولعم كنآ ندمدقم هنسن لوا ینعی هب لهاج یا
 دیز لهاح لاق ردهنسانعم كلک ندزلبب یتعی كمرتسوک ل هاج یتسیدنک هسکرب هدننزو لعافت (لهاملا)
 تبعلا لغش لاش روند هثیش نالوا یدّومو ثعاب هتلاهج یمدارب هدننزو هلح رم (ةلهحما) لهجا رهظا اذا

 ۱ هبسن اذا هلهج لاقب ردهنسانعم كلتا تبسن هلهج ود ردلهاح همدآرب (لیهصلا ) لها ىلع لمح یا ةلهحم

 | منع ا لر نبال تعفو قیرط الم هبنآ هکروند هناا لوش هدننزو دعقم (لهحا) لهاا

 | عجب هدماسا نکل اهف یدتمال تناک اذا لهحم ضرا لاق ردقو یعجو هشت كنو و هلوار ذعتم لوصوو

 | الاح هدع اذا هل هسا لاق ردهنسانعم كلا دع لهاح یدآر (لاهجمالا) ردم وس ره هد هلی س هی

 ۱ هنسانعم قغان وا یتیرللاد كجاغا راکز ورو هفکسا اذا هلهجسا لاق ردلمعتسم هنسانعم راقستسا و فافضتسا و |

 ا هدننز زوهسنکن (لهحا) و هدننزو ربنم (لهحلا ) برطضاف هتکرح اذا نصفلا جم رلا تلهصسا لاقب ردلهعتسم

 ۱ (لهج)لو رارردش راق شنآوقاج وا هلکن هکر ون د هب وکسوک هدنن ز و هلقیص (ةلمح )و هدنن و لقص( لهب الو |
 ۱ دوسزک هندن آهکرونل واقالطا هب هقان لوش (ةلوهحلالرون.د ایف نیچلاب وب و رددآ نوتاخرب هدننزو لقبص ۱

 تیلهاح هدننز و ءارج (ء اله )اهللع عمل وا طق بلحت یا ةلوهحم ةقان لاق هل وا زساغم دوخاب هلوا شماملغاص | ۱

 ( لبه ا )ةع دقلایهو ءالهطا ةيلهاطاین تلذ ناک لاق رونلوا دار انوا دیک اتیا و بول وا ذوخًأم ندنظفل

 | یریا لوق یلع هکیک هدرولناس ولشاب و سرا عظعلا یا لبهج لجر لاقب روند همدآ ولشاب كوي وا

 | یتیربخ یرالاقتنا كنب راترضح لسو هیلع هللا یلص مرک ارتب هکردهسک لوش تفیس قلبهج و رونی» هتسولهنج |
 | هلبص# كناب و كيج ( لب یدا ءاهقف یمهلج هکر دناغناخ رب هدماش(لبهج ون ر دشا لاصیا هتومرمضح لها
 | هب هشاط و فنصرپ دیتا هاب سک كيج (لیطا) دصبق یا ةلبهج ةأ ما لا رود هت ر وع هرهچ د و نیکر چ

 | دیزب ولیج نیدایز و رددآ هبرقرب هد دادغب لفسا لو تس یا چ اوم نقی کابل ج لا روند

 | لقچ لوشو ردشلابار هدنع و ردتعاج ر ندنس هل سیقلا دبع هلیصف كيج (نالبج) ردراثدع ليج ن

 مقدار | هلن سسک كيج (نالیج) هلوا ردان وا تلا یکی مورد وا یزووا وز هکر وند رشا

 نیکو بال رت هتتالو نیرح ناورشون یرلنآ هکروند هتعاج رب و ردي زعم نالیکر ديا كنهکن وارب ییعب



 e ۱۰۵ زی

 هدنام ورف ندلازهو فعض دوخا هال وا ز واب ولقنابط "یوق یم هين لوق ىلع هن هقان نوکشود هجوق كبو روند

 .ةدیدش وا ةمره یا ةليلعج ةقان لاق روند هننال وا شغلت وق هلیلاک ب واک ن اوتو بات هند وجو ندهرکص نکیشل وا
 هل وا ردف زوح هکروند هغاب وط ر ندغاب دوخاب ندلاب هدننزو هذفنق( ةلعج بال تعبنا مث ةمزار تناك ت لاوا ةقث و

 | لاقي روند هل روع حاب وط ید هدننز و هجرحدم (ةلعمج )2 ةزوح ردق یا نلوا لسع نم ةلعمج تذخا لوقت

 رددآ هب رق ر هدنساضف سدق هد دشت و ینیفحت كيمو یصف كيج (لیعاجا هتدقعم یا ۳ ةلعمح 2 اما

 یدلیا تد دەدنسەدام لبجیو فلؤم * روند هغانج وه هطاوقنیلاق شل زود ندجاغا هدننز و ذفنف(لمنحا)

 | یا (دنج) ردع یدج كد مان 7 یبضل اهمصعن دمع هلادبع وا لسنج و ردینبم هفالتخا هدنرما نون ارهاظ

 | روند هشاطنالوا ردق یکجهرت 1 دلاقكمدآ ر دنن ز ورفعج ( لدن ال ردد لج ر رب هدننزورفعج هلا هل
 | هروک هنناپ كساسا ةراجلانم لچرلا هلقناموه و لدن ا مصب هرضق داش لاق هنمو + رد راح هد هلک كد
 | هدننزو طبلع (لدنجا) ردیمماكنهعق رب قرهلوا هفرعملدنجو ردهیلصا هدندنع فلؤم ارهاظ # ردهدناز یون
 دژ ءدهليصة كيج هنسانعمناتسکنشنزونید ءرب قلشاطدننز و هلع( دنا رود هل نالوا یک 9
 | (لدنطاذمود)) رونید هنا ویحوناسنانالوا مظعو یوقهدننز و طبالع(لدانطا 5 راحت شک ی اتد شب را لا

 ۱ راراب ییغیحاح ونس هل زاص ردیعما كتوا رب هشه واز وق شوق هدننز و ذفنق هلن (لعحا» ردیدآ عضومر | ۱

 ET ص بیو REET قلوا فنصر ندزمن وق شوق داد

 دَصاخ هلبصف كيج (ةلوطب) طيلغ ایا لدعنج لجر لاق روند همدآ زانقط قیصعص ول هد وک ن لاق ردتفل |
 | ردلهعتسم هدفا وط نالوح و لوج هک ردعض و یراوس ردا نا قغالوط ینادیم بناوح هدکنح ۱

 هنسانعم كل هلج هن بولیکج وریک ندادعا رکسع و نادیلاراد اذا ةلوج لوح بر اینلاح لاق رک ذیساک ۱
 | هلي و یصق كيج ( لوطا) اوز م اوفشکتا اذا موقلا لا لانش رونلوا ربعت قلا كنود 4

 ۱ قالوط اقلطم ران و یدیانالوج یلصاههسکيج (نالیط )و هناصت(نالوطا)وءننزودوعت (لووط الو |

 ۱ بولیرواص ندن رب قاربطلوج و راد اذا انالیجو انالوج و الووج و الوجلوح فاوطلایف لاج لاق رد هتساتعم |

 اس ردهنسانعم كل رابتخا یهنسنر و مطس و بهذ اذا الوج باتلالاح لاق ردهنسانعم قم هبا ءاوه

 | رول وا یدتمهلیفر > ءاب لوح و رد هنسانعم لت اح روند دغا ربط هلرعص و یضل عج لوحو هراتخا اذا هل لاح | ۱

 .روندهرکشلمظع و رون د ه ی ونویق ق قوچ كیلوج و هرادا اذا ه لاح لاق ردهنسانعمقمردنالوط یهنسفرب

 | روند هنکو لب ه ود نال وا بنمو هد زک دوخابس ار قرفا زوتوا لوق یلع روند دروس تاو هنسدروس هود و |

 لب >نالوا باوص هدنو هکر د ح راش + هنسانعم لبج روند هغاطو رددآ رجشرب و روند هکیک هجوق ولشاب و ۱
 | رددن :سانعم قم الوط ق وح رد ردصمندلیعفت هلبصف كنا € لا وعلا هنسانعمرابغ روندەزوتو رو هکر دقلوا ۱

 | فاطاذا لجر الاتجا لاق ردهنسانعم قعالوط هدننز و لاعتفا (لاشجالار) فاط اذا الا وج لجرلالّوج لاق | 0
  رامتخاو مهدصف نع مھل ّوح اذا مهلاتجا لاق ردهنسانعم كلا لیوح و فرص ندنلو یغوط داوو |

 | لاقب ردهنسانعم كلنا نالوج یخدوب هدننزو لاعفنا 6 لایجنالا) هراتخا اذا منم هلاتجا لاق رد هنسانعم كلیا
 ۱ | وا7 عطس بهذاذا بالا لاجنا لاش رد هنسانعم قغ هنا وه ب وقلاقندنر قاربط و لاج ینعع لجرلالاجنا

 | رییک رازق كچ وک لوق ىلع ردقجهلوا نوب ز هصق ونبدا ر دماج ےسکر ب ص وصخ هنا وسن هدشنز و رتم|
 | رونید ه هيا تسردو رونلوا قالطا هلانلخ و رونل وا قالطا هناقلقو رردبا نالوج هدنجگا هکردسابل لرچرب |

 قلنادرک ورونیدهشموک ورونید هب یشحوراجو هنسانعهدوعرونید هاو هدنب وزاب و ردا نالوج سانلانیب
 هراق بولک هارارب رایجراق هکرونید ه و ضاب لوشو رونید ه هش شلپاب ندشموک یرلکدروگ هنسهتروا |

 كغاطرب هدماش هدننزو نالس (نالوطا) رولیر و هند كنهسک نانل وا ماست هنسیدنک یراق وا راف هدقدلشاب

 ولزوتو هوار ر دتا نارود بو دانی وا هت وای رب یران | 1365 کر وند رانج رکا وضو رونیدهغاړپط و ردیدآ
 (نالوطا رون د هنوک ولنام وط ور ون د هغا رط هله كيج( نالی رک ذس اکر وند هن وکو لنام وطیتعب ولقا ربط |
 را مومهلآ نالوجو روند هننرازتکو هن رل هدرخ كنيشاوم و "با ود و یدنل وا رکد هکرد ردصم هلتاصف

 موها نالوج ی اق یف لوقت راشاب هنارودبوان وا هدن ورد هکردت رابع ندنض وع یادتا كه ودناو هسان نالوا

 ل واحلا هرادا اذا ه لاحا و هلاحا لاق ردهنسانعم قمردنالوط هرسک كنهزمش (ةلاحالا)ل اهل وا یا

 | برط اف ضعب ىلع دبی یی لاح اذا شیلا لواح لاق ردهنسانعم كعشدا نالوج هدنادىم هدنن ز و لعافت

 ۲۲ ) * ثل *



 ۳ اش قيا ورع نا قحا و Fs تاوذ د6ا ردفورعم باب داش لاي زد یلطا و

 | اا اا راص اذا ریعبلا لا لاقت ردهنسانعم قمراو هبهبترم قلوا لچب ءود (لامجت"الاال ردقلف و
 | هدنز و هياض (ةيلام با ) لاما تاحصا یا ةل اچ مهلاش ېک هراجو هلایخ روند ءرایجهود هدننزو هدادش

 | لجر لاقب اذکو  لملباک ةقیثو یایلاج ةقان لاقبر ول وا فص وهب هقان ناقنایط و مکح و "یوقییکرتو هینب یک لج
 | روند هنجانآ امرخ و یدنلوا رک ذ هکر وند ه هود تاکرا هلنیتصف (لمبا) قللنا مان ءاضعالا محط یا "لاج

 | ردندیماسا لجو رد راکدد رحل لچج و و رول وا هدنرادقم هزادنا زوت وا یلوط هکروند هنغلاب زکد ساجر و
 | لج ۇب ) ردیوسنم هرانا "ملا ورع ن دنه ندنپمپات رد رد كتعاجرب ندنتس هلسق عیب دعس نب لجب

 | ثیدح و هتف تیاور ندیعفاش ماما هکر دبق عاش مات مالسلادبع نب نیسح لجو ردي وق فورعمر هدهندم

 | ردعضومرب هدننیب ديف هللا هن دم تالذک ردیرقا هب هندم ردعض وم رب نيم را نيب هلک كمال (لج ىلإ ردشما

 !هدنبرق هف وک (لچ نوع ) ردعض وم رب هد همام: هلیس ین هشت (لجج اب ردعض و مرب هدننیب ٹیلګ هللا نارحو
 | هدننز و ریز < ) ردرلثدح هکرد رل هنک نایمایلا د واد نب ناعلسو دمت نب بو۱( لمبا و ردیدآ هعشچرپ
 | لام ا ) روند هنشوق لبلب هلیسهینن رغصم (ةنالیملما) و هلی كيج (ةنالمبا)و هدننزو طق (ليمج الو
 ۱ راص اذا انا بابلانم الاج لجرلالجب لا ردهنسانعم قلوا لزوک ققلخو قلخ مدآ رب هدننزو لاک
 | اذک لعفت الناكلاج راب ضو یدنل وا فف یی اه ندلامعتس اترك یداهلاج یلصا هروک هننای كحابصم الیج

 | كجهدیا ثاربا لاج بویلشیا ینآ هلغلوا ردا تاربا هصیقنو نیش اکس كلا دحبوش ینعب رداغا هکررید
 ۱ روند 77 لاج بحاص ردفص و دو هدننزو نامر (لابلبا) و تو بارش (لابا) هلا تم ز الم هلعف

 | لعفت (لمجا) روند هناویخ فیطل و نوفیوا یفرطرهو مان ییکر وءاضعا و ردشوم هدننزو ءارج (مالمبا)
 | لجرلا لمح لاقت ردهنسانعم كلعا لکا غاب شعراو نت اذا لج لجرلا لمګ لاق زد هنسانعم كفلتنیز هدننزو

 ا ر یوا قانو دا قدم هلا مدآرب هدننز و هلعافم (ةلماعلا) بالا رصشلا لکا اذا ۱
 ليما هام لب ءاخالا هفصی ملاذا هلماح لاقت ردهنسانعم كعندا ترشاعمو تفلا لزوک لوق ىلع ثكعشدنا |

 | هعج اذا لوالا بابلا نم الج لزل لاق ردهنسانعم كمردکیرب هدننزو لج (لمجا) هترمشع ن نسحاوا

 | ردهنسانعم كم را یاب جا هلیرمسک كنهزمه (لاجالاا هاذا اذا مصتلا لج لاه ردهنسانعم كمترا یتغاب چاو

 | ردهنسانعم كلتا لادتعا و ات بویلعا طارفاو چ هدنبلط كنهنسنرپ لاجا و هاذا اذا حالا لجا لاق

 | ؛یشلا لجا لاقب ردهنسانعم كمردکیرب ییهنسن قنغاط و طرف لف لدتعاو داتا اذا بلطلایف لجا لایق

 هدراذا باسما لما لاق ردیلباقم لیصفت هکردهنسانعم كلا هلج یمالکو باسحو هق رفت نع هعچا اذا
 | (لاقجالا) اهدى اخخ اذا ةعينصلا لجا لاق ردهنسانعم كلا لزوكو قوچ یناسحاو یکلواو ةلمجا ىلا |

 | یاب پا امادهدنزو روبص (لوبا) هباذا اذا مصشلا نتجا لاق ردهنسانعم كعرا یتغاب عا هرو لاعتفا

 | روند هنعومځو هنتعاج كتهنسذرپ هکر دمولغم مدنزو هفرغ (قلمب )روند هنوتاخ زوعسو روند همدآ ندرا |

 | (لعلبا) ر دیم ا یدج كلضاف مان مهاربا نب فسو نالوا قشمد *یضاق هلجو هتعاج یا *یشلا ةلج لاش

 هنییا یکهدنن ز ولبج (لملماو هدننزوقنع لیلا ال و هدننز و لفق (لملبا) و هدننز ود رص «لعلبا وهدننز ورکس |

 لچ وةیالاچ طابلن سین لمبا مع یتح یلاعت هلوق نیم ۍرقو رونل واریبعت هنموق ردیطاله یربا دارم هکر وند
 | جرات ردلاد هددع رب یر ره ردیس هعطقم فورح# دابا + هکر ون د هلج باسح ردزناح هژففخ و ااو

 ۱ رد هنسانعم كلا نیزت هدننزو لیعفت (لیم اروند ه یتاسنا تعاجب هدننزو فصع (لملبا) زردبا باتخ

 لاطا اذا شيلا لجب لاق ردهنسانعم كلا فیقوت بوردنلابوا تم یلبخ یرکسعو هنن ز اذا لجن لا

 ردیعما كتروعرب هدننزولفق (لجج) زود هنییپ روس نیجرکو کو هنس هب سوهآ هدننز و هنیفس لب مسبح
 ردندنیس یعاج هماسون هکردبه ونا هدننز و درمص (لج) ردیعما نوتاخ هج هقشب رب هدننز و باح (لاج) ۱

 باح( لاج )لر ددآ لجررب هدننزو ره وج (لم وج )رد هیاعص هکر دراسبن لقعم تخاهدننز ورببز (لیجج)
 هدنن زو پا غ( لاج )یدنلوا رک ذ یس هلجح هکر دندسان "یماساهدننزوریما (لیج)لو هدننز ولبج (لجج)لو هدننزوا
 هلبا هل یاح (لج۱) رد دج كلنفاح مان هیخدن نسح نب رع اب اطا واه دنن زو طسف (لیج) ردهدلب رب ۱

 ردد ودعم ندنماسقا هبودا هد هبط بتک رولوا قشپاپ هنناق هکروند هلا نالوا هرخما تری رنو وار
 مس نوای اما )روند هکنالوارردکیرادقمرربندهنسفرههدننز و لیبعزخ((لیلعبا)



 سگ ۱۰۷ زی

 دطلخ اذا *یثلا لمج لاق ردهنسانعم قمردشراقو دبع ولان دعوا اذا انالف لول لاق ردهنسانعم قفقروق
 ردهنسانعم كک و مکح یشیرکو هلیهصافص اذا سرفلا لحج لاق ردهنسانعم كفشک هتوفص یعسق تآو |

 دعار یا لی باح لاقب روند هدولب یلیدلروک هدننزو لسلسم (لعطما) هلتف دش ادارتولا لمج لاقت
 هيف بیعال اذج فیرط یا لحجم لجر لاق روند همدآ نایلوا یسیرهاظ بیعالصا بولوا فی رظ كبو
 ثیغلاق روند هر وخل لماش هر رهو یلیدلروک هدننزو رار (لاحجا) روند ه هود نالوا لماکو مانیّوفو ا

 لوق یلع روند همدآ ناشیذو دیس نالوااناوتو یوق هلیسهیفب لعاف مسا (لملا) قبطم دعار یا لاملج |
 | كلام ه هقطان قرهلوا عافدو "یرجو توصلادیعبلاوا یوق دیس یا لحجم وه لاق روند هتنالوا زاوآ دنلب

 رک یا لحجم ددع لاق روند هددع قوچو قیطنم عافد ؛یرج یا لب لجر لاق روند همدا رون
 بلوا حورکبسو هنسانعم ریغص سرج روند هنلو فدو هک اچ كحوک هدشزو یس ناو ا

 هدنزو طبالع ( لجالط) رولک لجالج یی روند .همدآ .دنمطاشنو تالار تسب هدجوک هد[

 | یک لحج هدنورد لج الجو هلعیف طیشن حورلا فیفخ یا لحج و لجالج مالغ لاق ردهنسانعم لملج ۱
 :قینو توصو اف لوح ناکامیا یسفن لجالج هتشا لوقت هنمو رونلوا قالطا ههرطاخ نالوا تم ]

 | قیملا یناص یا لالج و لجالج راج لاش ردهدنزو باغ هکیک لالج روند هراج یروط و فاص
 ! لجالطا الع تقلع اذا .ةلملحت لبا لاش روند هرهود شل ووپ كايت هدننزو لس( تلج ا) |

 هو زکلارم روند هن شنشک هلیعص ها رایج (نالمجا) ردیدآ عضومرب هددح هدننز و دهده (لمج:رادال

 .هدکروب ردقجهلوا ادیوس هکردیعما بلقلا بحو زدهلغ یرلک دید صوص هکر دیعما ملا تحو هنسانعم [

 ( ةلصما  ردرخآ عض ومر هلي كيج وردیدآعضومر هلیمط وی كيج (لجالج )ر دکج هناد یکه دد كمد ره |
 ىتلا ةفيحلا یهو نامق ةلح أرق هنمو هلوا روطسم تمكح هدنآ هکرونید هب هفبعص لوش هلبڪق كيج و كيم
 | كناتک لج هکر د جزم * باتک یاةلحم هدی و هر لاق رونلواقالطا هلع هب وتکمو باتکر هو ةیکطا اف |

 عیسوتلاب هدعب بوند ه هفیصصو باتک شلروکب اطغ هلحم سپ رددوخأم ندنوب هل هلکشد هنساطغو دلج
 بهاذ هنفیدلوا بّرعم ندیناربع راضعب هد هباهن یدنلوا ناب هدنسهام لج هکهتن یدنل وا قالطا هباتک قلطم |
 رخاف هلغل وا ربتعمو بوغ رم كب هیمکح بتک امم ردص یی هزوا روک ذم هجو نکل ردموسم یراقدلوا |

Êهدنساضق دادغب هلبعص كمالو یصف كيج (ءالولج) یدنلوا لامعتسا هد اتک ق لطم هدعب ید رارروک ءاطغ  

 ا هو نیک دعقور هد ممه ءالسا لها هدنآ ردیدآ هبرقرب هدهفاسم هلح عرب هب هدلب مان نیقناخ ۱

 (للاصلا) رد هياعص للحلا تن همطاف ليج ما ردندمالعا هدننزو ثذح (للحلا) هرزوا سابق رغ روند |
 یجتف كيج (انللج) همظعم یا هلالج تذخا اذا هتل لوقت رد هنسانعم قلآییموک كن هنسنر هدننز و لعافت |

 كيج (هلج وا ) رددآ هرقرب هلیعط كمال وی كيج ( نیل ولج )لرد هب رق ر هدنس هیحان نا ورهن هلم كنالوامال و |
 یسس یک لجالج هدنزو باغ (لالخا) رددآ كتروعرب هدننز و همام ( هلالج) ردیسهنک كلجرر هلیعص ۱

 ه هقان هرز وا ذوذش وروند هه ود ثاکر ارد اج هلن وکسكيم و هلکه كيم و كيج (لعبا) روند هکشآ یروط ۱
 لزاب دوخای عذج لوق ىلع شمریک هنشای ترد لجچ هکیدد راضعب و لجج نیل تب رش لیق هنمو رونل واقالطا |

 لماجو لاج ی نوا قالطا لمج هی راو ههترکو ردضونصخ هوډ ترا مرک هنشاب کک
 رولک ل ئاچ و هل ثالث تاکرح كرایج رولک تالاجبو هلاج و یک لابج رولک لاجو هلض كيج رولکلچو
 راردنا دع تن زو لاج ینع“ق لج رابع ارز ردذوخأم ندلاج یتآ یرکذ لج هکر د جیم + رولکل ماجاو

 صیصتت ینغیدلوا عجب مسا كنس لک رقاب هدنسهدامرش یدلیا تد د یتسهلک لماحهدندادع عجب فل قم هکیدلاق ح

 + الج لیلا نالف ذختا × لئملا نور دش با صيصنت ج د یضرغجشیتح ردبلغا قل وا عج مسا یبکكنآ دوب هلکلیا ق

 یرانابوچو یدنلوا رکذ هکهنن ردعج (لماطا) یدتک 4 هزود ر بویمروط هک نوت ییعی هلک یرسیا ۱

 یرلکدید لماج هدننزو همام( ةلامجا )ر ونل وا قالطا ه 4 وایظع وروندهنسیروس هودقرهلواربارب یرابحاصو ۱
 هد هلال تاکرح كيج روند هنسیروس هقان نايل وا هود كکرا هدنجما لوقیلع روند هکولبر ندنسیروسهود |

 نکزنمب هيف مدالاو * عاشلا لوق هنمو قرهلوا ردان هلیعض كيج رولکلاج یعجچ روند هنسبروس تآوردززاح |
 ثلا یا ليما لکا لاق روند هنغای چا شلرد صو شعرا هدنن ز و ریما ( ليما ) » ةلامبا لرع هرج
 قللنا نسخا یا لیچوه لا روند همدآنالوابوخ قلخو قلخ رول وا فص و ندنسهدام لاجو بئاذلا



 سگ ۱5 =

 ا ردهفوکش فورعم نانلوا ریبعت لک هکر دیعما دروو * روند هکچب یرلکدید نیععای هلعط و عف
 | هدن رق هصقاو لجو ردي ّرعمیسراف لک هروک هنناب كح راش * رد هلجیدرفم نول وا یراصو یزعرق وقآ رک
 | یر هوا هکروندهرنالیروق انو قجالآو رداچ لجو ردندنبسنیمهلبق یط "قخن "لجو رددآوصر
 [ ردهنسانعم كلعا قّوفت هرزواهنسنرب هدننزو لعفت (للصلا) یتبوبرض ثیحیا كتيب "لج لا ردقج هل وا
 | (نلامتا) هیعم خا اذا *یشلاللجت لاقب ردهنسانعم قلآ یتبظععو رفاو كتهنسنرب و ءالعاذا هللجت لاقب
 روند هچظعمما هدننزو ېب ر (یلحا) مظاعتیاهنع لاج لاقت ردهنسانعم قفل ولوا هدننز و لعافت هلمال دیدشت

 6 2لط )رد هلیلیو ات هیهاد دوخاب هطخ ین أت ردش ومندنس هک "لجاو هکر د ح راش «هدننزو درص ردللجیعج

 ةلج موق لا روند هناداس و ءامظم یرلبحاص ناشو ردق ردیعج كالیلج هرزوا روک ذم هج و هل رسک كيج

 لوق یلعر ونلوا قالطا هن ومورک ذمو هنعج ودرفم رون د ه هودو همدآ هدر وناسوولشاب وراطخ || و وذةداسءاهظع یا

 "لج هنککرا دوخا روند هه ود ثاکرا نالوا هدنشاب یکیا دوخاب روند ه هان كده هک وا لزاب ندنشاب یکیا

 هج هقشب هکروند هنلنزو هنس هفوک امرخ كو هلی كيج (لحا) ةلج ةقانو "لج ریعب لاقب روند هلج 4 هقان و

 ] رارکتیقو فلوم + هدنن زو درص ر ولکل لج وهل رسک وج ر ولکل الج عج رونلشیاندنرللا دامرخ رول وا كند رب
 للج سما لاق روند هثیش نالوا ےظع هژنیتصف (للطا) ردرمسفم هللا یکند امرخ شاب هددالا ةمدقم ردشلنا

 (لیلصلاردشطارارکت هدنو فل وم +ربقحیا للج یشلاق رولوادض هلک د هلال وا ریقح وریغص و مظعیا

 [ لصف كيج «"لخا) لا اهتسبلا اذا ةبادلا تالج لوقت ردهنسانعم قللوج یهباد یخدو هدننزو لیعفت

 ] هننکلی یک هلیعضو یصق كيج لج + لطا اهتسبلا اذا الج ةبادلا تللج لوقت ردهنسانعمقللوچ ین هاد خدو
 ] ما لاقت ردهنسانعم لیلجو ردیعما یرد كتعاجر ندع لجو ردلولج یعج هنسانعم عارش روند
 | هنسانعكمردکیرب یغیقءود هللالارول وا ردصمهلج و لجو + رول وا دض هلغل وا هنسانعمریقح و لیلجیا "لج
 كسفنیلع اذه تللج لوقت ردهنسانعم تیانجو هديب هعج اذا لّوالا بابلانم ةلجو الج رعبلا لج لاقت

 ردهنسانعمقلآ یتنالوا مظعمو موک كن هنسن رب و رک ذیس اک ردهنسانعم كللا نطو یالج "لجو هتبنج یا
 ردندناقلا و ءاعما هدننزو باص# ( لالج إل رددآ تعاجر لجو هلالج اوذخا اذا الج طقالا اولج لاقت

 لالما ماو رایدلیا طبض هللا هلم ءاح یبینأث راضعب ردراذدح یتمرکلا لالا واو ورعب ریبز لالخا وبا
 لاله هدننزو باتک «لالطاتاذ) ردندح "یلالخارکب ییا نب دمو ردهلدح هیلیقعلا بیلک نب هللادبع تن
 محض یا لالج یش لاقب روند هثيش نامزیدو یریا هدننزو بارض (لالطاا) ردبقكنسرف یدسالاسیفن
 ۰ هدننزو داذش (لالج)) همظعم یا *یشلا لالج ذخا لاق رونبد هنموک كنهنسن رب و رددآ كغاط رب و
 ۱ ۱ لوانتتاساص بوزکش وب هکروند هرغصلوش هدنن زو ها (قلالط از دیعما تلوب كج هلکه هکمندنسهکل وا

 اقلطم هد هب ان تاساحتل عبتتیلا ةرقبلا یا هک ةلالحا مو نع یمن وثیدا هنمو حراشلالاق » هلواردا عبتتو

 <ةلحا روند ه هقانابق و لوس هدنزو هسانک (ةلالحا و ردلصفم یماکحا و ردرسفم هلا ويح ندا لک !تاساح

 ۱ (لالتجالا) روند هتنالوا شمالغاط بولیزا دوخای هنس هنادرب لوق یلع هن راغبق هود هلئالث تاکرح كيج
 | دوقولا ةلحا طقتلا اذا لجرلا "لتجا لاقت ردهنسانعم كمروشود یعبق هود نوجا قرتوط هدنن زو لاعتفا

 [ هي كيج (فتالج نم همظعم یا هلالج تذخا اذا "یشلا تللتجا لوقت ردهنسانعم قمل آ ییموک كنهنسن رو

 هلبرسسکنهزمش(ثالالجا نمالو هدنز و هلګ (كنلجت نم و هلنیتعف (كللج نمالو هلی كيج (تاالجنم) و
 هلعف لاق ردکعد یروتوا ندنس ردلیلعت هک هکر دلمعتسم هنسانعم كلجا نم یسهلج (كلالجالجا نمإل و
 | بول وانوجما مظعت یسادتا كلجانم یا كلالجا لجا نمو ثالالجا و كتلجت و كللج و تاالج و كلج نم

 ] بول وا كعد مدلشیا ینآ ایظعت اکس یلوق تالجنم هتلعف الثم ارب ز یدنل وا لامعتسا هدنعق وم لیلعت لر هدیک هدعب
 [ نطو یالج یکل ج هدننزو لوصو لول یدنل وا لامعتسا هدنعقوم مدلشیا نوجما كنس هلعیسوت ر هديک
 نطو ءالج لب د دشت كمال( ةا 7)ا ولج ادا یناثلا بابلا نم الجو ال ولج مھل زانم نع موقلا لج لاقب رد هنسانعم كما

 | لجل لاقبرد هنسانعم كل وم وکه رپ هدننز و لرازت ( لجل ا )رد دآ هلق كچ وکر (نالج)) روند هتعاج,ندی
 ] (قلمحا) عضعضتو كر اذا *یشلآ لصلح لا رد هنسانعم قمن الغرا بولصرصو خاس اذا ضرالا ىف

 | لاقت ردهنسانعم قمرغاچ كىو هک رح اذا “یشلا لحج لاقب ردهنسانعم قمالغرا ییهنسن رب هدننزو هلزاز
 | یدآرب هللا ناسلو دعر اذا باصلا لملج لاقت ردهنسانعم كمهدلروک وکو  ادیدش تاص اذا لجرلا لملج

ِ 
7 

3 
۷ 



 دهد سس یا لفح وةلفاح څرلاق رود هل نسا هلتع رس هدنن ز ونسخ (لنها)و(ةلفاخا) رک یا قرشا |

 روند و هوډ تکدواو نابج یا لیفجا وه یوم نابج قفروف را

 هلا E E ار زونید 4 یتاسفا تعاهچ مدننوو هما (قلافحا اوضف | وعلقن اذا موقلالفحنا لاق |

 | رونل وا ریبعتیدنلیس هکر وند هنسهلوقم اشاخو راخ یکیدنلبابورویسكن وص لیسو روند هکو پکو هفکن انلآ
 مهاعد لا ر ردزعصنم یل ومش هکر د هنسانعم تعاجج و هماع ندناسنا هلیص* كل ەز( یلفجالالو هدنن زو یزج( ىلغلا

 ۱ ادیج (لفج) روند هنتعاج كنهنسن ره یلفجا هلبا هزمش هکیدید راضءب معو متعامک یا یلغجالا و یلفطا ۱

 ۱ ةلفجا اؤاج لاق ردهنسانعم تعءاج هلیحصف كنافو كنهزمه (ةلنجالا) یدنلوا رک ذ هکر دیعج ثكاوفح هلی

 ۱ | هنک و پک لدوس هدننز و باغ (لافط )ر دعض و مر هلیعض كيج (لوفج)) تع ام یا مهتلف زا وهتلفجاب و ةلفزاو

 (ليغجا)روندە یدنلبسیکیدر وک لیس و روند + یغاب و هکو قوچ هصاخ لوق یلعروند 4 هنسنقوچو روند
 الف |عطق نوچما فیفخت ندنیک | ناصب یالرت ندنفیدلواروکو روند هاو هکو قوج یخ دو هدننز وریما

 ناوا رف وروکیرلقاریپ هدننز و هرم (فلفحا) رونل واریبعتیغام هکر وند کو شلقرق هدننز و هرم (ةلفجا و روند
 .(لفهلا) ردیع دقیما كن دعقلایذ هام هدن ز و لقیص( لفیج)ل قرولا ةرشكلاىا ةلفج ةرصش لاقرونید هجا |

 | (لالجا] و (ةلالحا) ردیعما كسرفر صوصح هنایذ ون و مرنم یا لفاحوه لاق روند هئيش ناين وا بوپ | ندنرب (لفاجا) هارب شفن اذا تكیدلا لفحت لاق ردهنسانعم قرابق یتیرایوتكننوب سورخ هدننزو لعقت |

 نسا اذا یناثلا بابلا نم الالج و ةلالج نالف لج لاق ردهنسانعم قلوا رمو ولشاب:مدآر هلیصف كراج |

 ردهنسانعم قلوا رز و ولوالالجو ردندنلسق ےک ردلکد ندنناکرا ربسفت یلوف كنتحا و كفل وم» كنتحا و |

 ردزساه هکلالح و بول وا هنسانعم ردقیظع هلالج هروک هناي هدریاصب كفلوم + مظع اذا الالج لج لا |

 مارک الا ولالا وذ ليقف رول وافوصومالعاو لجا تاذنامه هلکن ۲ هکر دهنسانعمیهانت ویاغهدناشوردق مع 0

 0 1 ردن وچکیدلیا قلخ هظعءایشا قج هنل وا لالدتسا هنتینادحو تاذای فیصوت هلکنآ یالعو لج قحو |
 هنسانعملج الالح و+یپتناردینبم هنفیدل وا لیلج ندقغلوا اردا هلسا وح دوخاب هنفیدل وا لیلح ویلاع ندهطاحا |

 روندهمدآ هدرولناس و ولشاب ردفص وندر وک ذمیانعمیکیا هدننز وربما لیلا رک دیس اکر دلبلعت ادا هکرولک

 كلوا یانعم ردنوا نانل وا ریبعت یسیراد ناب هکر وند هتابن یراکدید مامنو ردهنسانعم مظعو كرز و ولواو |
 | ندنهبات ردیعماكموقرب هدنرایدنع و رددآتالجررب و رولک لئالجیعج كلربخا و هلبرمک كيج رولکهلج عج |

 lC لا )ر دیا كغاط ر ەدماش( لیلا لبج ]لر دن وتسنم هب یدا وم[: لیلا وذ هدنم لوق یلغردندرانا لا سم أ
 | كعد وی ویربا هکر وند هئیشنابل وا قیقد و هدرخ و ردکمد ےظع وول وا هکر دهنسانعم لصق و یرسک اک |

 | دن سهل وقننسالب کر ونلوا قالطا هن س هل وقم اکو همش ود ها لنوو "لجالو قدهلاملاههنم ورول وا |

 [ هلعص كيج هدن و و رار د یرابس هدیسراف رونل وا ریبعت رک ا هکر وند هنشماق كنک ا نالوا داصح و ردلباقم |

 لاقب ردرلفص و هنمانعمرمظع و لیلج هد رانوب هدننز ونامر (لالطا و هدننزوباض (لالطا) رد راج هلیصف و |
 روند هن رب نیکشا هلزکد ره لالالج الثم روندهنترفوو رنیظعمكنهنسذ ره لالج و لیلحیا لالج و لالح یش |

 ! شم روغوطنرف ر نامه هللج و روند هنداق نال وا ےظع یردق ردر قم هدنزو ا( اولا

۱ 

 یعج روند هنعناخا امر ول وا نالواقوجكیثم و ادحا و انطب تن تناک اذا ةلبلح ةقان لا روندهناویح

 همدآ رپ و همظعااذا هللا لاق ردهنسسانعم میلنعت قلولوا هلنرمسک كنهزمه (لالجالا هلبارسک رولک لالج |
 | ردهنسانعم قلوا دنم روزو"یوقو ةلبلطایناطعاامیا یتلجاام لوقت رد هنسانعم كم ر وناویحیراکددهلیلج |
 ۳ هدیلس یسهزمه سپ رولوا دص هلغلوا هننانقلوا ناوتانو فیعض و یوق اذا لجرا لجا لاق |

 لالج هلی كيج( لا یک همرکت روند هفلول وا ردعما هدننز وهل (ةلصلا فعض اذا نالف "لحا لا

 ۱ وند هنل وجه اد لحو ریظعمیا ہر کک و هلالح و هلح دحا لاق روند رزهظعم و رفا و كشرب کا
| 
 ۱ سرفلا لج 5 2 OEE ن درج ی رد هد ليف کا دن سل لوچ ۱



 ردهنسانعم كلیانیبعت ترجاو لعج هدنلباتمیلع هب هسک رب هلبسمک كنهزمه (لاعجالا) ةقرظنا یا لاعلاو |
 ندقاح وا ها هر واجم و هاطعااذا لعط |هللعجا لاقس ردهنسانعم كمر و ترجاو هلهتنئا اذا العج هلعجا لاق

 قمزق هککرا راروناح راسو كب وک قحاقو لاعلاب اهلزنا اذا ردقلالمجا لاق ردهنسانعم كمردنا هرصت
 قعشوا یجو قو هوصو دافسلا تبحا اذا اهریغو ةبلكلا تلعجا لاق رونل وا ریبعت قوقالپ هکردهنسانعم

 | دوب (لاصتمالا) ديف تنام وا هیف تکا ذا ءام نالعطا تلعجا لاقب ردهنسانعم كلوا هدوص دوخاب
 | نسحم (لعملا) تلعجا عع ةبلكلا تلعفسا لاق رد هنسانعم قهقالب روناح یسهلوقم دروق و كیوک قحناق
 | هدنزو هرم (ةلعلا) روند هبوص شعثوا یکجوب قوب و روند هنسهلوقم كن وک ق ج اق شمزق هککرا هدننزو

 روند هننالوا زعشربا لا هنشم دوخاب هلال واک دوخاب روند هنجاغآ امرخ رودو لوق ىلع روند هننادف امرخ

 لعج لجر لاق روند هب هسک هفایقد و رظنمدب و نیکر چو هایس هدننزو درص (لعطا#) یک رم ردلعج یعج ۱
 لاق روند هیقر ندهزوک ییعاضواو لاعفاكسان امنادو روند ه هسیک دناعمو جو وکتوا و ممد درعا

 |95 د نال نیم رؤ لبد ناد رکن یکرس هدیسراف هکر وند هنکجو قو و بیقر اذکو ج ولج یا لعج لجر ۱
 | (لعجا) نالعط ا ةرثكی ةلعح ضرا لاق روند هرب نالوا قوچیجوب قو هدننزو هنسحم (ةلعحما) هلبرمسک

 | لعج ءام لاق روند هب وص شل وا هدنجما دوخاب شعشوا یکجقوب هدننزو فتک عطا و هل رسک كجا
 ردهنسانعمقلوط هلیکجوب قود وص هلنیتصف (لعلا) هبف تناموا نالا هيف ترک اذا "رماک لعحمو لعجو
 | لاق ردهنسانعم قلوا رودوب قرهلوا زوم مدآرب و نالعطاب ءالتما اذا عبارلا بابلانم العج ءالا لمچ لا

 | لورج «لوعحا) اجو ناک اذا نالف لعج لاق ردهنسانعم قلوا زانو نعتیف سصق ادا مالغلا لعج
 ۱ عضومرب هدننزو همه (هلعج)) ردتغاجیرب هدننزو باتک «لاعجون) روند هنسیر واي كنشوف هود هدننزو
 لیعج نب بمک و ردندناعصا یعصمنالالیعج و یرعلا قارس نب لیعج ردندیماسا هدننزو ربب ز (لیعجا) رددآ

 لعاح وه لاقب ردهنسانعم ذخآ یصلآ (لعتحا) ردهنسانعم یطعم یح رب و هنسن (لعاطا# ردرعاشرپ |
 | همدآرب هدننزو هلعافم (ةلعاجلا) ذخاف هاطعا یا لعتجاف هلعج مهلوق نم ذخآ یا لعتح اذو طعم یا
 لاق ر دهنسانعم كالا تعرس هدننزو هجرحد (ةلبعجاإ) هاشر اذا هلعاج لاق ر دهنسانعم كمرب و توشر
 | ردنداهقفو ءارق ردهیشرفا ؛یضاق هکردناهاع نا هدننز و ذفنق هلا هثلثم یا (لثعج)) عرسا اذا لجرلا لبعج

 | هثیش نالوا ددشو بلص هدننزو ناعبخ (لدعنطا لو هدننزو لبمنک «لدعنخا)و هدننزو رفعج (لدعطا)

 |( افلا ) مس لبتق یا لیلفعج ضرالاف لاق روند هلوتقم نات بوشیش هدننزو لیبجنز (لیلفعج ال روند
 ۱ ( لفل ا )هع رصف ج رسلانع هبلقیا هلفعخ هنعط لا ردهنسانعم قمرادقآ بور وا یییراوس هدننزو هجرحد |

 | بوریص یروماج و هرشقاذا یتاثلا بابلانم الفج هلفج لا رد هنسانعم قع وص یتغوبق كن هنسنرب هدننزو لفت
 ليفلا لفج لاقب ردهنسانعم كلسرت ىع ليف ةصاخ و هفرج اذا نیطلا لفج لاق ردهنسانعم كم روك

 رد هنسانعمقع آ هرمشطزکد یقلابو هاح اذا مظعلانع محلا لفج لاقب ردهنسانعم قمریص یتا ندکیکو ثاراذا
 جرلاتلفج لاق ردهنسانعم كقلیا هلتعرس بولاچ یدولب لیو لحاسلایلع هاقلا اذا كعسلا رها لفج لاقت

 | لاق ردهنسانعم قلاچ هربو هتدرطو هتک رح اذا ملظلا حیرلا تلفج لاقبو هتففتسا و رهت رض اذا بالا

ece e!لاق روند هناصسندیک شو هلغلاشوب یرومتبو روند هنشوق هود ثاکروا 1  

 هب هک رق هايس ول رد رب وردتغل هدنسهلک لثج روند هب هج رق ی ربا ولقایا ویضمو هءام قارهدق ناکاذا لفج باح

 هدل وا یانعم یکیا هلبا لفج هدننزو لیعفت (لیفحملا) رولک لوفج یعجج هنسانعم هنیفس روند بیکو روند
 روند هنسرت كنعسقلبف .هلیرسک كيج (لفلخا) نیلّوالا نینعلایف هلفج یتعع الیفحت هلفج لاق ردفدام
 |الوفج رعشلا لفج لاق ردهنسانعم قملوا ناشیرپ و هدرمژپ جاص هدننزو دوعق (لوفجا) ردلافجایعج
 | ضرالا ق بهذ و عرسا اذا علظلا لفج لا ردهنسانعم كقك بوقیچ هلتعرسو ثعش اذا لوالا بابلا نم
 ۱ هلع رس دوب هلب رسک كن هزمه (لافجالا) تعرسا اذا جم رلا تلفج لاقب ردهنسانعم كما هلتعرس ليو

 | كمتروب هلتعرس رول وا ىّدعتمو اولفحنا یا موقلالفجا لاقبو عرسا اذا مللفلا لفجا لاقب رد هنسانعم كك

 | لاق روند هلبندیک بورتوک هلتعرس یباح” هدننزو روبص (لوفجا) هتعرسااذا هتلفجا لوقت ردهنسانعم
 | لاق روند هتروع ولشایو ةيظع یا لوفج جب لاق روند هثبش ناوارف و روکو باصسلا لفحم ا لوفج ځد |

۱ 

 فا



f ۱۹۳ 

 اذه لاق روند هنیسک امرخ هدننزو باخ (لازطا) دّیج یأراذ یاس نیم یا را لا ید یا

 هناوج هزات هدننزو رهوج (لزوطا) رددآ عضومرب هدننزو یراکس (یلازج ال للا مارص یا لازا نمز

 شلوا هدنامورفو نوکشودندقلشرآ و روند هنن زالپ نیجرکوکو باش یا الزوج تیر لوقترونلوا قالطا
  ندنسهاسف هتک هات و هنیفس (هلزج ون را سلا یا لزوطا هافس لاق ناسا مورو و نود هب هقای

 رنو زو هرفو رم (هلزج)و (لزج) ردسقل كناقع نب دیعس ندنیثدح هدنزو درص (لزج) ردنطب رب
 هلغمالاق ی وقف دوخاب یراشید ندکلرپپ و روند هب هقان هجوق نو زو تسس هدننزز و ءارج (ءالطط ۱ ) ردندیماسا

 هل رسکو ىح كيج (ةلاعجا ) و هلی و یصف كيج (لعلا) روند ه هقان نالوا رل هوک بویفیچ ینلع
 | هد راصب كفلؤم + هعنص اذا ثلاثلا بابلا نم ةلاعجو ةلاعجو العج هلعج لا ردهنسانعم كلشيا شيا
 | هدانعم قنق ندهینآ ناعم یکی اسو عنص و لعف ردعوضوم هلاعفا موم هدانعم لصا یم هلک لج هروک نا
 ردلمعتسم هرزوا هجو چوا نوا هدنیبم نآرقو ر ینسانعم كلشيا ینعب لعف هلاحمال هسنلوا لامعتسا
 لعج لاق ردکعد قلوا راشیاو قلاب ب ولنوب هکلشيا یشیا رب دور ًاشناو ذخاو قفط (۱)

 رد هنسانعم لاسرا و لوق (۳) رونلاو تالظلا لعج و یلاعت هلوقکر دهنسانعم قلخ (۲) قفط یا اذک ندا
 هل لعح ىلاعت هلوتک رد هنسانعم هب وست و هئي ٤( ) ءانلسرا و هانلقیا هک ای ع انٌرق ہانلعج انا یلاعت هلوقک ١

 لید( *) ردقیا چ اردق "ی 2 لكل هللا لعجدق ال ییاعت هژوقک ردهنسانعم دقت (0) "یه یا چ اسب ہرا نم

 نولعح ۶ یلاعت هلوقک ردهنسانعم "یشلا ف *یشلا لاخدا (۷ ]4 مکتزر نولعجت و یلاعتهلوقک رد هنسانعم

 نیذلا بولقیف انلعجو  یلاعت هلوقک ردهنسانعم كما اقلاو ماهلا هبلق ییهنسنرب (۸) هک مهناذآین مهعباصا
 هل وقکر د هنسانعم همست )۱۰ ) رخ اهلا هللا عم نولعج نیذلا ۴ یلاعت هلوقک ردهنسانعم داقتعا (۵)  هوعنا

Eنلاعت هل وقک ردهنسانعم كلا ن وکتو داحا ندرخا * یش ییشر )0  

 ریبصت هکر د هنسانعم كمر ردن ود هتلاحو تفصرخآ ندنلاحو تفصر ی هنسنر (۱۲) ۱

 هنسن رب (۱۳) اهریص یا دءاشارف ضرالا کل لعج یلاعتهلوقکر ونل واربعت با قلقهدواسل ندنو ر

 دڳ نلس رمل انم هولعاح و كيلا هو دار انا یلاعت هل وک ن وسل وا لطاب لرکو قح رکرد هنسانمم تل کح هرزوا

 تولوا هنسانعم قلقلصارونلوا لامعتسا هل را هق الع دقت و قالطا دوخا صوصخو موع هدهروک ذم "ییاعمس ۱

 العج "یشلا لعجلاق ر د هنسانعم كلیامضو لعجو + یهتنا ردرّوصمو ظومم هدنربره كن هموق رم لاعفا و
 داقتعا وه رص یا انسح ع ا لعج لاقب رد هنسانعم قلقو ءاقلا ىا ضعب لوق هضعب لعج لاق و هعضو اذا ||
 یصوصخر هلبا هسیک ر و رد هنسانعم داقتعا نظ هدا رو اها ابنظ یا دادغب ةرصبلا لعج لاقت ردهتسانعم كما |(

 قلاب بولنوب هشیارب و هیلع هب هطراش اذا اذک یلع اذک هل لعج لاق ردهنسانعم مشط رش هرزوا هجورب

 مهنیذلا ةكتالملاا ولعجو 3 ىلاعت هلوق هنمو ردهنسانعم هیعسآ و لبقاو ذخا یا اذک لعف لعج لاقب رد هنسانعم
 تبسنو وزعو هان یا کاب ع انأرق هانلعجانا 2۶ یلاعت هلوقکر د هتسانعم نیس واوقم یا هک اناا نجرلا دابع
 هک رونلاو تاللا لعج ول یلاعت هلوفکر ول وا هنسانعم قارب و كيلا هتبسن یا كاخا اد ز تلعج لوقت رد هنسانعم كلعا

 للاصت هلوقکو مک افرش یا هعاطسو ما ک انلعجو و یلاصت هلوقک ردهنسانعم فیرشتو امقلخ یا |

 یا هاهلفاس املاع انلعج و 9 یلاعت هلوقکر دهنسانعم لیدبن و هفرتش یا چ امایق مارا تیبل | ةبعکلا هّلا لعج

 تعیرمش فلاح رد هنسانعم یعدب مکح وا ج تاض ورفلا تاولصلا لا لعح وحن رد هنسانعمیعربش مکحو انلدب

 رول وا ءاکو نبضع نت اول نیل بیام ہل وقکر دیلباقم یعرمش مکح ردترابع ندیدنع مکح قرهلوا ۱

 لوقک هسل وا نیصت"یتسانعم هب رافملعف تعب هسلوا لخاد هه راقم لاعفا ند ونلوا لامعتسا قرهلوا مزال |

 روند هنککرا كنحاغآ امرخ لعج و + لا براشلا ضمن ضباف یو + ییلقن تقاماذا تلعحدق و *» یاشلا

 هدننزو هنیفس (ةلبعطا و هدننزو لفق (لعطا) و هدننز و باتک«لاععا) و هلشالث تاکرح كیج «ةلاعع۱) |
 ةثلثم هتلاعج لماعلا یطعا لاقب یکی سارک لا و یرت قابا روند هرجا و ضوع نانلوا طرش هدنس هلباقم شیارب |

 كعندنا نیبعت هطبرش و لعج هدنرانیب یی هنسنرب هدننز و لعافت 6 لعاصتلا )هرجا یتعب هلع ىلع هل هلعجامیا هتلبعج و |
 | اج لنا لاقب رونل وا قالطا هوش ر هدننز و ه اع (قلاعح) مهنیب هولعجاذا "یشلا اولعاضص لاق رد هنسانعم

  یرسک ك يج هدنو رونل وا قالطا هترجا لد یرلکدلپا نییعت و طرتشهمدآ نالیردن وک لد هلاتق وانغ و ةوشریا |
 لیعضو یرسکكيج (ةلاعلجا ) لعج كنع یزغاذا یزاغاللعحیامیه و هنلاعج تبطعا لوقتردززاج هد هیعض و



a ۱۰۲ زی 

 هدرلنو هدننزو هطبلع ( ةلورطا و و هدننزو طبلع «لورطا را ردسقل عاش مان "یسبعلا ةئيطحو ردیعا

 لایرج و رجا غبص وهو لایرطاب هغبص لاق روند هاو یزمرق هلرسسک كيج (لایرطا) روند هرب قلشاط
 روند هکنر نالوا صلاخ و یناصاقلطمو روند هنسهراصع ناقیچ ادا لروپصاو روند هنترجكنوتلآ بهذلا

 كسادرم نن سابعو روند هنکنر كتهداب لوق ىلع هنسانعم رج روند 4 هدابو نوسلوا یرباسو یزمرق

 (ةلورطا) روند هنکنر دوخاب 4 هداب یخ د وب هل رسک كيج (ةلایرطا) ردیعما یراسرف كنرمن ریهز نب سیف و
 دوخاب هرق ر هدنم هدنزو بدنج (لورجر) رددآ وصرب هدندروب یسهلسف یتغ هددجنرابد یالعا هلیصف كيج
 رفاطا لرجا لاق ردهنسانعم قمرا و هرب رو و كب نک رازاق وبق هلبلرسک كنءهزمه (لارجالا) رددآ وصرپ

 لاق ردهنسانعم قمرواص یعاربط هلا لا هدننزو هجرحد هلا هلثلثم یاث (تلئرحا ۸ لوا رطا غلبف رفح اذا

 هدنشاب هرفس هکر د هسک لوش لواو رد هنسانعم نابدرج هدننز و لسبحن ز (لی در اال هدي هافس اذا بارلا لثرج

 ماعطنالوا هدنکو ا كقلخراشابهکع هللا غاص هجر ارب هللا قلخو بودا ظفح هنلا لوص بولآ ماعط رادقمرب

 یانعمو ذخا راب عردب عم نابدرج لابد رج هکر د جرتم × ردنا لک | یعاعط یغیدلقص لوا یسیدنکهرکصذدک دن

 روند هه رد هل رسک كيج (لحدرطا) رایدنا ذخا ځد نسهلک لی درج ندنآ هدعب رلیدلیا بعالت هدرونم

 هدننزو هجرحد (ةلدرطا) رونلوا قالطا هنسیشید و هنککر ا روند ۵«ودرکی هوک یربا كيو هنسانعم یدا و
 جی ىق عقوو طوقسلا ىلع فرشا اذا لجرلا لدرج لاش ردهنسانعم قلوا فرشم هکع ود هب یعاشا

 "یلیصالا دوا هطبض ایڈ ےاب امه لک لد رجلا نخ ةياور فو و لد رج نم مهنمو هل! قبوملا نف یراخلا

 روھلا ةياورو مهو وهو علا یازلاو اب لدرجلا "ینوناصلا نبا یکحو طوقسلا ىلع فارشالاب هرسفو
 نوغو زو لاد (لیبعرجا) یتایماک ع ورمل اوا بيل الكلاب عطقملا هانعمو ةلمجملا ءارلا و تحمل ءامللاب

 هن وط وا یروف هلی وکس كنه یازو یصف كيج (لزطا) ظبلغ یا لسعرج "یش لاق روند هثیش ظیلغو
 بطح یا ریثک لزج ءاح لاق رونل وا ریبعت قرعوط هکروند هنوط وا نیلاق يک تو وا ماج لوق ىلع روند
 یش لاق هلرسک كي> رولک لازج یعج رونلوا قالطا ههنسف قوجو هنم مظعلا ظیلغلا وهوا سباب
 نیتم یرکفو یأرو ءاطعم مرک یا لزج لجر لاقت رونلوا قالطا همدآ عرک درعوج كبو ریثک یا لزج
 بویل وا كیکرو یأرلالیصا لقاع یا لزج لجر لا رونلوا قالطا همدآ دیشرو لقاع یحاص هلماک تیارد |

 روند هسهزا وآ نیجرکو کو كيکرلا فالخ یا لزج ظفل لاق رولوا فصو ه هلک و ظفلنالواتسرد و تسار

 نلعافتم هک ردندلماک ر ع تافاحز هدنحالطصا نویضوع لزج و اهتوص یا ةمام لا لزج فطلاام لاقت
 بتک هکربد ا 8 دور نلمتعم هک وک راع ندطاقما یتسهآ و ناکسا یار فرخ كنژزج |
 رول وا ردصم لزح و ردشلا رکذ ید هدار وا فام هکهت ردم وس هدنناونع لزخ هلا هګ# یاخ هدض ورع

 هعبار طقسا اذا یتالا بابلانم الزج نلعافتم لزج لاق هنسانعم كلتا ارجا یوق رم فاحز هدروک ذم ؤزح

 نالوا یطسو هکر د هلهیبشت هه ود نال وا ضرام لزج قالطا لوزح هر وکذ م ؤۇزج هکیدید راضعب و هينا نکساو
 ردهنسانعم كلخا ضا ام سل شا ید ما دود دب واه لزجو ردشغلوا هيبشت هل وزحم مانس یعبار فرح

 هلزج لاق ردهنسانعم قلق هراب یکیا بولاچ هلرمق یبهنسنر و هعطق اذا ریعبلا براغ بتقلا لزج لاقي
 لاق روند یهنسن قوچ جدو هدننزو ربما (لیزطا# ردیدآ تابنر لزج و نیتلزج هعطق اذا فال

 ۱ یمهظحالمورکف هکر د راش قوم كنس هلک لزج هدننز و ءارج (ءالزطا)ل و هدننزو هرم (ةلزح) ریثکیا لیزج یش
 ههظعلا یا ةلزج ةأرما لاق روند هنوتاخ كوس یسیرغص هلزجو روند هنوتاخ هدیشرو هلقام نال وانیتمو لیصا
 كنس هک لزجا هلم كيج (لزخا) روند هندیس امرخ و روند هنمولط دوسو روند هنسهیش كمتا و رل

 | رقلانم ةلزج لات زساه روند ځد لزج روند هنکو لب امرخ لو هلرسک كيج (تلزحا) رک ذیساک ردیعج
 ا ف نزيف یا نم ةلزج ذخا لاق روند هنهراب رب ندهنسنرپ و هنم ةيظع ةعطق یا لزجو

 | هلک عا ای یتشاب یزوما هکردهنسانعم قملوا شلوا وادج دوخاب شسک یشاب یزوما ندنریثأت یباغا دیواه
 هدننزز ورجا (لزجالا) لزجا راصاذ | عپارلا بابلانمالزج ریعبلا لزجلاش رول واروقچیرب بوقیچ كيکنداروآ
 | یزوما كندود دیواه هل رسک كنهزمش (لازجالا) رد ءالزج یئنؤم روند هبءود نالوا هرزوا موقرم فص و

 یو هنسنرب هدننزو هلاصا (ةلاز جا هلزج ییعع ربعبلا بتقلا لزجا لاق رد هنسانعم كمما غاي یتشاب
 | قلوا شیدنا كينو یآر بوخ مدآرب و مظع اذا سافنا بابلانم ةلازج *یثلا لزج لا ردهنسانعم قلوا



e ۱٩۱ Fe- 

 بتونلیمرکد ن نکل بویعشکپزونه کروند هنغیروقامرخ لوشو روند هلاسموق هج هقفوب ضعبلادنع و ضرالایا |

 لاعفنا (لادجالا) ردهنسانعممین هر ځد وب (لیدصتلا روند ه هن رق هدرخ هجن وزوا یرقایاو هلو شغل شب |
 هعرص یا لتح و لدحاف الدج هلّدح لاقت ردهنسانعم قغلاج هرب ردرلع واطم هدننز و لعفت (لدصلا) و هدننزو

 اذا لوالا بابلانم الودج *یشلالدجلاس رد هنسانعم قلوا مک وكب هدننزو لوصو (لودطا ) عرصناف

 “یش لاق رون د هثیش نال وا تع وكب ردفص و ندل ودج هدنن ز ولدع (لدطا و هدننز و فتک (لدا) بلص

 هلتدش رادنقا نع هلنیتحم# (لدحا) روند همدآ لداح و عزانم كب هدننزو فتک لدج و بلص یا لدج و لدج
 ماکحا و و اهیلع ردق و هتموصخ تذتشا اذا الدج لجرلا لدج لاقب ردهنسانعم قلوا ردا تموصخ و عازن
 كلبا هصاخم هلن هلبا هسکرب هدننزو لاتق (لادطاا) و هدننزو هلناقم (ةلداحما)ل ردذوخأم ندنسانعم لتف
 عزانم و لداحت كم ید وب هدننزو بارحم (لادحا) ددناب هصاخ اذا الادج و ةلداح هلداح لاق ردهنسانعم

 روند 4 یناسنا تعاج هدننزوو دعقن (لدحا) لادا دیدش یا لادحجم و لدحمو لدج لجر لاق روند همدآ

 دناک اش یا هنلیدج ىلع لع لاقن ردهنمانفم هک شو ترظف و تی و ردیف دارمو ءدنز و هلبق دلا
 رد هنسانعم هقرط و بولساو لاحو روند هسفق قجه وق شوق یسهلوقم نیجرک وکو ردهنسانعم هبحانو |
 هکرونید هبوث ول ردرب هدنزرط یکلاعوک برعنساقیو مقر و والا ا یا م مرا ةلیدج ىلع موقلا لا

 ندنسهلبق ريج ورع نب عیبس تن هلدج ردندناوسن ءایما هلدج و ورک را وتاخ ضباح و ینابیص با

 یسفقش وق یراکدند هلدج هدننزو دا دش (لاذطا) هدنزو " ی روند" یدج هدنتبسن ردیسهدلا و كتعاججر

 هدنساضقرواخ هلیس هين لعاف مسا (لداحت) ردهدلب رب ندنلاعالصوم هدنز و بارغ (لادح# روند همدا ناب ۱

 ردیع"| فورعهرمرب نانو روند هریغص رم هدننز و عورخ (لودطا )و هدنز و رفعج (لودلا) ردیدآ هدلبرپ | |
 یدل و كناوبح یشید ی 4 وقم وها هل رسک ك نزم (لادجالا) روند هنلا نواهو كبد هدننز و هرم (دلدحا) |

 یرسک كيج (لذطا) اهدلو اهعم یثم اذا ةسظلا تلدجا لا ردهنسانعم قلوا رزک هلیسیدنک بونلت و | ۱

 لوق یلعروند هنک و کو هنسهچم وا نالق ه رکضندک تک یوزر یرقوب كنس هلوقم جاغا هلي وکس كن دم لاذو 0
 لاذج و لاذجا یعج رد اح هد هلیصف كيج رول وا هدنزرط یید یعاد شلسک كنامرخ هکر وند هنکو تک كجاغا |
 باهذدهباهریغ وم رتا لما وه و لذ اک ب صتنا لاق هلیمط ك رایج ر ولکه لوذج و لوذجو ہل رسک ك یج رول |

 كغاطو روند هنج وا كنناق قابا و ناديعلا نم للا عرامش لاثم ىلع امو ةرجشلا لوصا نم مع اموا حرف ۱
 لّیلف یا لالا نم لذح هللاق رونل وا قالطا هلام جزا و رواک لاذجا یعج روند هنسهب : نال وا رهاظو یم |

 ا ب ناز ودا رز رکیدهنغات كنجسقو ود هکر وند هجاغا نوغو هدنزرط لو کیرویسلوشو |

 ىراربغصت + برا اهشذع و تاک اهلیذجانا + رذنلا نن بای ا لوق هنمو روند لیذج هدنرفصم نوا
 یتاعرو تنایصو طب م لزیسف یشاومو "با ودرلب ع وناهرب بحاصیا ناهرب لذجان| لاشه هنم و ردن وا عظمت ۱ ۱

 ( ناعطلا لذج ) هتسایسب قیفر یا لام لذج نالف نول وق رار دنا قالطا لام لذج هم دا نالوان واعمو قیفر هدنص وضخ |

 لا رد هنسانعم قمروط بولیکید یک جاغا هدننزو لوص و (لوذجا ) ردسبقل كسارف نب مقلع ندیرعریهاشم |

 لج رلالذج لاق ردهنسانعم قمل وا ناداش ES (لذجا) تو بصتا اذا لّوالا بابلانم ال وذج “ىلا لذج |

 روند هب هسک ناداشو رورسم هدنز و نارکس(نالذط الو هدننز و فتک لذا حرفاذا معيارا بابلانم الذح |

 كنءزمه (لاذج الا و حرف یا نالذج و لذج لجر لا ردشل وا دراو هدننا ونع لذاح ةر و رض هدراعشا ضعب و |
 لذتجاف هلذجا لاق ردهنسانعم كم قوس هدننزو لاعتفا (لاذتجالا) ردهنسانعم كمردنوس یمدآ رب هی رکا |

 لذاح ءاقس لاق هلوا ردبارییغت یم عط هاد وس نالوا هدنجما هکروند هم ول وط لوش (لذاخا) جم اف هح رفا یا |

 اونغاضت اذا اولذاصت لاش ردهنسانعم كعثدا توادعو نیک هدننزو لعافت (لذاصلا ) 2 مطريغ اذا |

 هلوا شفلتجر وی یرتریلف و یزاقوب  ندقل زس وص کرول وا فص و هب همصآ ل وش هدنازو هج رف انج اوتامتو
 یدرفم سپ روند هراشاط هلنیتصف (لرا)) شطعلا نم عب اهنادیع تدعجو تشن اذا ةلذج ةمرك لاق
 ردصم لرج و رواکل ارجا یعج روند هناکم نالوا ظیلغ و تضع و كیدوخاب هغلشاط ولجاغا لوق ىلع ردهلرج

 (لرطا ) ظلغ و بلصاذا عبارلا بابل انم الرجناکلا لرج لا ردهنسانعم قل وا ظیلغ و تاق وكب لحترب رول وا
 قلشاط هدننزو رفعج (لورطا) رد لارجا یجب هدکنو روند هناکم نالوا ظیلغ و كب یغاربط هدننزو فتک

 كروناح رب ندراروناح یحر و ردق هنلمح روند هنسابق لا لوق یلع هراشاطو هنسانعم ناتسکنس روند هرب

 ۲۱ ) * ثل +
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 وو ار ارج او ادا هلسج لاق ردهنسانعم لسج (ليعجتا إل دع رص اذا تلاثلا ابلا نم العج
 | ناقلق ندنا هکر وند هنسب رد قلاب لوب قوشو روند هايف كوي هدننزو ردیح (لصا) روند هب عطع ۀقان

 | 6لاسحا) رد هنسانعم عورصم شفلاچ هرب هدننزو مظعم ( لس ا) روند هئیش وب و یربا اقلطم ورولپ زود
 ۱ ردهنسانعم قلو ا یارک لوف ىلع ود مآ ر هدننز و هج ر د( الدا ) هنسانعم 7 مسرروند هوای

 | یتغتسا اذا نالف لدحج لاقب رد هنسانعم قمل وا نیکنز نکیاریقف ای راکم وا ال اجب راص اذا لچ را لدحج لاقت

 | قمردلوطو اار وا هعرص اذا انالف لدسج لاق ردهنسانعم قلاب لوق یلعقمتت ءرب ا
 یراهودو هعج اذا لالا لدحح لاق ردهن س انعم كهردکن رب , لام و هءالم اذا ءاب الا لدح لاق رد هیات

 ۱ لبا )و هدننزو رفعج (لدسحا) اهارك او اهعض اذا لبالا لدح لا ردهنسانعم قعشوق هک وی زا
 ۱ دوشم نیش( شعر ون ده رود و هدنن زو لبهنک دم روند هنالغوًآزوعهولط نا نوغب وان رههدنن زوذفنو

 ۱ < فسا روندهمدآ لالاج و تسج هدننزو طبالع (لشاس او هدننز زو ذفتق (لشصجا و هدننزو رفعج هلا

 | لا روند همدا م رکو دیسو ربثک شیج یا لفحګ ریمالاءاج لاق روند هرکسع قوچ هدننزو رفعج
 | (ةلفسجا ) نبینا عظعلا یا لفسجلجر لاش روند همدآ ابقو یربا یرناب و م رک دیس یا لفعج وه
 ۱ تآ و روند هفش هنغاد ود ناسنا هکدنن یکكشا و رطاق وتآ روندهنغاد ودلراوط ولقن رط نوت هدننز و هرهوج

 | هکروند هنن رب ره ك رهرهم و كراناشن هحزسب وت هاد کا هدنرادقم یرولف هدنرازو ما كن رالوق لزوم

 هامرو هعرص اذا هلفعج لاق هنسانعم قلاح هر بوتآ رولوا ردصم هلفعج و لو دک ار اف قلخ

  هدننزو جرحدت (لصتا) هلعف هتکب اذاهلفسج لاق ردهنسانعم كما تاکسا و تیکت هلیلعف یدنک یمدآر وا

 | لجر لا روند دند لاد ود نیلاقهدننز و لدنعم 6 لفنسج ) اوعمحتاذا مولا لفن لاقت ود هنسانعم كمکيرب
 | روند هنالغ وا ولناح ولتانوغب وا ینایره هدنرانز وذغنق و رفعج هلا همت یاخ (لدح ال ةفشلا ظیلغلا النسج
 | مکح هکردهنسانعم كلعا مکحم یب وکروا هلی وکس تلاد و یصق كيج (لدطا) نیم رداح یا لدخج مالغ لا
 | ددشو یوق یکییزاق لدجو هلتف مکح اذالوالا و یناثلا بابلا نم الدج لبطا لدج لاق ردقجهلوا كکو

 | رونل وا قالطا هن راکیک نوزوا نالوا مک و نیتم كناضعا راسو ككربفایا و كربلا و رونل وا قالطا ءرکذ نالوا
 | یکی کیک هح وا هل وا هج هقشب ب ويعش راق راکبک ر اساکا وبول وا مک و نوغ وب کل را دک لود

 | بوئلت وق یرایر وابناویح  اسووهآر ولوا ردصملدجو رولکل ودج ور واک ل ادجا یعج رد راج هد هلا رمسکه د ران وب
 | كم وا هلبنس وهما عبو یوقاذاالدجاهربغ و ةببظل دل ولدج لاق ردهنسانعمقل وار دیک بوب واهنسهق رآ ی ان

 | ةلادخایلع هعرص اذا هلدج لا ردهنسان ہم قم هرب یعدارب و عقواذالبنسلا ف یا لدح لاق داف

 | یرلکدرگ هننوب هودو روند هرالو شلروا ندمیضت هدننزورما (لیدطا) رونل واقالطا هرایوربق لدج و

 | هنراندرک هکروند هتن ز یرلکدتا ریبعت حاشو كرم ناوسنو هل وا شل روا ندلبق دوخاب ندهعصت هکروند هبا

 | <لودحلا) ردیعما تن روغوب رب لرذنم نب نامت لیدج و هدننزو بتک رولکل دجیعج رارونقاط یوا و لئاجتا ۱
 مک بصقلا فیطل یا لودح لجر لاش روند همدآ آ دنوق و کح یبیک رت و مادنا و فیطل و بسانتم یرلکیک |

 | لدحا و "یطلا نسح یا لدجا دعاس لاق رول وا فصو هوضع نالوا شوخ و دنوق ىع روق(لدحالا) لتقلا ۱

 ردوا لدجا و ردلداحا یعج روند غرچ هدیسراف ردن رلکدتا ریبعت رقاج ندرویط حراوج هکر دیعسا

 | ون و ردیدآ كنسرف یدنکلا برک یدعم نم سالجو ردیعما یمرف كن راترضح هنع هللا یطر "یرافغلا
 ۱ هرب دلاب لقشفا و لزوکو  دنوق یع روق هدننز و ءارج (ءالدطا و (ةلودحم اا ردیعسا یسرف كن عمم ند هر دج

 | ردلدج یعجج رول وا فصو ههرز شلروا مک و یطلا ةنسح یا ءالدجو ةل ودحم قاس لا رول وا 4
 تاکو هفرط رب یراقالوقو رددآكبلکی شید ر ءالدجو ةمکح یا لدج عوردو ءالدج عرد لاق هلص ت

 یعب ه هفشقش نالوا هج رو یرغوط هفرط ر و نذالا ةشنملا یا ءالدج ةاش لا روند هل وق نالوا قدروف و

 تع هدننهج كئيش ر و ةّلبام یا ءالدج ةعشَمُش لا رولوا فصو هغجراغد لزق ناقیجندنرغا كنءود

 | هلتبسذ هنتسفن (یلدجالا» هتسحان و ههج و ىلع یا 4 الدح ىلع بهذ لا هتمو ردلهعتسم هدنسهیحات و

 ردلداح یعچج هنسانعم رصق روندهکشوک هدننز و ربنم (لدحا) هنسانعم رقص روند هرفاچ یک لدجا دوب

 ك لدح و ردطلغ یره ریصق هدارو رصق یف یا × هناین دیش: لدح یف × یشعالا لوق + خراش لاو
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 ا رس
(al 9۳۹۹ یا ةلبلا عر ک لاق رد ةنساتعم تعیبط و تقلخ و ون هتعاجو تاما جدو هدننز و هرهط  

 لس رو رد همان تراک قلقوج دو هدننزو هق زح (ةلبحا) ةّنک یا ةلبج ه لا روند هغلقوج و

 رد هنسانعم تعسط وداهن و تفلح شلدارب هلناصف (ةلبحا) و هلال تاکرح كيج (ةلبحا) روند هنساسا و لصا

 رم لاش روند هد و هدبسج هدننز و باتک (لابطا) هتعبط و هتقاخ یا مر کلا ىلع هتلبح و نالف ةلبح لاق

 اا م لسم هلا هیعاقا و ردیدآ ترم هدنن رق ديف هدننزورب ز (لسبج ندبلاو دا یا لابا

 | نیصحنب لیععما و رایخ نت دبع ردیدآ مانتو هدقشمد لحا وسو رول وا تاب یتاخاا ناب ها ی

 كم (لبج )ردن دنلاج ریس هعاضق لیبج نا اضرو ردندار وا نویلسحا نوئدحا دیعس وا وتراطان دو

 ۳ نب دجاو نایلس نب مکحو لیععا:ن یسوم ۳ هدهلجد "یطاش هلع كنهددشم یاب و یف

 | قلقاروق و قلتیهدنزو هل همالددشت (ةيلا) دات دوو ولی رد ا

 هعطقاذا هلبج لاق رد هنسانعم قههضوط بوسک یف هنسا ر هدننز و لیعش (لیبهلا) هنسانعم هب دع هنس روندهلی

 هدننزو هرم (ةلبطا) هفظنتمااذا هدنعام ليغ لاش ردهن سانعم قلا یرویس ی هنر هدنزو لعفت (لبقتا
 | | تاع (هلبجإ) ةظيلغ یا لابو ةلبج ةأرما لاش روند هتروع ولهد وک نیل هدننزو بارح (لابحما )و
 | نیا ناقعو "يلع نت نایلس ندندتدح ردهدلب و هدباش رع لحاسو زددآ ه رقرب هد هماېتو عض وم رب هدر

 نایلس نانلوا رک ذ ردعضومر هدزاج و رده رقرب وا نیرح و ردندآ نویلبلا بیعش ن نجرلادبع و

 نا وقرزالانورعن ةلبجوهراح ن ةلبج ردندیماسا هلبج و رد ورم ند راضعب یغیدل وا بوسنم اکا یلع نب

 ةلبج وردندناععا تاوذ مان هلبج هچن قرهیلوا بونم و دیعسنا و هبلعت ناو برکییا ناو رعشالا نا و كلام
 ردندنلسن "لبا ناعنلا ن ورع ردناسغ كولم رخآ مهیا نب ةلبج و رد راثدحم هیطع نب ةلبجو حج ن

 هن ویساق لبج هدماش ندلا ءایض ظفالا "لبا دحاولا دبع ن دمو ردندسلدنا لبج لبا "لع نب دمع ااو

 هبیناسناتعاج هدننزورپما (لسلا) ردردح نایلبطا نچرلادبع ندجاو "لعن دجاندحم و ردن وش |
 بق یا هجولا لبج لجر لاق هنمو روند هذنسن نیکرجو ظیلغو قلصت اقلطم و یدنلوا رکذ هکروتد
 نق (لسنخا) رده رق هدنرق بلح هدننزو رونت (لوبج)) ردهبصفرب ندنلاعا ن رګ مدننزوهنیهج 4+ )
 | (لهبجا) یدنلوا دا ربج (لیربج)) روند هغانچ و ه هطا وق نیلاقو یرموب عونص»ندجاغا هدننزو

 | هلن وکس كن هثلمیان و یصف كيج (لث ا) فاج یا لهبج لج ر لا روندهمدآز ستشقاب و قلصت هدننز و دنعس |
 E زوند هحاص و هغلحاغا بوط شعث راص هن رب یرب بول وا روکو قوج هدننزورما (لشحا و

 قشمراص هنر يرب بول وا ابقوقیص افلطمدوخاب روند هتنالوا فشکو ها دوخابهتنالوا ابقو نق ۲
 لاق ردهنسانعم قلوا لشج هنسنر هدنزو هموع (قلوئِحا و هدنز و هلاصا (ةلاثخا]) روند هثیشنال وا بوط

 هدننزو هرم (ةلثجاإ) الشج ناکاذا سمامنا و عبارلا بابلا نم ةلوثجو ةلاثج لثج و "یا وا رعشلا لثج |

 قرولاةرثکلا یا ةلثج ءرصملاق رون د هجاغا ی ر | ناوا ر ر رد لثج یعجرون ده هت رق ی را |
 هش ر شفن اذا رتاطلا “لاتا لاق ردهنسانعمقم رابق ییرلب و شوق هدنزو زا ربعما (لالشجالاژ ہلا

 رد هنسانعم قمل وا لباق هغل و هلغم الشاب هتکر ح ب ونلی وب دوخاب قعشهراصهنن رب یر بولواروکبونلی و یک ت واو
 ردهنسانعمقمرابقب ور روا یرایوتكشوق و هیلعضبق نا نکماو ها وا "فتلا و لاط اذا تبنلا "لاثجا لاق
 بضغ اذا نالف "لانجا لاق ردهنسانعم قعاب هلاتقو “ھ دلکلک هبضغمدآرب و شفت اذآ شب را "لأثجا لاقي

 6 لثجا ]ر وند هئیش ناروط یاد روند ه هئسن ضيع ولنا هدننزو "لععسم ( لئن ا "مشلاو لاتعلل ًیعتو| ۱

 ( لاثجا و هتلفج ادا لّوالا بابلا نمالثج جم راا هتلثج لاق رد هنسانعم كليا بوریص ی هنسنرب لی هژرصف كيج

 روند هنراقاریپ جاغا نالیکود بولوا نازخ هدننزو همام (لاثجا)) روند هنشوق راغیوط هدنزو بارغ
 یصق ليج ( لج ا )امج! رسفو لث ا هتاکث لا هنمو رون د هل هج وزو هنسانعم ما روند هناا هلنیتصف (لثا

 رولوا لوی هکروند هنکب كنم یراوروند ۳ یرب او دنسانعم ءابرج روند هن راک ایقهلين وکس كن هل« یاحو
 یرلنابیکیا و هلیعص ك رایج زواکن الحج و لوح یعجروند هنکحو قو و روند همول وطیربا و هنسانعم ب وسعپ

 هل ظنح نب لحج ردندیماسا لحج و روند هر ود هدرخ و نینجا |مظع یا لحج لجر لا روند همداابقو یرا

 هل لاق رد هنسانعمقلاجهرب رول واردصم لحج و ردرلیعبات لحح نیرمشب ن ماس و لحج نب مکحو رد عاشر



 هما لصف ا

o e~سگ  
 لاقي رد هنسانعم تافشود بولیاب هززوارب هلنیتصف «لهتلا) لطابلا ءا! نم وا فرعیال یذلا ىا لله نب لالضلا
 ردعضوم رپ هدن رق همظاک لحاس هدننزو زفعج «للهتا) ضرالا ىلع طسسمنا ادا عبا رلا بابلا نماله ىلا لهت
 كناث لیثو روند هن رارکد لوقیلع روند هنفالغ یرکد كنا ويح راسو كنهود هلیصف و یرسک كنا (لشلا)
 هدننز ورجا (لبثالا) ردقج هل وا تابن یرلکدید قربآ هدیکرت هدننزو سیک رار د ځد لیت رددآ تابار هلرسک
 | ردوصر هدلح مان نطق هدننزو هسیک ( هلی ) هل رمک كنار ولک ل یعجج روند ه هود نالوا وي قالغ كر کد

 نابلانم الاج لج رلا لاج لاق ر د هنسانعم كالک ب ودیک هت وا رب هدننزو لعج ( لالا ی[ ما لصف زب قو

 یدتمو مزال هلغل وا هنسمانعم تمکیرب یذنکو رد هتسهتسانعم كمردکیرب یاب و لو و ءاحو بهذ ادا ثلاثلا

 نالاج لجرا لثج لا ردهنسانعمقل والان وط هلناصق «نالأخا) عقجاواهعج اذا فوصلا لأج لاق زار
 عزف اذا هنع "لثحا a ردهنسانعم قځروق ندهنسن ر هدننز و لالعفا (لالئحالا» حر اذا عبارلا ب تابلا ن

 ردح (لایج» عزف اذا الالئح هنع للئج لاقت رد هثسانعم ققروق تویلکلب جدو هدننز و حارحد 94

 قرهلوا ماللاب فّرعم (لأبطا) وهلنیتمف (لیج لو قرهلوا فرصنمریغ هدننزو هردیح (هلایجلو هدننزو
 حرا ةلأج ح٣ لاق روند هنکر چ كن هراب هدننز و هردنح ( قلی هنسانعم عبض روند هل الت رص هدننز وردیح

 0 هکر وند هضرا دت واقلطم هلنیتصف (لبا) ردیدآعضوم رب هدننارت دهنراید هدنم هدننزو رفعج (لتبج )ل هثیثع یا

 نقد وخاب هک |هسرول واد رفتم هج هقشب رک |نوسل وا لیوط رکو عظع ك رک روند ه وکه دیس راف رونل وا ریبعت غاط
 تالذک هتناشیذ و دیس كموقرب لبج و رولکلابجا و هل رسک ك يج رولکلابج و هدنزو سلفارولکل بجا یعجرونذ
 | لاق رونل وا قالطا هصقش كسع و لیخ و مهلاعو مهدنیس یا هموق لبج وه لاق رونل وا قالطا هنلضافو ماع

 برع قارع هلی هکل وا ناح؛رذا (لیطادالب ردنداعصا لا وج نبلبج ردنداعما لبج و لیخت یا لبج نالف

 لبا یلعن نسح ندننثدحم ردنرابع ندلید دالب و سزافو ناتسزوخ و دالب هن هکزوند هتكلم عقا و هدننب

 | (لابجالا) رونل وا قالطا هغاط یکیا مان اجاو یلس صوصخم هنسهلبق یط (لالبجا) رونل وا تبسن هباروا
 | ردهتسانعم قلو ليڪ یمدار , و لابا ىلا اوراصاذا موقلا لبجا لاق رد هنشاتعم قمرا و هغاط هریک كند #۵

 لاق ردلهتسم هنسانعم كلك دامحا و ضابقنا بونلراوشد زوس ریاکشو الیخت یا البج هدجو اذا هلبجا لا
 ناکم اغلب اذا رفاطا لبجا لاق ردهنسانعم قمرا و هربك هسک نازاق یبوق و لوقلا هیلع بعص اذا عاشلا لبجإ
 قلوا دنک ینعب لبج یحقای یترمت كنقوا كمدار و هربج اذا هلبجا لاق ردهنسانعم كتا ربج و روز و بلصلا
 | تفآو هنسانعم هیح رونل وا قالطا هنالب (لبطاةنا) رک ذتس اک مهدیدح لبج اذا اولبجا لاق ردهتسانعم
 | هاب شلزود ندنجاغا نیق تبا هدنسهب غاطو ةيهادلاب یا لبا ةننب هللا ءامر لاق رونلوا قالطا هب هیهاد و

 ۱ لبح (لبطا ) مظع یا لوبح لجر لاقت رونلوا قالطا همدآ رکیهوک قلنا ےظع (لوبحا ) رونل وا قالطا
 یناثلا بابلا نم البج هللا مهلبج لا هنسانعم قمار رول وا ردصمو هنسانعم و

 كلثا روزو ربجو هعبط یا *یشلا ىلع هلبج لاق ردهنسانع» كمردنلتعبط هلتعببط ریو مهقلخ یا لوالاو
 لبج لجر لاشه هنمو ردهنسانعم لوبح روند هش E ظہالغو قلصت لبح و هرج اذا هلبج لاق ردهتسانعم |

 هلی كيج (لبطا) هتسانعم رثکر وند هئیش قوچ هلیعض و یرسکكمج «لبطا) ةوالخا لیلق یا سآرا ۱
 [(لبطاو وهدننز وقنع (لبطا# ةعاجیا سانلانم لبج ءاج لاق روند «یناسنا تعاج و روند ی

 هدننز و ربما (لسعالو هدننزو هرم (ةلبخ )و هدننزو رم «لبطا) و هدننزو لع ( لب او هدننزو لدع
 لبج مهس لاه روند هق وا شلنو زسقشقاب و قلصت هدننزو فتک (لبطا زود هب یاتسنا تماجتج تو

 کروند هن رغ شل زود ندر ومد یشید و روند 4 هنسنشا رانو قلصت و نوغ و اقلط م ضعبلادنع و یربلا فال یا

 روند هنس هر شب لوق ىلع هنسانعم هجو ناوت داو ز وا هلل مسکو یا كيج (قلبطا) رول وا زم بول وا دن |

 | نوغوبو هنم كلبقتساام یهوا هنرمشب وا هجولا یا ةلبا ةحابص هبلاقب روند هنر نالک لباقم هرظان دوخا ۱
 | هب لاق ردهنسانعت وقف و روز و بیع یا ةلبح هبفاملاَمس ر رد هنسانعمهصیقن و بیع ور ون ده روع: هر

 ۱ | تعاجب و تماهدننز و ءرمط ( ةلبل ا) و هلیعض وه سک تو (ةلب دا روید هنر زانو دکل و عقاب |
 ۱ | لصالا یا ةلبلا "یوق وه لاق روند هنسانبمو لصا كنهنسن رب و ةعاج وما یا ةریثكة لبج و ةلبج لاقى رد هنسانعم

 | لاقت رد هنسانعم ت تظلغو لزغلایا ةلبطا دج بوت هنمو روند هکلپپا ج هنلوا چم نالوا ۍاوقو باع توا

 ردراج ۱۳ ررر تفاجیو تم هلص كعج ( ةلبح ال طغى اةلبخ وذ لخ ر

 (ةلبلا) و اعزام aE و ی



 > ۱۵۷ روس

 نالوا بح ه هنتسنرب و انارکس یا الم ۳۱ ىح برش لاق روند هشوخم هدنزو فتک لا روند ِ
 تماقاو ثکم هدننزولوعت «لوُفلا) و هدنزو لج (للا) هل بح یا اذک ىلا لمانا لوقت روند هبهسک
 بودا مدرایو ددم همدآر و ثکمو ماقا اذا لّوالا و یناثلا بابلا نم الوغتو المت لجرلا لم لاقت ردهنسانعم |

 ینمزاول رهو بورچتا بورد یمدآ رو مهاب ماقو مهناغا اذا مهموق لم لاقب ردهنسانعم كمروک یتشیا |
 الم ماعطلالمت لا ردهنسانعم كما لک او م۵ ماب ماقو مهاتسو ھما یا مهلم لاق ردهنسانعم كمروت |

 هدننزو باتک (لاملا» اماعط برشی نا لبفلک اامیا "یشب هارش لمام لاق و لکا اذا یتاثلا بابلا نم |

 یا هموق لام وه لاش هلوا ردا مایق هنن راګاوحو روما بودبا ثالرواپ و ددم هنموق ام اد هکروند همدآ لوش 0
 . هدباق بونلوا هییرت هکروند هرهز لوش هدننزو مظعم (لْلا) و هدننزو بارغ لا ) مهماب موش مهئایغ |
 رقحا یتح امالا یتعی عقنلا ملا یا لا و لامل هاقس لاق رول وا رهز شل هکهلوا غلاب هلاک هلغلاق هدیدم تدم |

 هءاحل یا هلڅ وه لاق رد هنسانعم هان و احلم هدننزو لزم (لفلا) روند هکوپک هک رول وای عج كنهلامت لاغو |
 هلح لوشو لاقصلاب دهعلا مدق یا لما فیس لاقب روند هلق ولسا نادقوچ شف هنهک یمالج (لماثلا) |
 یلکو پکه دننز و نسحم (لفل) هلواردا قیوشت و لج هنماقا هدن آیناسنا یفاطل هلغل وا قفاومو فیطا هکر وند |

 (لملاإ ماقلا لمك ناکاذا لقم و لما دلب لا ردفدام هدیناث یانعم هلا لمائو رک ذیساک روند هدوس |

 تاوصا كنشوق نیحرکوک لغو ةوغر وذ یا لغو لم نیل لاق روند هدوس یلکویک یدو هدننزو ثدح |

 مان تعم“ لاق هنم و هیلیا راد هثشن یکه داب یماس هکر دیشت وا ه وک ل وش كنج رکو کی عب ردندنفاص وا یرانا او |

 رد دآ وص ر هدند روب یس هلیبق عیجشا ( ةيلماثلا)) هت وص عم نمرکسب یا لغ داکی و برطی یذلا وه و الف" ت وصب |
 یناقس لوقت رونل وا قالطاةد وس یشک اهدننز و ریما لی ) هنسانعم هعنصم روند هج رهصهدننز وهلح رم( حل

 هللا دبع نبا هدنن ز وریب ز( ليما ر وند رون ده ر وقچو هه رقن كج هلبکر با وصد رلابق وهد راغاطواضماح انېل یا اليم
 ءانالا یفام ل لاق ردهنسانعم كمګا هللا ییهیش نالوا هدناقهدننز و لعفت (لمتلا) ردیعبات هکردیرعشالا |
 یات (لتنتلا) هام اذا هلم لاق ردهنسانعم قموق هی بورترآ ندهنسن رب هدننز و لیعفت (لیغتا) هاسحاذا
 هکر رولوا ردصمو روند هب هطروع نیدکیا هدننزو هرطنق (ةلتنلا) رونید هرودو هدننزو جرب ز ها هیقوف |

 | هدننز و لوق (لوثلا)) فلظت دعب ر ذقت اذا لجرلا لت" لاق هنسسانعم قلوا ثولمو راد مهن هرکصتدک دنا اب |
 | تضوج هدنمعطو روند هنککرا لوق یلع ردقو یدرفم هنسانعم لصلا ةعاج روند هنسبروس كنسیزآ لاب |
 تسسو قلاص هلکلناادب كلکو پاس و كلکشوک یساضعا كنمق نویق ةصاخ هلنیتصف (لوثلا) رون د هرجش نالوا |

 هل وا یرب یرسرس هدقالت وا بويع وا 4 وروس الصا هلغلوا هما رس هکر دهض راعرب یک نونج لوق ىلع قلوا 0
 منغلا عبتنالف اهبيصي نون اكوا ةَصاخ اهئاضعا ىف ءاخرتساوه و عبارلا بابلا نم الو ةاشلا تلوث لا ردنا نارود |
 لعفت (ل وتلا لو یتعع الالوثا ةاشلاتل وا لاقب رد هنسانعم لو هدنز و لالعفا (نلالوئالا) اهعت مم ین ریدتسفو |

 یرلبرآ لابو رهقلا و متشلاب هالع اذا هيلع لوت لاق رد هنسانعم قمل وا ریکر شو هلا وح هللا رهقو مش همدآرب هدننزو
 رد هنسانعم كک ود ند ر هدننز و لاعفنا ( لاش الا )ت فتلا و تعقج | اذا لحل ا تل و ثت لاق رد هنسانعم غلب وط ب وکی رب ]
 هک ای وکر دلمعتسم رد هنسانعم قلوط ناسل برد بولاغوچ زوس هدهقطان هوقو بصنا اذا بارلا لاثا لاق |

 | كولېرب هدننزو هنیفس (قلبوتلا )ادب هبابرد ف کو عیاتت اذا لوقلا هيلع لاتنا لاق ردیا وتن وشوا مالک هب هقطان |
 | قوچهدنزو هناّبج قلا ثلا )رل هل وا شمکیرب بولکن دره وا ق رفتم هکروند هتعاج لوش و روند هغل راج بوط ۱

 | روند همدا زفع و قجاو روند هنونح هدننزو رجا (لوثالا)) ردعما یک هنابجوب و روند هنسپ روس هکر کچ |

 | نالوا عبطنارکو یطعب هدلع و راک اةلطم و هدنص وصخ هنسح و ربخ تل ذک هدنص وصخ تر صن و ددم ههسکر و ۱

 قجا مدآ رب هدننزو لوق (لولا) هلبعص كنا رد لوث یعج روند هراوط نارباق فا نیمکت روند همدآ |

 .نونجا هیفادیوا قجحاذا الو لجرلا لاثلاق ردهنسانعم كمرولب یسهباش نونج اعون هددنک لوق ىلع قلوا |

 هدننز و هلفاسا (ةل وان الا هیفام بصاذا ءاع ولاینام لات لاق ردهنسانعم كکود ین هنسذ نالوا هدباق و ےس لو

 ءارج (مالوثلا) ءاطب یا ةلواثا حابسشا لاق روند هصاضا نارباقو لهاکر دعا عج ندنسهلک لو هک ایوک |
 ىدا مدا رب فرصتم هنغلیشاب وص هرصب ءالوثلا ن معن و ةنونح یا ءالوت ةاش لاق ردش قم ندنس هلک لولا هدننزو |

 | فورعمریغ و لوه ه دن ران ز و بدنج وذفنق ورفعج (للهث)) ردیعما لج رر ورددآ كغاط ر هدننز ونامل (نالهن) |

 ۱ وهلاقیرد را و یرابپسلعف نز و و تیلع هکرونل وا لامعتسا قرهل وا فرصنمریغ و ردند هلطابءاع| د وخاب ردیعما |
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 لیم هدرلارعصو هدننزو درص رواکل لث یعجكنو روند هغارپط نانلواجارخا ندوب وقو روند هکوب قشراق
 | هتلاحرب ندننالاح یقلزس وص كنعسق ءودو رارونل هکل وک هدنرابد كرانا رلندیک هلو هکروند هرادنسذ یکهرانم و

 ردقج هل وا یرللک ه وص بولاق زس وص نوک ی کیادارع ردقل زس وص كالن وکی کیا نال وا هدنن برش یکیا ل وا هکر وند
 تژک اذا لجرلا لثا لاق رد هنسانعمیلوا قوچ یکو دوخای یسیروسنوبق كمدآرب هب رسک كنءهزمه (لالثالا)

 حالصاب هترما یا هتللثا لوقت ردهنسانعم كلاما هلیحالصاو ممرت كنەناخ دوخاب را ود همدآر و ةلثلا هدنع

 قمراقیج قاربط ندوبق هلیصف كناث ( لثلا) روند همدآ نالواریثک ی سهل هدننزو لقم ( لثملا) هنم لثام
 كاله هلماغدا كف للثو ( لثوإل بارلا ىا ةّلثلا هنم جرخا اذا لّوالا بابلانم الث بلا لث لا ردهنسانعم

 تثار اذا ةبادلا ثلث لاق ردهنسسانعم كلسرت راوط لثو مهکلها اذا اللثو الث مهلث لاقت ردهنسانعم كما
 بارلا لث لاق ردهنسانعم كمردنک بوقب ندشناحرب دوخاب قلاچ هفرطرب هلا لا یننغی موق دوخاب قاربط و
 همده اذا رادلا لث لاق ردهنسانعم قمت نان و هیناوج یدحانم مسکو ا هدیب هک رح اذا بیثکلا وا مقا

 تخت دوخاب یدوج و دارم ندشیع هدارو سپ هوا هکلم بهذا وا هن اما یا هشرع ها لث لات هنمو |
 ردهنسانعم كکود هاو هلاه اذا ربلایف بالا لث لاق ردهنس انعم قلقاربط ییوبق لثو ردینزع و الم

 | ةلثلا نيب قرفتال نالف لاقي هنمو روند هب یئاسنا تعاجج هلیعض كناث (ةلثلا و اهبص اذا مهاردلا لث لاق
 مهاردلانم ةلث لاق روند ه ها قوچو سانلا ةعاجج نيبو منغلا ةعاجج نيب یا ممضلاب ةلثلا نيبو حاب

 | هدننز و بتع ردللث یعجج هنسانعم هکله روند هکلک اله هل رسک كناث (ةلثا) رد راج هدهلصف هدنوب ةربثکیا

 لاله یا للث هباصا لاق ردعما هکردهنسانعم لاله و یدنل وا رک ذ هکردهنسانعم كلا كاله هلنیتعف (للثلا)

 | لا هنانسا طقستنا یا ملا للث هللاهامر لا ردترابع ندنسلک ود كراشید نالوا هدزغا مقلا للث وا

 | بارلا لثلث لا ردهنسانعم كلنا رادهنخر هللا لا ینفرطرب كننغب موق دوخاب قاربط دوب هدننزو هل زاز
 | هدننز ودهده6 لثلثل ) تالثتف رادلا لث لاق رد هنسانعمقلقیءنبهدننز و لعفت (للتتلا ال هل ینعم بیثکلا وا عقجا
 | هدننز و ریما (لیلثلا) ردهنسانعم مودهم رد هلنیتعف هکهنسانعم مده رونلواریبعت قق هکروند هان شلت

 | هرج توص یا ءالا لیلث تعم لوقت روند هنسیدل راش نکر ولیکو د وص لوق ىلع روند هنسیدلغاج كیوص
  هدننز و لاعفنا(لالثنالال رددآتابع ون ر ندنانابن نالوایشک ایمطهدننز و راترت (لاثلثلا) هابصنا توص وا |

 اماد هدننزو تدح «للثلا) ولاثنا اذا هيلع اولثنا لا ردهنسانعم كللا وتنشوا ندفرطره هرزوا هنسنر
 | تّرع شلوا هابتو دابرب هدننزو یر «یلثا) لالل عماح یا للثم لجر لاقت روند همدآ ندا راخدا و عج لام

 | روند هنابن یراکدهد یمزوا توا هدننزو نالعج (نالثلثلا) هکلاه یا یلث ٥ع لاق رونلوا قالطا هتکوشو
 ه رګ اباق هدننز و دنفس ( هلی ا و هلرصف ویع كن ( 1 ) ردالعاتغل هل رسک ك نا ەدنوب روندهرباچ یروقو
 |ادوخاپ هلوا هجکسک | ندنفصناب ردق صن كناق هکروند هامرځو هدواقو ه هلغو هناد لوش نالوا
 هدنږ د كنه رقاب كضوح هليو هلغو رولک لئامو هدننزو درص رواک لم یعج كنهل# هل وا هجهداب ز ندنفصن ۱

 نارطق هءودو روند هروماچ ناقیج ندنسد كنو وق نانلواریبعت هعماو روند هنسهیق وص هج ءزج نالق |
 | یک لغ رونل وا قالطا هنرثا تناطف و مزحو دشر هل و روند هنس هچراب یاب و لو یراکدروس غاي هب ه رقاب ۱

 | هرقوهودو روند هنس هیق وص هجرادقمر نالف هدنربد هرقو ضوح یدو هلتاصف ( لم ا) رکذیس اک ۱
 | هدنطب هدننزو هنیفس (ةلشا) و هدننز و همان ( لا ) روند هن زر ضیحو روند هنس هچراب لو قجهیلغاب ٤

۱ 

 | هام و هوخر یا نیا اه برش لاک هنتسانعم ءوخر روند کوک هلام و روند هب هبش نالف ندنارشو ماعطا
 | یدنل وا بقلق هلکمهروجما دوس یلکو یک بودنا ماعطا یتموق یدنک زدنښقل رد ردب نطبرب هک كاسا نب فوع ا
 | هلا راشاط یل هکر وند هان یلکشود یلقارت وا و یدنل وا رکذ هکردهن رلانعم هلام و هلم هدننزو هنیفس < هل )|

 ۱ روند هربادو هکبروجشلروج هلمارشاط هداسنوجا كلک ر اوصهدنرارب نیک او رددآشوقر وهلوا شمس ود

 ۱ هکر وند هدیسقج ه وقد غو همزوس و روند هنسهراب وب قج هیلغاب هب رق و هود جدو هدننزو هسنکم ( هللا

 هلیعص كناث( لمار ر وک هن ز وما بویق یتغیز آ هنجگا هکرون د هنس هطناچ قي زا كنابوج و رونلشیا ندنغارییامرخ

 | 6 لا )مزح و لقع نم "یش یآ لمنو ةلم ه لاق یکه لم رونل وا قالطا هنسهب اش تیارد و مزح و لقع جدو
 | لظ روند ۵ هکلوکو  رکساذا عبارلا بابلانم المن لجرلا لم لاش ردهنسانعم قلوا شوخرس هلنیتصف |

 | همز ضیح هکرولوا یعج كنظفل هلو ثکمو ماقا اذا نالف لم لاق ردهنسانعم تماقاو ثکمو هنسانعم
 سس

 (روند)

 هد نیت اد وا



f 1o روس 
 [ ااو نسج (لتلا) هلقنو هالع اذإ مولا و مونلاو ضرما هلقن لاق ردلعتسم هندنانعم قعصاب ده
 هدنز وهمضعم (ةلقثلار) اهلج نابتسا | ذا لقثم سرفو ةَأ ما لا روت دهم یوم ناقیچ هلا بوشلغآ

e(لاللا) رروق ود نوسم" رو بوقلاق یفرطرب رول وا ند نمره هکر وئید هنشاط نصب نردصب : 
 ۱ هکشکلاقثعرب الثم ردهنسننال وا هدنفل رخ | كن "ادا ص هکر وند هننا زمو نزو ندناثم یدنک ك ئیش رب هدننز و بارحت

 :ةرذ ةنز یا هک رد لاقثم یلاعت هل وقف هلثم نم هنا ریم یا *یشلا لاقثم لاقن ردکعذ شک نالوا ندنغلرغا راند رب
 . یدنلوا لیصفت هدنسهدام لوکم ردقجهلوا یعبس كم ردرپ و مهردرپ زب هکب هل اتلاقثمو رد لقا یعج

 هکر د هنسانعم لیقث هدننزز و باصم(لاقلا )هت ومیا هلبقاثم هیلع قلا لاقت رونل وا قالطا هحاوح و تن وم لیقاثم و

 لافکمیا لاقنةأ ما لاق رونل وا قالطا هن واخ ولت ازر و نیکمت ولتعسبط غ لوق لعل وب یسیرغص وید ل وارکذ

 كميت ییتلمل و تفخ كن هنسف رب هدنن ز و لقت (لقثلا ر "یطبیا لاقت ریعب لاق روند هلا ويح د نک آیغاباو نازروا

 | لعافت (لقاثتلا) هلقئزار اذا لّوالا بابلانم القث هدب "یشلالقث لاقب ردهنسانعم قمت راط هلنیمم هدلا نوجا
 | نکیشفل وا رو تح هتزرابم e واطاب ویزا هنع لقاث لاق ردهنسانعمقعش غا ب ونش وا هدننز و
 ۳ وضهنتسادق و ةدحل | وضهن ملاذا موقلا لقاتت لاق ردلمعتسم هنسانعم كلبا دعاقت توللاب وا ندنردابم و مایق

 هدننزو هحرف (ةلقلا و هدنزوهسنع لا و هدننزو هرم قلا و هرسک كن (ةلقلاو و تاع ( ملا )

 | مهلاقثاب یا مهتلقت و مهتلقثو مهتلقث و مهنلقث و مهتلقش مولا لحترا لاق رونلوا قالطا ههاکشو راپ و هغل غآ
 لوقت روند هفلرغآ نالوا ضراع ه ورجما ندنتلقت كماعط هلناصف هلقثو هدنزو و هلقث و اهلک مهتعتماو

 | یعدآ هر صف كنا (هلق و) ماعطلا لقتنم فوق .دج وام یه و ماعطلا دعب همت و ةلن یسفنق تدح و

 نیست (لعنا) ةبلاغلا ةسعنلا یا ةلقثلا ینتلقثا لوقت رولاق ندقچیآ یزوک هکرونید هنتلاح قلقو وا نریدصا |
 چه ضدرلا لفت لاق ةن انعم قع هلآ هتسح رول وا ردصم لقث و یدنل وا ارکذ هکر د هنسانعم مثحو و عاتم |

 لیقث ضير لا روند ه هتسخ شعل غآ یکل هتسخ یک لیقث (لقالا هضم دتشا ادا عیار بابل

 رانی داق رول وا فص و هنوتلا نزولا لماکو مات وردهرزوا بسن لقاث ءدارروب ضرما هل یا القا جاو لقاو |
 نان وا دع لیقث ردلوعفم مسا ( لقتتسلا) رددآ هدلبرب لفاث و لماوک یا لقاوت ریناند لاق و لماک یا لفات
 | ءالهح ء الفثلا رز و هدن ز و لابج ( لاقثلا رز روند دمدا ۲ شلصاب هتلاح یب هارقمر دوم واتس رون د هثیش

 ردیناحور تلقث یراتنراقم هکرونلوا قالطا هرا هسک ناحنارک و نادان لقتتسم یراتبعص ردیعج كابقث هدننزو
 | توم هلی كناث (لکشا) ردبدآ عضو مرپ هل رسک كناث (لقثلا را مهتبصص هرکی یا مهالقن و ساننا لاقت مه لاقب
 هدنوب روند هفلق یوای ییدلو دوخاب یب وب هسکر و كلالهلا و تولا یا لک یا لا رد زانو 1

 | اک زی مدار رول وا ردصم هلن رتڪف لکث و هدل ووا هبیبح نادقف یا لکشلا و لکنلا هقلقا لا ردتغل هد هلنرتعف

 |( نکاتلا ۱ هدف اذا عبارلا بابلا مالک دل ولا وا بیخ |نالف لکن لاقت هنسانعم قلق ی واب ینیدلو دوخاب ینتسود

 د تللذک هدشؤم روند همدآ شلک یواب ییدلو دوخاب تسود لکی هدن زو ناشطع (نالکلا) وا و۱

 (نوکشا ) لک تادیا ةن الكت و لک ان ةأ ما و لک یاب ی قرلوا لیلق روند هنالك |

 : هل مست کا كنوز (لاکتالا ) روند هتروع شل یوای ینیدل و هدران و هدننز و یرکس س (یلکا)و هدننز و روبص

 قمردلق یواب یتیدل وو لكلا اهمزل اذا ةأرملا تاكا لاق ردهنسانعم قلوا رايق یواب ینیدلو انا نوت اخ
 | هدزمتام نالیق یواب ینیدلو ام اد هدنز و نسحم «لکشلا) الکی اهلعج اذا اهدل و ااهلکا لاق ردهنسانعم

 | نیماضم قلعتم دام هدا کو ول وا فضا هب هدیصق لشد ز رهن یل ید نیک اچ روند هنوتاخ |

  هناقیواب یدل ودوخاب یتسودهدن زو هلح رع (ةلکشلا)لکشلا اهیف ر ک ذدقتناک اداةلکشءدیصف لاق ر هنل وا دارا

 یواب یتیدل وهدنن زو روبص (لوکشلا)لکشلل ةيعاد یا ةلکثم تادلا وال هحر لاش هنمو رونید هثیش نالوا ثعاب

 ةالف لا هوا دوبان و دوقفم ندا لولس اکا هکر ول وا فص و هنابای لوش و یدنلوا رک ذ کرونده وناخ شل
 هنن وچ ولمتلاس كنامرخ هدنزو شورطا 0( و هل سنک كنهزمه <لاکنالا) دقف اهکلسنمیا لوکش

 | هلي كنهددشم مالو كنا (ةشاو ردع“ نالک هدننز و لاعفا ی رک راصعا لاکثا هنسانعم لاکثع روند

 | روند هنسیروس نویق زکلای ةَصاخ یأز یلعو هنسیروس نالوا قوچ لوق ىلع هنسیروس یک و نویق قشر
 اهنم ةرثكلا اوا منغلا ةعاج یا لث هل لاق یک لالس رولک لالث و یکردب و هرد هلرسک ك نا رولکل لث یعج

 هلی رب وت هود و و لیق و هدحو فوصلاوه و ةلثلاديج ءاسک لاقي روا کو نود هج رکاب
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 یا وز دار هکو رم نیا (لع ون )ةلاعثلا ةرثک یا ةلعثم ارالاش ون روند هرب ر نالوا :قوج یکلت وشید هدنز و

 ردعض ومر هدنرایددحن هدننزو لفق( لعل )رد دآ ت عشر هدننب هش ور هلا احور هدننز و بارغ(لاعللردتعاج رب
 جد زم هدننز و نس( لعثم لار وند ه هسک هام ورف و ےئل ورول وا نّوکتم هد رله رق ندا نفعت هکر ديما كجو برب و |

 لاقب روند همدآ كانبضغو نیغراط هدننز و روسرس (لولعتلا) جد نه یا لعثم درو لا رون دهنشاب وص نالوا

 دوخابندندایقناو تلوهسو و رون د هل ویقنالوا نکم یسغاص ج د ندفرطترداب ج واو نابضغیا لولمژ لجر |
 هکر وند هنسیدنکو چ كن هندن ر (لفاتلا و هلبن وکس كنافو یمط كناث(لغثلاال رول وایشان ندنکلهدایز كنسهم |
 *یشلا تح رقتساام وه و هلفاثو هلقن بسر و هوفصالع ءالا و ءاودلا ىف لا رونل وأ رببعت یطروط ین رح یدرد
 لوقت راردا قالطا لفث ردنابوبحدا رم هکهنسادعام لرو نل 4 داب لها روند هنسنج هلغو هناد لفثو ةردکن م

 (لغثلا) روند هنس ناسنا لفاثو روند ههرفس یرلقداب هننلآ كننمرکد لاو بطایا لفثلا نولک أب مهتکر

 ناک اذا لفثلج ر لا روند همدا ندا لکا یتسوطروطو یتیرولو یتسیدنکو جكنهنسنر اباد هدننزو تفتک

 | كنسهف اط یود هکروند همدا ندنا شيعت هلتاب وبح هاغمالوا یععق ترغوب و دوس رفاسم (لفاثم ال لفثلا لک ای

 باتک «لافتلا نیل ےھلام یا بل | وهو لفثلا نولک ایا نولفاثمم ھ لاق رولواد دشیرللا وحاهدتر وص لوا

 مک رک « ورشا لا یهزو رو هرس یر هنآ نمرکد لاو را وا

 ردهدلاح تلح فرظ هلغلوا هنسانعم عم دوخان ىلع یاب كنس هلک اهل افن : عقا او هدنعا صم × اهلافش یوهلا كع

 كنمركد لافتو رازدنا طب هدتف و یرلکد کج یهر ےک اکو نمرکد ارز زی نادر بهت اهنوک لاح

 دهنسانخم قعان هرفس هنتلا كسر د لا لصف كنا (لفلا هدننزو ناار ون د ید لافت روند هنشاط تلا |

 ءیشلا لفت لاق رد هنسانعم قجاص هده کر یهنسن رب و لافتلب هاق و اذا لوالا بابلانم الفت سرلا لفت لاق
 (لاقئالا) روند هناویح رغآ یغایا هدننزو لبج ( لفثلا) و هدننزو باص (لافتلا ) ةدحا و ةرع هو. اذا
 هدننزو لعفت لهاا )لغت دیف راص اذآ بارمشلا لفثا لاقت ردهنسانعم قلدوالیدنکو چ هسفرب هلیرسکكنمزمه |
 رصف اذا ءوس قرعهلفت لاقب هنمو رول وا یدعتمو مزال هنشانعم ققل وطروط و زدهنسانعم قفل وطروط هنسفرپ
 (ةلفالا» یدلیا هر یو رصاق ندو رمو مراکمو رام یکل هامورف و لّصاد یمدآ لوا یتعی مراکلا نع ه |

 6 لیفتتلا) هنفا نعم هلفا لاق ردهنسانعم قمروتوا بوکوچ هدر رب هلا هسکرب هکر دیفدارعو هدننزو هنفاثم

 ردکع رها دوش احاح یک ازآ هدنغلا را ماعط دارم هکردهنسانعم كم ربارب هلا دوس یماعط هدننز و لعنت
 بنع هلفاق (لقلا) نیل عم ماعطلا تلک ا اذا ماعطلاب نیللانع تلفت لوقت ردنا لف هدوس یماغط هکابوک

 [9دهنسانس قلا رغ رارولوا ردصم هدنژو هلاصا هلاقثؤ لققو ةفنا دضیا لقث « لاقنرونید هغلرغآ هدننزو
 | تلقث لاقي ردلمعتسم هنسانعم كمرولب یتلاح ثل هبكو فخ دض سمانا بابلانم ةلاقثو القث * یشلا لقث لاق
 | لقث لاقب ردمزلتسم یتیراقلرغا هکر ذلمعتسم هنسانعم كفلت وق بونل زوا یربلاد كجاغا و اهلج نابتسا اذا ةأرملا

 | لاقب رونل وا ریبعت یتعشلغآ هکر دهنسانعم قفل ضاص هجرادقمرب ق الوقو هنا دیع تّورت ادا مامنلا و ےف رعلا
۱ 

 | ردرلفص و هدننز و بارغ «لاقتلا و و رس باج ( لاقنلا )و و هدنز و ریما 4 لیفثلا و هضعب .تهذ اذا هععس لقث

 ! رول وا فص و ید ندعبار باب لیقثو هلیعص رولک لقثو هل رسکك نا رولک لاقث یرلعج روند ه هنسذ آ
 ۱ هنجنح و عاتم هلرفابسم نیتصق 6تا رکذیس اک یک لقا روند هب هتتسخنالوا "دتشم توشلرخآ صارم

 | لوشو مشحو عاتمیا ریثک لقث رفاسمل لاقب رونل وا ریبعت قلرضآ هکهنسسانعم هاکن و راپ و ناماسو زاس روند
 | !لاق هوا ردآ تنایص ا ولا لامعتسا قلقوچ یخاص هلغلوا اهنا رک کر وتد هب هنسن ندقیلامو سیقن
 ۱ | ىشى رره كران وب یتتعو لا باتک قلا کف كرات ین # تیدخ هنمو نوصم سیفن “یش "لکو هوریثک لقث
 | هللوا ض را ناتق ىرب ره رنو اربز ناو نالا هالا نالقتلااهنا ۶ یلاعت هلوق ف نالقثلاو ردنوصمو سیفن
 | كنان هکردیعج كنس هلک لقث هلی كنءزمه زهه (لاقالا ل رد الف هلسیس بونذ دوخاب راردما لیقث یضرا هک بوک

 | هنم و حراشلا لاق رونل وا قالطا هبات ومنالوانوفدمو رونل واالطاهب هنیفد جد نالوانوفدم هدر ردهلسک
 | قالطا همائآ و بونذ یغعیدل وا لمح كناسنا و اهانوموا اهز ونکی ا چ اهلاقثا ضرالاتحرخا و ال یلاعتهلوق

 | ققلرغآو قلقغآ هدنز و لفت نیت )هات الاجایا الاقثا با ودلا اولج لاق روند هرلکوم غآو رونل زا ۱
 | ا5ا هلقئا لاق ردهتسانعم كقلکو كوب رغآ هلیرسک كنهزمه (لاقئالا) الیقت هلعج اذا هلق لاقي رد هنتسانعف |

 | یک تعالو مونو ضرم یدآرب و اهلج نابتسا اذا ةَأرلا تلقی لاش ردهنسانعمثامرولپ تاب و الی هلج
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 وه لاش روند همدآ زمنیلوجر هدننزو ردیح هلا ات (لتیثلا هریغ و ءان الا لفسایف ةيقبلا وه و لبو لبئالا هی
 روند هنزوکو ا ناب سنجر و روند هنککرا دوخای هنسهجوق لوق یلع هکیک یرلکدد نغص و نینعیا لتي

 ۱ یک ل واط شوب یجا نکیا لومأم تعاص و تارا ندیدنک هل وا تفابق و لکش بحاص یک ین السرا یکو
 | لقاعتلا دعب هد زو ه رطب( ةلتبثلا)) ارخ هيف "نا "نظتیذلا لالچ رلا وهولتی هنا لاق روند همدآیلاخند هام

 توی نزف كمدآرب هلنیتعف 6 لحل از لقاعت دعب قماح اذا لج رلا لتش لا ردهنسانعم كليا تاج راهظل

 ۱ اذاعپارلا بابلانم لجرلا لجلاقب ردهنسانعم كمرولب بورابق یکمولوط یرنای و یراروک وب دوخاب قة راص
 ۱ روند همدآ قلاص و وب یترف هدنزو مظعم (لجلاو و (لجت الا ءانمصاخ تجرخ وا رسا و هنطب ےظ

 | ه هطناچ شیککو رد وم كلحا هدننز و ءارج (ءالملا) رونل وا قالطا هنیرب شیکک كتءرد یداولا لا و
 ِ رونلوا قالطا هرازوس هیهاد ردعج ندن هلک لحا (نیلح الا هعسا ویا ءال ةدانم لاق روند هغحراغدو

 | یییها ود ءامآ راب رع هکردندنلسف نیرکتف و نب روفا وب و مالکلانم ةيهاد هامریا نیل الا انالف نعط لاقب هنمو

 | ردعض ومر هد هیلاع "قش هدننز و لفق (لحن )رار دا دارا قرهل وا عجج هرز وا لقاع هغيص نوجما لیوهت و دیک ات ۱
 ۱ مان یدادغبلا دچا نب ر زعلادیعن دجا هدنز و لاغزخ هلبا هثلثم یا (لائرب ژردعض ومر هدننزو عن (لغب) ۱

 | كاكوبلسو قلیقلاص هدننز و هج رح د (ةلط ژلا ردببحاص روهشم ۇزج نیئذحمانیب ردیعما یذج كس ردك |

 | بس! ناکا ذا الط م "مع لاق ردهنسانعم كعرو كره روس هرب یسابل و هاختسا یا ةلطرت هب لاق ردهنسانعم
 هدننزو هذفنق هلماحما ( ةلغْرلا) روند هرایوت بوط یمرکد هدننوب كسورخ هدننزو هذفنق (ةلعژلا]) هبا |

 رد هنسانعم كلهتسل هدننز و هحرحد (ةلمژتلا] ردیدا توار هدنزو روبنز (لوغر) روند هب یکلت یثید ۱

 | لوقیلع كم روشپ یرانات یتاو ملا لکا اذا لجرلا لمرث لاقب ردهنمانعم كم تاو مس اذا یبصلا لمرت لا
 | بویمکلس نل وکكتا شمروشب هدنروق شثآ دوخاب كمروشپ كيچ یماعط نوجما كمردشن هجرت هرفاسمآ
 | هتلم ضفن مل وا یرقنل اليت هماعط مینی موا هيض ٣ل اذا ما لمرث لا رد هنسانعم كمروتک همی وا دنا

 | لاقب ردهنسانعم كم هصسپ قرەردشالب ینیزغا و ىلا و كر هکود هنلاقص هنچاص یماعط و تالذل دام ام |
 یشاک نامه بويعا شزروو تقد هدشیا یکیدلشیاو هغو هتي ىلع ژتناف هلکا نسح مل اذا ماعطلا لمرث |

 (لمرت ماال رددآروناج رب هدننزو ذفنق (لمژلا)) هبف قّونس۸ اذا هلع لمرث لاق ردهنسانعم كمل شيا لزوک 0
 | ندنورب هکروند هوي نالوا هدنزو هرشطكغادود تس وا هدننزو هذفنق (ةلمژلا) ر دس هښک نالترص یشید |

 هدننز و لفق(لعنلا) ردیدآ لجررب و روند هبیکلتو روند هب هی نالق هداق و رولوا هدنسهتروا هدهجورپ |

 دعب یژک | هکروند هشید از نتب هدنسهسک | ككراشید هدننزو لولهب (لولعشلا) و هدننز و لبج (لشاور |
 لاقیروند هکعشکتب تولیر وآ هنتسوا كن رب یر قرهل وا فلت یرلتبنم راد لوق ىلع ردا روهظ غ ولبلا ۱

 | < لعثلا) تبنلا نم فالتخا ىف یرخا تحت "نس لوخد وا نانسالا فلخ ةناز نسی الولع و لعث و لعث هناتساب |
 بابلانم العل هتس ثلعت لاقت ردهنمانعم كعشکنب هنن رزوا كن یرب قرهلوا فلتخم یتبنم كراشید هلی |
 هن هنسن كناز نال وا هدن راشاب كن راهم كنوبقو ككاو كن هان لعثو یرخالا یلعاهبدحا تبک ارت ادا مارا

 ۱ لاتچ یج وا تاکزما دوخاب هکزما كبازرب هدننس وا یرلکرما كان رلهم لوق ىلع رول وا هدنزرط لیکس هکروشد
 | سانلانیبو روند همدا نالوا شعثکنب بونام هترزوا كنرب یر یراشید (لعثالا) روند هن شاز قرهلوا

 | فورعملوصف هل طط دیس یا لعثا لجر لاق رونلواقالطا همدآ ناشیلامو دیس نالوا یسهشاز تلیضف هلناسجا |
 ثل لاقب هل وا شعاع بویشکن هنتسوا كن رب یرب یراشید هکر ولوا فصو هنتاشیدلوش هدننز وءارج (ءالعثلا)

 | اوژک اذا نافیضلا لعثا لاقب ردهنسانعم قلاغوچ رانا هل رک كن هزمه(لاعثالالاهنانسا تبک ارت اذا ءالعت
  اوفلاخیا انیلعموقلا لعا لا ردهنسانعم كلما تفلاختو مظع اذا رجالا لعثا لاقي ردهنسانع«قلوا مظع ترجاو

 فیک یرد الف مظعاذا مالا لعثا لاقب ردهنسانعم قلوا مولعمان کولسو ثبشت تهج هلغل وا مظعكی هدامرب و
 | روبص (لومشا )ممدزاءاذادرولا لمتا لاق زادة ماس ق اوا مجد نم كب ی شاب كى وص ندنتژک كن ا ودو هل هجتوت
 | نالوا یس هم داز و عابتلاووشحم ا ةريثکیا لومل ةبیتک ل اش روند هرکسعنالواقوچیستن و واو یتاقحم هدننز و

 ۱ یدنلوارک ذرکهت رد هلنیتعف هکردهنسانعم لع هلبعص و یهفكنا(لعثلاوروند هبهقان نالوا هتفج یکزما دوخاب

 | هلاعل هدندنع راضعب و ردفرصنال ٌهفرعم روند ه یکلت یشید هدننزو باض لاعئلو هدننزو همان (هلاعث)

 | هلحرم (ةلعتلا)روند هنسبایو هنسیروق ككرباج الکلا ةلاعو رد رکدید یعزوا لاقچ هکر دیعما بلعثلابنع

e DEDEDE SIDES ۳۹۹ ی 1 

 (۲۰) و



 هك هلم ا ءاثلا لصف ]وه

 ا و 155 هت لاقن هن اعم کود هرکزب رول وا هرم هان یاب تو نم هبرمشم یهو

 ] التاا) و (ةلال) "لات لاضلاقن رونل واركذاعابتا هنسهلک لاض (تلاتلا هنسانعم هعضض روند هففآی هرزوا
 3 هدننزو یر (ىلتلا) عابتا لالتلا نب لالضلا و ةلالت ةلالض لاق رارول وا عابا ه هرانآو «دنرانز و لالص و هلالض

 | لاقت ردهنتسانعم كلا بلط رغیآ نوجا قارسق هدننزو هلعافم هلمال دد شت الا ) روند هنوبق شمل ضو

 ] ق (للتلا)هدانقا و هطبنرااذا سرفلا لتا لاش ردهنسانعم كمدم بوکچ بویلغاب هک یناویحو هرطقااذا
 ]| روند هناویح نالوارولید هلجوکبولک هلن اطب هکد هدننز و روبص (لولتل )للبیا للت ه لاقت روند هغلشاب
 لاق روند همدآ زانقط قیصعص ول هد وک نیلاق هدننز و طبالع (لتالتلا) اًشطب لا دا ال ناک اذا لولت سرف لا |

 بولوا نوزوا لوق یلعروند همدا ولی و نوزوا هرز والادتعاهدننز و "لمعشم ( "لثعْا) ظیلغ "رات یا لتالت لجر
 لالیعفا (لالیم الا بصتنملیوط وا لدتعملی وطیا "لئم لجر لاق روند همدآ نالوارروط كد مد ئک ليم

 تابر هدننزو روفصع ( لولقلا )ل دتشاو لاط اذا *"یثلا "لأما لاق ردهتسانعمقمازوا كب مو ری

 °f 2 ی ردآ روهظ مدقا ندنآ و ربس عیج هد راهم یادتا ارد تسعرب هدیس راف و یرانق هال یطہ هکر دیدآ

 هب د دعم و لهسم و عفان هن راتلع صر و خم وو قې ادام و الکا رلردناریبعت رام یلکولسو یرایخ رامنمرا
 ] هکردیعما لوبنات (لوماتلا) ردنا هدایز یماعطیاهتشا یموبکمردقفاوم هرلجازم د وربمو رورح و لاص هرکج و
 هیبش هنمط لفنرق یمط كنقرو یک قشمصو نواق ردندنعاونا تابن نایمروط هرزوا قاس یتعی ندنیطم

 1 ثاربا هدنک و هدعمو هننا شید و یّوتم یعاج و شخ هثشن و یهنشم یهاعط رردیا غضم هلبا جرک لوسفم رول وا

 یاب هخرک و یاب و ردا ثاربا هوشنو فیک اعون راردبا لامعتسا یلد هداب دنه لها ینو و رذلیدعب نیت

۱ 

 رارعشقا ( لالهغالا و ردیس هشک كئدح مان جحضا و ن یبحم هلیم وبا هلیعص كنات رولکت الیق و هل رک ك ناتا ۱

 "دتشاو لاط اذا *یشلا "لهمالاه ردهنسانعم قماز وا هلرهج و لادتعا لوف ىلع قعازوا كب هنسنرب هدننزوا

 1 رز لو دز هان( .دنزلرت لو نو مد( دعا

 ۲ | <لتنتلا ردتفل هدنسهلک لومات نان وا رکذ (لوبناتلا) و هدنزو بضتت (لبنتلا) روند همدا رودو هد ز و

 رود هغل وداح هدننز و هزه هلع كنات (ةلولا) روند همدآ ر ودوب هدننزو هساط رو (ةلاتتتلا و هدنزو مهرد |

 | كناوسن و ههش وارا یا ةلوتلا لم وه لاق یکت اج رینروند فوتو هییش هرگ" لوق ىلع دننانعم رحم

 1 | رکتمو مظع كبو راردا باما ب ودیا نوفا نوا بیبص ورڪس ینیراهجوق هکروند هنفگو نوسفا

 | ردفدآ مهد وا اپ یکی هاو هدنن زو هنع(ةلونلا هلی وا و و یعض كنار واکت الوت عج روند هب هیهاد

 هدننز و لوق (لوتلا روند هب هیهاد رکنمو و مظعیدو هلو ی مس

 | ردهلات یدرفم روند هنرانادف امرخ هدننز و لاح (لاتلال رصسلا غلام اذا الوت لوت لجراا لات لاق ردهنسانعم
 ] «یلوت) روند هتعاج هدننزو هنیفس- ( بوت ) رد هلوت ن, دجحا نیم ردنداعماهدنزو هزج 6 هلوت)

 i ةلظنح ندرصم ءا ما هدننزو ریما ( لیوت-)ل ردندنسعیات یلوت نب هللادبع ردندآقما مدننزو یکی

 ديما توارب هل رسک كواو ( لب واتلا ال رد هسک رب لیوت نب سیف ردنداعا هدننز و رب ز ( لبوت إل رد دج
 الوتو الو هام لاق هنمو روند هب هبهاد هکر دیعج كنهلوت نانل وا رکذ هلیصف وا و و یعض كنات تالوتلا)

 اردن وا فذحیرات اراصتخا هدال وا "هرقف ردهنسانعم هبهاد ځد تالودو یهاودلاب یا هنالوت و هالود و

 | ثداح هدندب و هنسانعم یدللا ةلح روند هنکج هکود كندع هدننزو روبنز (لولولا) می ةثلثم ا ءاثلا لصف زوم

 | سوكنم اار دار وهظ نوک نوک ید خزآ هدیس رافرونل واریبغت لیکس هکرونید هرلکج هناد هدرخ هدرخ نالوا
 ! نوزواو هجا ید هدنلکش راه هکردراو یعونربو رول وا قشپاب هند نیک وزوال هقنوب بول وا قفشتم نیکو

  طلخ بک ندنسیکیا دوخاب یوادوساپ یمغلب یسهلج رد, ریعتیتوک قواط هکوب رول وا عن و لئام هفرطرب و |
 6 لا لا و هدننز و هجرحد ( تل هدننز و لیلاعب رولک لیلًثیعجج كنس هلک لول و ردا تحت ندسبایونیلغ

 ۱  هب تججرخ اذا هدسجللأثت و لوهح ا ىلع لج راا لو لاق رد هنسانعم كع رالیکس هندن كمدآرب دین نو

 سن اس نا وح و باق هلنیتف (للا و هلیعخ كن (لشا) لب الا

 [] هنیهج (هلیمت) راربد د ناب و لوبن یلها دنه رولپ راص هراجشا نال وا هدنراوج یک قشمرص بوت هدنلکش |

 [] رد نالت یعج رد راکدد قالوقهرف لوق یلع رول وا هیبش هیدک هکردروناحرر صوصخ هنراید زاج مزو ۱



 تی ها رس

 قلا روند دمدآ ناقوق هب یسهدوکدننزو فتک (لفتلا) هتخار تریغتاذا خیا ا بالا رم افت جم لا لفت

 هان هفت هاب سسک تلنهزم۵ (لافتالا) روند هئروع ناقوق د یسهدوکهدننز و بارحم (لافتلا لو هدننز و هحرف

 هدننزو بضتت ( لفتتلا) هتریغ ادا هتحار سما تلفتا لاق ردهنساانعم ققوق دب بو رفتم ندا و
 (لفتتلا و هدنز و جرب ز 6لفتتلالو هدنن ز ورفعج (لفنلا) و هدننزو مهرد (لفتلالو هدننز و ذفنق (لفتتلاوو |

 | )دیو ون لفت و ردهلباه یرلثوم روند هنکیا لوقیلع ه یکلت هدننزو رکس (لفتلالو هدننزو بدنچ |
 | هب هتسسنر هل هلرعص كنا (نالکتا) ردیدآ تابار لشي قتمارف دوخاب رددآ رصشر لوفیلع روند هفلت وا یروف |

 | هلغل وا ذوخ ام ندلوکو هجر کو و لکتا اذا عبارلا بابل نما الکت هيلع لکت لاق رد هنسانعم كل داتا هب هسکر اب 0
 ۱ دشت كمال یصق کت لا مدلیارکذ ید هدماقموپ دیاعرهنظفل نکل بولوا یلصف وا و یزکذ عضوم |
 ست لت لاش ردهنسانعم قمی هرز وا هج و كلک هرب یعاکی ر و قرط ر كنو لوقیلع رد هنسانعم قمتي هرب یهدآرب |

 | كما قلز ادنا فرح قچ هل وا نم ومان لح هدنقح هسکر و هدخو هقنع ىلع هاقلا وا هعرص اذا لوالا بابلانمالت |

 دوج كمر و هجولت وشخ هنلا كمدآرب یهنسن رب و يا هوم انالف لت لاق ردلمعتسم هنسانعم |

 | لت لاقت ردهنسانعم كلتازابو عرضفو ءاقلاوا هیلا هعفد اذا هدب "یثلا لت لاق ردهن سانعم ثمر وقار هثلا |

 رد هام لاک دو سا دا لا لت لاقت دانم تاشودو عمضتاد اتا ل رال تیبا مالت هيلا لج رلا |

 | قتقراص بیا 4 وبق و قرع اپ حس راذا هنیبج لت لاقت ردلمعتسم هنسانعم تلرت هد وکو هبص اذا ءالا لت لاق

 رونلوا ریبعت لوب وا هکروند هه ندقاربط "لتواهف هاخرا اذا ٌبلاف لبا لت لاقت رد هنسانعم |
 ۱ ۱ هنس هم وکم وق و

  رونلوا قالطا هعدص» و ی ک لابح ر ولکل الت ج هنسانعم هی ار روند هب هبت كسک و هدنزرط غاط كچوکوروند

 ندم نب رع ردندمالعا تو روند هشاف ول ردر لت لوقلعردلالتا قرهل وا داشیعج كنو هئسانعم هداس و |

 ۱ او روش و دو نیتمیمورف لولتمو روند ه هسکشغلاج هر هدننز وریفا (لیلتلالو(لولتلا) ردندحم وکلا لتلا ر

 E oR موس هلجار واک هللا جج هنسانعم قنعرونل وا قالطا هوي لیلتو رون د هز وکو ا دنوق
 [ءوس هداروب چ صا یاءوس ةلَت هامر لاش روند هشیا نیکرح هل رسک كن (ةللا 2 هدننزو لئالدر واک ل ئالت و | ۱

 عو ءا هلت و یدنل وا لاما هدر ود نم یانعم ردعسا و ام نھن :سانعم عرص و و ردل و ه ه هغلابم یتفاضا هنظف) |

 روند هغلشا و هعصض ىا ةنسح ةلت هل لا رونل وا ریبعت هلا شتاب ندا هک نشان قاب نوک هرزوا ناب رول وا |

 لک یا ةت هتقلخ یف لاقت راونبه هک هکتشوآ و قلا یا تا ل هل لاق ردهنسانعم تلاح و للب یا ھه لاق |
 كن ردیدآ عضومرب یلتو یعرصیا یلتموق لاقت رد لبلت ید رفهر وند وز شل هر هدننزو یتح (یلتلا#) |

 وهو لتلاپ هلت لاق روند ه هنس قج هقب هرب یمدآرب هادنن ز و صقم هلرسک كم( لتلاو ردزباح هد هل رسک ِ

 | ه یصم نالوا رروط كىدءد هدزامن و روند ههودو همدا زواب و روند هغا ر نم نتمو "یوق كدعدو هب لتاما

 | قمالغرا بوص رصی هنسنر هدننزو هلزاز (قلتلتلا ةولصلا ف بصتنلاوه و التم یلصب وه لاق رول وا قالطا ۱
 | كم رو كى كىو لزاز ادا "یشلا لتلت لاق رد هنسانعم قعالغرا و هقلقا و هک رح اذا "یشلا لتلت لاق ردهنسانعم

 | اذا ةبادلا لتلت لاق رد هنسانعم كمروس هلتدش و فنع یراوط و ادیدش راس اذا لج لا لتلت لاقب ردهنسانعم

 ادا كنامرخ هکر وند هب هب رشم لوش هلتلتو ةدش یا ةللتهنم قل لاقبردهتسانعم تّدش لیتو افشع اهقاس |
 | ندن ربا ظفلت روسکم فرح تعراضم كنقلخ ءار “هلق ءارهم "هلالتو هل وا شاز ود ندنرق وصف كنشع ناقیح

 رفیق دن رالیدبت هنیع یناح كالي ذه و هنعنع هن رالی دت هنیع قە هزم كم و سیق هک تن هکر د راش »زدن راتبع

 | هد زه زم تاتک یلیصفت كرانو و راربد ه تشکشک هنفاطا ړم نیش ه رکصندث وم باطخ فاک لمضمو هعب رو

 یک بسح نوتاخ مات هی ارهم ةیلخا یالبل نالوا ی هلق "هلیفع هکر دن دشاطل هکر ید جرم *ردط وسم |

 | رضاح ید یعش ماما قافتا بودا لوخد هنروضح یوما تاللا دبع نوکر یدنا ردنا ماکت هرز وایراتغل
 كموق لابام لیلاب + بودا باطخ هالیل هرکصندقدل وا نوذأم هراشالاب هدناب هسااطم دنا یلبل هلغلوا سلخ اب |

 هدنک راز یدا رخ هکیدند + یتتکناما كح و+یبل هدک دی درازطا انتک ا هلآ هشنک نوح كموق كنس ىنعي# نونتکیالا

 ظفلت اروسکمینون هرز وا یراتغل یدنکن کل ردریغلا عم یلکتم لبقتسم ندانتک | یتتکت هکر دکعد یمزلا تک | هلا
 | رول وا كعد یکدلیا فرصت یب نعارهاظ هکر دشل وا هدنتر وص بطاخ صام ندکین نالوا هنسانعم ماچ هلکلیا

 یمتا یدلوا ضراع باسح یب طاسناهسلعتو با هبالیل هلکعد تلستغال تلعه ول هلال هدنم اوج ئعش ماما سپ |
 ةلتلتلا و ةلتلاب تب رش لوقت یک هللت روند هب هبرمشم شل زود ندنراقوجق كنشم ام رخ یحدوب هلبص# تا(

 ( هفیطل ا



 هك دبقوفلا ءانلا لصف ]مس

 | هقارطا هدکدنلسکچ رومدو رقاب هلی رات( دا لاب وت ) و( سان ا لاب ورد هوا ینیتاصدا مک وند
 | یملب برش یتلاقتمرب هللا لسع ءام رونا واریبعت یلاوت رومد ویلاوترقاب رار د لا وت هدیکرت هکر د رلهد رخ نایا رم |
 | جاج كالا دبع ندهت وما ردف ورعم هلت و ءاخ روبصخ هکر دددلب رب هدنم هدننز وهاس (هلابت ردلهسم ولت وق |

 | نوها برعلانو ندنکبدلیارافضتسا بویغکب هدکدلیا اشامتیرهشندج راخ بووراو هلکلن او هناروا یلاط 0

 | رددنسانعم نی رفنو تنعل ردعسا هلی و یصق كناب «ةلبلا) ردیعما هلسقر و عا یا ةلهاب ةأما لاق رونلوا |
 | یز هدننزو لعافت (لهانتلا)و هدننزولعفت «لهبنلالو هدننزو هلعافم (ةلهابلا) ةنعملا ىا ةلملا دیلع لا

 | لاعتفا (لاهتالا) اونعالت یا اولهابتو اولهبت و اضعب مهضعب لهاپ لاقب رد هنسانعم كلا امد د هلتنعل هنر |

 | لهنا لاق رد هنسانعم كلنا امدو عرضت همح ترصح ہلصالخا و ےمص بودا قلعت عطق ندا زرا س هدنن ز و

 | هدوهب و لطاب قرهل وا فرصنمریغ هدننز و رفعج ( لا و هدنن زو ذفنق (للم آل عرمضتو امد اذا ىلاعت هيلا

 | لوهج لصالاقل وا ردتىلك و لعف نزو یرافارصنا ببس رد رالع كنهدومب و لطاب ینعر ردلهعتسم ءدنعف وم

 ۱ دج ا( لهب الا لطابلایا للهب و للهبن لالضلاوه لاق ردشل وا موعصمیل وا مال علادعب بول وا یسهغیص

 | یکیدلیا مهوت كنب او رم یر واوادبیش العم رد فوق رو ءاهرط قو اکر وند هنشنع کاش هدننز و

 | كنينج ندجر یروخ ردن راکدید یم جد را هنشع و یحافآ جدرآ هر لوا هدب ر رک د ا ن ك

 | هدنس هیقنت كنهثيبخ ح ورق یسالط هللا لاب و عفان هنتاع بلعثلا ءاد یسالط هلا کسو را وم ةد فاق تع رس

 عماحمعماح و لاح یا لولهب لج ر لاه رون د همدآ نادنخ نک هلوک ه دن زور وس رس هلرعص كنا لول هيلا ]رد ديفم

 تروص هکر د ح راش * رخ لکل ععاحو لمس یا لولهب وه لاق روقد همدا ناشذ و كرس نالوا تانسح و رخ :

 | كناب(ل )ر دنادیحنب بیرعنتا هدننز وریما (لیهب)ل ةریهب یا ةلبهب ةأرما لاق روند هنوتاخ نالوا هفب رشو
 ۱ مون تاکو سخرس و ردن دار وا "یلببلا نس> ی لا دبع ندننندح و داهز رد هنحأت رب هدنساضق یر هل رعنا

 رغ ردنداروا نویلبلادلاخن نودجن دو ه ورعن دجان دو حاضولا ن ماضع ندننثدجم رده رر |

 |یرقو یرقو یندشاب هسکر هلبصف كنهزمهو كنات (نالآنلا) چ ةبقوفلا ءاتلا لصف = یلاعت هد ا
 | هدارو فل وم + یلاعت هللاءاش نا ,SEGRE نالوا باوص لوق ىلع رد هنسانعم كع رو كرەكلس |

 لبتامهنس لا رولک لی اب قرهلوا ردان ولوبت یعجروند هکلنمشد هدننزولبح(لشلا) زد لتا هانم هدش رعآ

 ۱ "تا هل لاق رد هنسانعم یل فنحن یهسکر ولحذ یا لبت هبلقف هل لاق رد هتسانعم هننک و دقح و ةاوادخ یا

 ۱ هلقمب تهذ اذا هل لا ردهنشانعم كليا شوهب و دهیم تولآ ی ولع كنا و ررفسا |ذا ۱ لوالاتابل |نم الا

 | هفورصإ مهام راذا مولا رهدلا لب لاش ردلهتسم هنسانعم قالغا فلت و ها ناک ھاو ۈغىداو ج ناو

 | تلبتلاق ردلمعتسم هنسانعم كلا كان درد و هتفشآ یناکوک كنهرابب قشام ر هلیلاجب قشع ه وبحر و ےهانفاو

 | اهیفلعج ادا ردقلالبت لاق ردهنسانعم قموقلبات هبهرصت و لوبتم داؤفلا كلذ ولت هتاصاىالج رلادا وفََأر لا
 | لیعفت لستنلاههقسا اذا هل لاق ردهنسانعم كمر وشود هدردیمدآرب ید وب هل رسک كتء زمه(لابنالا)لباتلا

 | ردقلا لبت لاق رع هنسانعم قموقلبات ه هرتت هد ران :وبهدننز وهلعاف6 نا وهدننز و هلق وحن (ةل وتلا و هدنشز وا

 | ماعطلا رازپ هدننز زوره وج (لب وتلالوهدنرانزو رجاه و بحاص (لباتلا)لباتلا اهیف لعج اذا اهلباتو اهلب وت وتو
 ۱ رولک لباوت ئچ رونلوا عضو نوڃا ماعط دب ذلت ۳4 یکی راسو نوک ولفلف رون د هنا وح هرصت هکر د هنسانعم

 اص لباوت هدننز ودا دش( لاب ارد راز ,!نانل وا عض ونوح اد ذلت لبا و ردصخ | ندا وحلب دون هکر ,دح راش

۱ 

 ۱ ردهدلب ر ندنلاعا تلح هدننزورکم لیتر دیعما فە ردر هدنن ز ورفز )لب رردشلوا لئ علم ا ةلاس نم

 | یصق كن( لزونلا ردیعما بیط عون زر هايف كنان (لتتلا)ردعض وم
 ۱ م و 2 ۳ تونس ت 1
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 e ۱2۵4 ججح

 | ردهنسانعم رطاخ و لامحا "یسیا لابلا فساکوه لاقت هنمو ردهنسانعم ناشو لاح (لابلال لوبلایلع هلک یا
 اك رولوا هدنسابرد هشلح و دنه قلابو رد.دآ قلاب یرا سنجر وابلق وارطاخیا الا هل قلا 4 هل لاق لاق ۱

 | لاب هل لاق رد هنسانعم شاعمءاخ رو هافرو روند هلی رومدیرلکذللی الرتلاب وراردبا لقن یتسهثج بی غو حظع |
 هاق قجه وق بیطو هنسانعم بارج روند هجراغدو روند هبروراق هدننز و هلاح  ةلابلا ) شيع ءاخ ر یا

 | (یلو ال ردیاب لتعم یرکذ "لح كنهلاب نالوا هنسانعم قمریاق و رددآ عضوم رب هدزاج و روند ه وطوف و
 جرم +رونل وا قالطا هاش (لاغبلالاوب۱) ردندنیعبات یل و نیراسپ ندیز ناله ردنداعا هدننز و یرکس

 ثالاغب ردبلغا قلوا دلو دارم ندلو هدارو نکل یدنل وا قالطا نوچغیدل وا لمح هدیعب رفس لغب هکر بد

 نالترص هدننزو رفعج (لدهبلا) ردیع"ا لجررب (هولاب راردبا هنانک ندیارس نالوا یهاو هلغمال وا یدل و |
 كياچ و تسج هدننزو هجرحد (قلدهلا) ردنعاجج ر نددعسینب (لدموم لرددآ كشوق لشي رب و روند هنکنا

 لاق رد هنسانعم قلوا لوپ یسهم كنيشکر او یشلایف عرسا و فخ اذا لج لا لده لا رد هنسانعم كم رو |

 0 (لصمل ار دیعا یرقلادوجلا یبا نصا ماو زدیم! لج ر رب ندنس هلبق ےھت لدو هنودنتتمظعاذا لج لا لدهم |
 | (ةلصېلا) روند ه هنسنقآ و منجا ظیلفلا یا لصر لجرلاق روند همدآ نامزد ول هد وکی رمو هدننز ورفصع

 ةیاصصیا ةلصم ةأرما لاق روند هروع ناغضاچ و ردزناح هدهلیصف كناب روند هئروع ر ودو هدننزو هذفنق

 (لصیمل) ضاسبلاةدیدشلا یا ةلصبم ةأرما لاق ردتفل هد هلیصف كناب روند هنوتاخ نال وا ضا كب یسهسشب و

 راق هنسابل بون وص هسکرب هدننزو هجرحد (قلصملا) روند همدآ ؛یدروزنکو فیعض هلیسهیب رغصم |
 ینالوا هدنسهروچ بورک ینتا تاکیکو اب یماقف هاست علخ اذا لجرلا لصم لاش ردهنسانعم قمانب وا

 ندنرللام یسان و هفانک نم هفکشتق مظعلا ىلع ملا لکا اذا لجرا لصم لا ردهنسانعم قموقیلآ یک هز

 (نلکهلا) مهجرخا اذا مهلامنم موقلا لصم لاق ردهنسانعم كللا جارخا بوروس ندنچا یس هلکرخ یتعی |
 | هلیصف كناب (لبلا) ةعان ةضغ یا لک ةأرما لاق روند ه هب وبح هزات نت مرن هکردیف دا رهو هدننزو هنکم

 فلومردهنمانعم كليا نب رفن و نعل و ردموسرم لیلق لام هد هس قطعی هنسانعم لیلق ءام روند ه وص هج ا ۱ 0
 یا الهم یا ال لا ردهنسانعم لهم و هنعل یا ثلاثلا بالا نم الہ ان الف هللا لہم لا ردشلنا رارکت یو |

 االف تل لوقت ردهنسانعم قمالشو قرهلوا رس دوخ بو وق هنسهدازاو یار یدنک یهدآرب و ال لیا |
 ردع رفتم ندنوب هبعشنم "یناعم راسو نعل ردو یعوضوم یانعم هروکه ناب كحراش » هر عم هتیلخ اذا |
 نالف لهبت لاق ردهنسانعمكمکج تجزو جر هلیببس یلیصحت كنهنسن نالوا بولطم ةدننزو لعفت(لهشا)

 | کر اذا هلا لاق ردهنسانعم الخا و كرت قمالشوب یبهنسنرب هلب رسک كنهزمه (لاهبالا) بلطیام یتعاذا |
 اذا ةقانلا لما لا ردنا لوانت بوغاص یتییدوس هسک نیتسیا هکردهنسانعم كمرویلاص هلاص یهقانو

 "لح اذا ةقانلا ليما لاق ردهنسانعم كمرویلاص هع وا بوزوج غاب یسهع كنەقان ولد وس كالذک اهلا ا

 كلغ ل رت هنشابیدنکق ر هيل وا هدنسهلباغ و دبق كنآ الصا بوب وق هنسهدارا و یآر یهسکر و اهکرتو اهرارص

 هسیا رارح نانلوا لامهاو بیبست هعرو رک | هکید د راضعب هنر عم هتیلخ اذا انالف تلہما لوقت ردهنسانعم

 مات یم لاهباو هدناب لاعفا روند هلبما هتسیا یم“ دنبع رک او ندیئالث روند هلمم هسا هداز یشک ینعب
 هکر ونده هقان لوش(لهابلا هرذبایف هلس را اذا ءال ا لهبالاش رد هنسانعم كمر ویلاص وص هبالرت هرکصندکدک |
 یکد ر هلیعص ك ناب رولک لهب ېج هيل وا یسهناشنواغمت دوخاب هلوا هلاص زسرالو لوق یلعهیل وا یعاب كنسهم

 ه دابر وند همدآ رس دوخ لهابو ةعءالوا ماطخالوا اهیلع رارصال یا لهاب ةقان لاقب هدننزو عکر رولک لهب ۳

 یا لهاب وه لاق روند هصتنزک هرا وآو راکی و دحا هیلا لصیال هسأر یلع یا لهاب لجر لا یکی باعا |

 هلنیتعف (لهبلا) اصعالبناک اذا لهابعار لاق روند هناب وچ نايل وا یسهقب وط و یمهب وص و لعالب ددرتمیا
 بابلانم الهب ةقانلا تلهب لاق ردهنسانعم قلوا هلاص قرهلوا رما یدل و بولی زوج یاب یسذع كنهقان ق

 یراکدتابیبست بوزوچ یتغاب كنس هم هدننزو همرکم(قلهبل) اهعضر اهدل و كرت واهرارص تلح اذا عبارلا

 لهیتسا لاق رد هنسانعمقغاص ی هقان نایل وا یغاب كنس هغ «لاهبتسالا زر واکل هابم یعجج روند ه هقان هلاص ق

 | علما اذا ةيعرلا ىلاولا لهبتسا لاق ردهنسانعم كا كرت سمدوخ ىتيعر ىلاوو رارص الب اهبلح اذا ةقانلا [

 هلغلوا دیعب كب تموکح رقم بودا لوزن هه داب یسهفناط نیشن مثح نخ رارد موقلا ةيدابلا تلهبتساو ق

 قالطا هن وتاخ لوط (ةلهابلا)) رهسلتاتکرح و لع هرزوا یرلهاولند بولوا هدازا رس ندندیق ةال و فرصت ||

۱ 
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| 
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 ندرجه 0 دال لوق ل6 هدف تو ذوخ ام ندنسمانمم روك نم زلف یوم عو درو

 ناو اما كنب راتمضح هنع هللا یضر دیلو ن دلاخو روند هنا كن وکسم عبر دوخای ردیعسا عضومر

 اک یذو ةددشملا ءايلاو ماللا و ءابلا مسکب ىلب ىذب سانلا ناكاذا كلذ نکل و نالف باش

 فئاوط و هفلتحم قرف هلغلاق رسماما و رسهفلخ بول وا قرفتم سان دارم ندنلوق رصقلا و ةددشلا ماللا عو

 تولوا دیعب هک دنده هرزیاروک.ذم هج و هکهت رد رال وا دیعب یونعمای یمح ندن رب یرب نیل همان

 هنساضتقمبول وا هنسانعم بحاصیذ هدراسکر ت هع" رو رار د نایلبیذو یلبید و یلب یذب وه هسل وا مولعمات لحم

 هک وند هماج هدنزودادش( ن البلا لستیذ بهذا هنمو رونل وا رادتعا فاضم هردقمتقو د وخاپ ناکم هروک

 هن راکتمدخ ماج هماع ایلاح هکر د ح راش * مام لا یا تلستغاف ن البلا تلخد لوقت ردتانالب یعج ردهاکلسغ

 ناغغاچ و روند هنیج رکو کن کت وا هدننزو ثذح (للبلا) روند هنالسرا هدننزو للذتم ( للبت اا راردبا قالطا
 طاع و فلتخ رلناسلهدننزو لزازت (لبلبتلا) هنسانعمرذب زون د هم هدننز ودرص «للبلا روند هنشوق سواط
 "باودو تطلتخا اذانسلالا تلبلبت لاق یکقلوا یورو یسراف ییک و یرع یی الثم ردهنسانعم قلوا
 هتعیتت اذا لکنالالا تلبلبت لاق دونما كمروت بو الت وا هلابك رەدىا عین یتفرطره كغالت وا یشاوم و

 هلا كلکیاچ هسلبا عورش هشيا هنره هکروند همدآ كالا و تسج هدننزو طبالع 6لیالبلا# اشيش هنم عدت غ

 ٠ كنابو یع تم (لبلا) ذخا اغ فیفخ یا لبالب لجر لاق هلیعف كناب ردلبالب یعج هیلبا تیؤر

 باتب و زجاع نس ندتعباتم کس هدص وصخ .تاکیدلیا داره یشان ندنس هعدخ و ثبخ هکر وند همدآ لوش

 كن هعیرمش عقا و هدنمآ رتنیفص هدننز وریپ ز «لیلبر) هد رتام یلع كعبات نا كييعي ناک اذا لبم لجر لاق هلوا ردا

 (ةللبلا )ءاما نم یش یا لولاب بلا یفام لاق روند ه وص هج ژزج (لولابلا) ردیدآ لجررب و ردیعسا ل رهن یتعب

 فک لوقت رد هنسانعم ناش و لاج هلنیتعخ (ةلولبلا) و (قللبلا رد هنسانعم تفایقو تئیهو "یز هدننزو هزمه
 كمال و ىح كناب «لبر) هتاقیف یا هتلب ایف ءاح لاق ردهنسانعم هلسبق هلنیتعض 6 بالا 9 كلاح یا كتل ولب و كتنلب

 هل وقک رول وا لاطبا ن ما موها 0 رک ذهلچب هرکصنددنکرکا رد رضا فرح هل وکس
 یلاعتهلوقک رول وا لاقتا هرخآ ضرغ ندضغرب دوخاب ډک نومرکم دابع لب هناصس الو ها ذخا اولا و یلاعت

 ندیدنکر ک |هدعبرولوانوجما فطع هل وا یی ینا هسر واکدرفهرکصند دنکر ک اوچ ایندلا ةایح انو رۇت لب یلصف

 بویغل وامکح لبا هنسنرب هنبقام وراق هدناکش هنع توکسم نایقام هس ونل وارکذ باص ) لک دوخ ایما ا

 دوخاب نن مدقم نددنکر کا و ورعلبدیز مافوارع لب ادد ز برضا مھل وقکر ونل وا تابا هندعبام مکح هکلب

 ورم لبدیز ماقام مهل وقک ردبا تابثا هندعپام ییموهفم بو رها لعاب هوا رک ی

 زوج اد لقا هن دعبامینیرلانعم كيهن و نف ثراولا دبعو دّربم یتعی راضعبو ورع لب دز مقبالو
 د ید دم لوس لنت دم ںیہ
 هکرول وا هاکو زل وا محک یلوق ابا لپ ادنز تبرمض سپ رایدلیا عنم یعغل وا مالک فطع لا لب عقاو هدنسیریغ |

 كهج و* یاشلا لوقک رونل وا هدایز هيفا ءال مدقم ندنس هلک لب نالوا عقاو باج الا دعب نوجا بارضا ی ۱

 هلوقک رونل وا هدایز نوجما دیکوت یتلبقام ربرقت كنس هلک لب یننلا دعب مزون هالو مان ول نعشا لبالردبلا |
 ردیعما یدج كمل سم نب دمع ندسلدنا یارعش هلرسک كنون و یعص كناب «لیننال * افغش ینداز لبال كترجهامو +
 هکدس هکر دمولعم هلک ك ناب (لوبلار را ردا بتک هلبا شعت یی اح الطص | نکل ردقل وا هل هلاما نالوا عدا دن و وا

 الوب لوبب لجرلا لاب لاش هنسانعم كمهشیا رولوا ردصم لو و ردردصم لصالاف رولک لا وا یعج روند
 هنسانعم یققآ بوانیقوص ندر و رونلوا قالطا هرثک ددعو دل و یاریثک لو هللاقب رونل وا قالطا هدل و لو و
 | ردعما هلبرسسک ك ناب (ةلسلا) باذ اذا حشا لاب لاق ردلمعتسم هنسانعم كم را و رسفنآ اذا ءالا لاب لاق ردلهعتسم

 | بارغ «لاوبلا) تف یا ھو للاخ هنسانعم ّتخد روند هدل و نالواربق هدننزو هر (ةلوبلا) روند هکیسیا

 | تلعوبارهاظ هکر د جرم * لوبلا هنمژ کی ءاد یا لاوب هباصا لا رردتا راردا قوچ قوچ هکردتلعرب هدنزو
 | سلس و و زاید هیلکلا قازوبالودوهراودهدییرعاکا و ردینن و هکر دن الو موسم هلی نطیایذ هد هو بک
 بویمهدیاٌءام لاسما هلغل وا فیعض یلک ر دا لو نامه ینکیدحما قرهلوا یاد شطع هدنو ردهقب ندلوبلا

 ۱ ریبعت درو هدننزوهسنکم((ةلوبلا)رون دهمدآنداراردا قوچ هدننز وهزم ۵ (قلوبلا رول وا رد راردا ریت رت

 | ةو بارلا لاب هیت گاهی وا ثعابءرا رداهدننز و هح م (ةلوبملا رار دا رار ردا اک | هکر وند هب اق نانل وا
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 دیگ ۱6۷ و

 سد ر رد ناوم یقلشان رعد و ن رنا دانم هصقن و بیع دوخان ردن دنسانعم هه WF ندنسانعم قلشا

 قوعحار ھاظ ییعب مدل وا لک هنعاص وال اهدا افخا و تک هن وک لهاحت و لفاعت قت اسا و تبع ف "1 دا رس

 ادا وموارادم هن هلصاعا ند ساف هلغل وا یس هیس تبحاکب هدنن ورد زونه دوخاب ردکعد مدمرب و للخ هنخ و
 ا

 هسا | هدکد کود ەن دید روق تو وا یکم یرد هدکد کوب نکیا شات یی وا وط یلصا كنو ردکعد مدلیا

  ءاقسلا تدوط لاق اک ردندمالک یراکدید هالو هل ىلع ءافسلا وطا هلع وا رول وا ض.راع للخو مک هنهادنا

  هب تل لوھ د ردهنسانعم قلو رفظ و زوف هلنیتصف لاب و دن وه و هت وط یا اه و ماللا و ءابلا عضب هتالب ىلع

 | تیفش و تنی یا هب تالب لوقت ردهنسانعم قمل وا راخرك ءزاوسلد ت ف ز :4 ترا ا اا 5

 تعش هت هنسذر لولب و هلالب و لابو هتم زا اذا اب الف تللب لوقت رد هنسانعم قل وا م زالم هنتبعص كمدآ ر و فاقلاب

 یهنسنر وال ولپ لبا چ هاب هب تالب ل وقتاکه تقلع و ه تینماذا ال ولب و ةلالب و اللب هب تالب لوقت رد هنسانعم قمل واالتبم و

 قوال دا هکر و ا هترصاام یا اللب ا هب تللبام لاق هنم و ردلیتسم هنس انعم قلوا انشا كد

 رر)یگتسم دنسانعم تاتو تاولمگو قلورور ناز راصاذا عبارا بابل ا نم اللب لج را "لب لاق ردهنسانعم

 نم لبتسا لا ردنسانعم قلو تگ یک یکرک هتسخ یخدوب (لالبتسالا) هلمگ یا هللب نسحاام لاق

 كابتال لاش رونل وا قالطا هتعفتم وررخ هدنزو هلاد هلمال دیدشت ( تلابلا) لازهلا دعب هلاح تنسح اذا هضم
 و EE r E ردفص و لب الا رخ كابيصب ال یا رک د اک ماطقک لالب وا ةلاب ان دنع

 هدوج رد تیاهنو یبعسیال ناک اذا لب اوهلاش روند ه هسکولزو كدمات وا ندهسک و لدح دلا یا "لبا لحر

 دن دا او منقطا یا ا لجر لاق هلوا زل وا تاب رفظ هکر 4 ناش یعفن و رخ الصا کروند هسک نو مث

 لاق روند همد "۲ مولظ و فالح نالوا هدن دق علب و لکا لا خاتو یقح اعاد كسان و هدنعام لرد ال موللا

 "لبالجر لاق هلیع كناب رولک لب یعجردءالب یوم روند ایزو مولظ فالح لوطم یا لبا نالف 0
 تد یا لب مصخ لاش روند همدا رادنا و تباث هدنموصخ هزر سک كی( لبا رجاف یا ءالب ةآرمآو |

 تسج تیافب هکر وند همدآ لوش و روند لبلب لد هد زال هکر ديما كش وق فورعم هدننزو لدلد « لبلبلا)

 RY روند ید “بلب هل وا رد تن واعم هنطاصم و روما كسك رھ هد را رفس هلغل وا تربع تحاصو حورکبسو

 ءایسا لبلب و رولوا ردق لا یسهثج هکر دیعما E RES "یلبلب و لبلب لجر لاقت هلتبسن |

 ءام رک یدا یر ز و كن هفیلخ نو لبلب ن لیععسا و رد ردح قحا 7 لبلب یدیفح و لبلب ن مهار ردندلاحر | |

 اهتانق نم یا E | لبلب نم تن رمش لوقت رونل وا قالطا هن کما یا یاد زوکلا لبلب و یدیا ندسا ۱

 | لزا (قلبلبلا )روند هج د وه یکج هنن رلشداق و روند هغعادرب یاکنما هدننز و هدهده (قلبلبلا) ءام ا تصت قتلا 0

 . اه وطلتخا اذا تسلا ا ولبلب لا ردهتسانعمكلتا شر وم شراق بوردشریک هرب یر یرلفار نم ماکو هدنژوا

 ۱ ا 8 اولبلب لاق چ ات م كلا ناشبرب یعاتم تلذک ردهنسانعم قلق هدنک ارب و ناشیرب یراکفا و ءاراوا |

 تیاغب هبلق هلبلب و رولوا هدن راجا رافدص هکروند هفح و هايس عون ر هلبلب واهف فاذا عاتلا لبلب لاق واه وق فاذا

 هس وسو و هسا هنن ورد كمدآرب رولوا ردصمو رک ذیساکر وند هنا ځو هن هس وس و ه هان نرب و بارطضا و شا رخ
 لاق هنسانعم هلہلب ردردصم یدو هل رسک كناپ (لابلبلا هنسانعم تكا را ارق و برطضم هلکمر و دشدخ و |

 بت هدرانوپ هلبکق كراب (ةلابلبلال و (لبالبلا) و (لابلبلا)مهک رس مهچه اذا الباب و ةلبلب موقلا ناف لب
 اد دشامشیا ةلابلب و لب الب و الابلب و ةلبلب نالف ردص یف قلا لاق روند ه هسوسوو هشدخ و ههسات نالوا ضا

 رددآ كغاط رب هد همام و ردیعما عض وهرب هدننزو روس رس (ل وبل ال هنسانعم بثذ روند هد روق لابلب و س واسو و |

 | هلغل وا دیعب كب رانو ردزاج هل رک كنابو هدنز و یتح ( یلبو ال هلددشت كراو هلنیت رسک (نابلب لو < لب ) |
 نالوا هنسانعم قا واد وان ب وديکه ناب بول آ یتشاب هرزوا روک ذم هجو رونل وا لامعتسا هدنماقم قل وا مولعان یرب

 هدنف و فرعلال یتح دیعب یا یلب ید و نایلپ یذو "یلبیذ وه لان هنعو زدذوخأم ندنهشهدام لواب |

 نایلب یذو ردزیاج هددلنتمک كناب هدننزو یلو راربد لب یذن وه هدر كجهد ردلکد مولع» یغیدل وا

 یدو هلیرسک كناب راربد لب یذبو هللددشت كلی و هلنبتسنک رار د ناسیلب یو هلفیفخت كنا و هلناصق رار د ق
 نابلب یدو هلبصف كنهدشم مال و كنا رربد ناءلب یذو هلیصف كنهددشم مالو یرسک كناب رد نایلب

 | هب رنک كنەددشم مالو كنابو كنانه اراد ناسیلب یدو نایله یفی.بهذ تلذک هدننزو ناتبه# زرد
 تی نا شبا و و كج هب د یاد ۲ یلخب شورا 924و" فرن نحو قوت



 | لت هللب لاقب ردهنسانعقعالصا هدننزو لاعتفا (لالتبالا) ردهنسانعم قعالصا كم یهنسنر هدننزو
 بولو تقافا هتسخ للب و لالتا و یدنت اذا یشلا للبت لا ردهنسانعم قعالصا جدو هدننز و لعفت (للبتلا)

 | للبتو لازهلا دعب هلاح تنسح اذا للبت و هض منم لتا لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا تسردنت یک یکرک

 هبلاخ راثا اذا دسالا للبت لاه ردهنسانعم قعزوت ینغاربط نشاط بور وا هرب هل هچپ قر هرقیحنالسرا |

 ردلمتسم هنسانعم هنسح و قزر و ريخ هلو یدنل وا رکذ هکر د ردصم مسا هل رسک كناب قلب راز وهو ضرالا
 هلتع واطم لوق ىلع هننایرج هلتحاصف و ناب و تقالط كناسل و اقزرو اربخ یا ةرثک ةلب هنم باصا لاق

 هناسل ةلب نسحا ام لا رونل وا یالطا هن رارقسا و یرج هلتسالس یک نا ور بآ ككرهدنا ذخا ندنج رخ فرح ره

 هکر وند هغلشایهجزآ و هتسالسو قطنلا ىلع ءرارقسا و فورطا عضاوم یلع هعوق وا هتحاصف و هنایرج یا
 رونل وا قالطا هفاع و تحك و ةوادن وا نود للب یا لب ه لاق روند هغلشاب اقلطم دوخاب رونل واریبعت كلکانم

 هلیس ودنک اقلطم و رونلوا قالطا هوص هلبثالث تاکرح كناب و هدننز و باتک (لالبلا ) رونل وا قالطا ه هیلوو
 كلتا جر "هلص ردردصم لالب و قلا هب لسام وهو لالب 4 اقس یفام لاق روند هثیش قجهنلوا بیطرت زاغو |
 نیح "لک ین ةولصلا هيلع نیلسرلا ماما هماج نن حایر نب لالب ردندلاحر "یهاساو یدنل وا رکد هکر دهنسانعم |

 ۱ نب لالب و ثالام نم لالب و ردیسهدلاو كحایر هماج و هنع هّلایضر ردیشبح لالب هکرد رانذوم كنرلترضح

 هزات هلبص كناب 6 ةلبلا» ردعض وم رب (دابالالبا) رد را هباصص رخآ لالب قرهیل وا بونم هلح ریو ناییزلا ثراح
 هصیقن و بیع و الکلا ةيیا لب یعرلاب لاق رونید هنسهیش رباچنالق هدامرمو روند هنکلرت و هنتبوطر كراج |

 | تلک هلی و هلبعف كناب (ةلبلا) رد رتاج هلیصف كناب هدنو و رک ذیساک هثلب یلع هاوط لاقب ردلمعتسم هنسانعم
 | دشيم لو یک نالیفمو هت وارط یا بابشلا ةل ه لا رونل وا قالطا هنکل رو هنت وارط كنماکنه تلل هزات و

 كنب راجاغا رم“ و طفرعو روند ه هنسن یک كتفت و یوت هدرخ ندا روهظ هدنبتع یرلکحب دوخاب هنکح كراجاغا
 ردتغل هل رممکكنابهدنو ورد هنس یکی لاب نايم هکر وند هبهریش یلتج وزا نال وا لصاح ندرلنا د وخاپ روند هن راک
 رب اچ نالقهداع رمو رةفلادعب هاتغ یا نالف ةا ترکش لوقت رونل وا قالطا هکلنیکنز ندیا لابقا هرکصند هقافو رتف و
 ( لبلا) ردقج هل وا دومالپ رر دا تغابد هلکنا هکر وند هنشم كنجاغا ظ رق و هد راج هدهلیعف كناب روند هتسهیش

 هراکزور نب رس ولت وطر هلیصف كناب (لیلبلا) روند هبانغ ندا لابقا رقفلا دعب خدو هدننزو یتر هلیعض كناب

 انعم قلو تعع هتسخو اج اذا هنم لب لاق ردهنسانعم قلت روف و الیلب تبه اذا یناثلا بابلانم الولب ۱ ردهمس

 "یجس اک ردهنسانعمقلوا الت بوشلیا ه هنسفر و رک ذیس اک ردلمعتسم هنسانعمهصیقنو بیع لولب و رکد اک
 "لبوه لاش ردهنسانعم حابمو ءافشیا هضرنم الب دج و لاقب ردهنسانعم ءافش هبلرسسک كناب لب

 | وه لاش ردلالبا یعج ردهنسانعم هیهاد و تف آو عابنا وهوا حابمو لالحیا "لب و لح لاق و حابم یا
 مجرلا ةلص یا لالب یعارب وه لا ردیم »| كجر هلص هدننزو ماطف (لالب) یهاودلا ةیهاد یا لالبا لب

 دو هلیرمسک كنهزمه (لالبالا) ريخ كييصيال یا لالب اندنع كابتال لاش رونلوا قالطا هتعفنموریخ و
 | شو رفا اذآ ا ا اح رده ا تي كع زو هویخ جاغاو اصن دذا هتم لبا لاقب ردهنبسانعمیلتزوق ا
 ردهنسانعم قلوا دیدی بوچاق هناببولآ ینشاب ناویحو أر اذا ضیرلا لبا لاقب ردهنسانعم قلوب تقافا
 هبف یرج اذا دوعلا لبا لاش ردهنسانعم كم رووص هجاغاو ةلاض تم اذا اههجو ىلع هتبطم تلبا لا |

 | دسفم هدهجرد تیاهن هسک رو ضرالاق بهذ اذا لجرلا لبا لاق ردهنسانعم كل تحایسو ریس و ءاملا

RE E۱ همدآ رب واخ و اداسف یعااذا لجرلا لبالاق هل وا رد ا زجاع هل ابخوداسف یمان هکه ل وش  

 ندقلن و ز و ندکل هتسخ یک لولب و لب هلنیتصف ( للبلا) هبلغ اذا هیلع "لبا لاقب رد هنسانعم قمل وا یلوتسمو بلاغ
 | لازهلا دعب هلاح تنسح اذا یناثلا بابلا نم الولب و اللب و الب هض رم نم "لب لاق رد هنسانعم قلو تیفاع لاک

 | فو یا مهتلولب و ملل موقلا فرصنا لاقب هنمو رد هنسانعم هیقب هلیعص كناب هلولب و هلنیتمطو هلنیتعف للب و
 | تاكرح (تاللبلا )لو تاع( ةللبلا و هلرعض كل راب( ةلدابلا )و( ل ولبلا) و( ة0 ولبل الو هلرصتو ىم كناب( ةلبلا دیش
 | هلولب و هناب یلع هت وط لا هنمو روند هغلشاپ هلی كناب (تاللبلا) و هدننزو هباصم (ةلالبلا)ل و هدننزو

 | مالک دولانم يق هیفاو هت راد وا بیعلا نم هبفام یلع هتلقحا یا هتاللب و هتلالب و هتاللب و هتلب و هتلالب و هلولب و
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 تاوئربس هکرد رکدید یت وا لغ وا هکر ده وبجنرداب هيج رتا "هل و رار د ید كشرت قاسو ناب زا دیس
 هکرد رفصلا قورع C فیطاطحلا لق إل رده رس یرلکدید هنهل کرد نن راصنالاةلَس إل راردنا لواتت یلدب

 ردت وا زوم ءاق خا ةلَس ةلق و ( هنیلاةلقبلا) ردیت وا زوم" دوخاب ردایدنه (ذکر ابلاةلقبلا) ردناریمام دوخاب و اجهدرز

 ۱ ردندنع و قشمرص نه بالبل (قدرابلاةهلقبلا ]ا ردءزتهاش ( ثللاهلس ر  رددنسم هقچ نوهکیدن هد راهاکیاب

 روت وا ریبعت یعشمرص نویق رد راکدد قمرس هکر ديما فطق ( ةسبهذلا ةلقبلا إل رارد لی هديك ر

 | ردروهشم هلععا و هکر د راکدید الاقات هدینان و رد رج نوجا نطب عجو هکر دتابنرب ( عاجوالا لوق )

 ا تبرش لوقت روند هغادرب زسیلوف هلیعص كناب ( لاقوبلا لرب هدنراهداب هیشرفا و هدیرفم
 هدننزو هنیهج ( هلیقون ) ردف رح ندنا یراکددد لاش هدیکوت هلفاق دشت ارهاظ ةورعالب زوک وهو
 ردهیماع تغلوو روند هدسک ناتص تالوک امو همطا هدنزو داش( لامبلا ) ردیعا نطبر
 | غنا یعززا را مما لا یا نم دمو یدنلوا نایب هدنسهدام هک ردقلوا لادب نالوا باوض |
 )رضا کد هدنناونع یلاقبلاماما هلیسهدایز ءاب هنرخ آ مچ ردعراپ ماما یحاسص هنسح *هربثک فیئاصت |
 *یشلا لکب لاقت رد هنسانعم قمردشراق بوتاق ی هنسنرب هلی كناب (لکبلا رول وا هم ءاب بوبل وا تبن ءا سد |

 قم ماعط یراکدید هلیکب و تغ یا اریثک الکی ذخا لاق ردهنسانعم تیغ و هطلخ اذا لوالا بالا مالک
 | یخ ناو ی زوج 4 دوب هدننزو لعفت ( لکشا ) ةليكبلا نا اذا لجرلا لکب لاقت ردهنسانعم

 هنسانعم قعاص لباقم ه هنسنر یهنسنر و رول وا ردصم لکبن و ةعنع یاریثک لکبت هل لاقت یک ط ونت ردلکد
 ۱ لب رهقو برضو متش ه هسکر و مدالاب يخبلاکهب هضوام ادا یھب هلکت لات یک قاس ناک »یورو 1 |
 | كليا طیلخ و رهقلا و ترضلاو معشلاب هالع اذا هيلع لکبو هلک لاق ردهنسانعم .ق قل وا کش و هلاوح |

 هتیشمیف لکی لاق ردهنسانعم كم رو قرهنلاص هلا رادن و بجو طلخ اذا مالکلایف لکیت لاقب ردهنسانعم
 | غاب یفاص دوخاب هلبا بر یوا هکر دماعط ول ردربهدننزو هماصم (ةلاکبلا) و هدننزو هنیفس (ةلیکبلا) لاتا اذا

 | دوخاي د واق قشراق هللا ا دوس وامرخ دوخاب د واق شم الصا یک یکرک لوق یلع راردبا جام وا بوردشراق لا امرخو |
 بولیتاقامرخ هزان هکشک ی تقدوخ اید واق شل وا بت مهلت ز دوخابهلغاب فاص و هما وص بو ردشراق نوا ها دو |

 یک و نوبق شلتاق هنرب یرب هلیکب و رونلوا بیئرت هلبتهج قمردشراق هل ز ییامرخو شک شوک و ا دوخاب |
 نآنعلا طلتخا اذا ةليكب ةعيطقلا تلظ لاق روند ه یروس شلناق یروسرخآرب كاذک ر ونل وا قالطا هنسپ روس |
 | ةعیبطلا یا ةليكبلا ع رک لا رد هنسانعمتعببط ورون د هنلام تهنع و یرخا منع اهلع تیقلا اذا منغلا اذکو زعلاو وا

 جدو لر سک كا کا هطلخ اذا هلکب لاقت ردهنسانعم كلا شروم شراق هدننزو لیعفت (لیکشلا) |
 ندنسهلمق ری هدننزو باتک(لاکب ون رد هن لانعم تلخ و لاج و تفایف و لکشو تهور اک تا
 ردتعاجیر ندنسهلبق نادمه هدننزو ریما (لیکبلا) ردندرلنا یلاکیلا ةلاضف نم فون ندنیعبات ردنطبرپ ۱

 | لیکب لیج لاق هلوا ردا ماقها و تق دو فلکت یکیکرک هدنش ورو سابل هکر ولید هب وب رلد لوش ليکبو |
 هلزیتصف (للبلا ردن دنس لبق نیعر هکر دږیما مان تباثنا هدننز و نابصم (نالکب وذ) هیشمو هسبل ی قّونتم یا | ۱

 هب لاق رد هنسانعم قلشاب هلیعط كناب (لالبلال و هدننز و باتک (لالبلا) و هلی د دشت كمال و یرسک كناب (ةلبلا]) و ۱
 .قمالصاو قمراشب یهنسسنرب هبرسکكنب (ةلبلا) و هصق كتاب (تلبلا) ةودن یا ةلالب و لالبو ةلب و للب | ۱
 رولعتسم هنسانعمكلعا جر "هلص لالبو لبو ءاتن اذالوالا باپلانم ةلبو لب ءالاب هلب لاش رد هتسانعم |

 اهجر لب لاق رولوا لصتمو طلتخ هرب یر ءایشا ضعب هلن ودن ارز ردلمعتسم هنسانعم جر عطق سد کد | ۱
 | ردهنسانعم قلوا تسردن بولوب توص ندکل هنر هلنیتعف للب و لولب ولب و اهلص و اذا الالبو الب | ۱

 ر نوکشود ك هثیشرب لبو هلاح تنسح اذا یناثلابابلانماللب و الولب و الب هض رس نم لب لاق |

 ها راندمان اد کوش کاوش از لب و 4 ج اذا الب "یشلاب لب لا رد

 | "یلع و سانلا قوقح نه هدنعام بالاي منو ناک 8 لب لجر لاقت هل وا رطا ادا بودیا علب و لک | یتقح كقلخ |

 | لبو ضرالاف بهذ اذا "البنالف لب لاق ردهنسانعم كك هناب لبو ردئدحم "یدادغبلا "لبلا نب نسا |
 هسا ینا: یوقفسنالوا تن و قزل لب لاو داش روند همدآ ضراممو لداحمو جو تیاغب |
 لاق ا هنسانعم ناسحاو فطل لبو ردرا یف ه هسک مولظو ف الح ندا علب و لکاو

 لیعفت (لیلشلا) اه و رف اذا ضرالا اولب لاقت رد هنسانعم كاا م همالرتو هکقزر یا ناب تب اب لا د

 (۱۹) ۷ ثل ٭



 ات هو ۱66 جم

 ندا شتسرب هفص لوا كنو یدناوا رکذ هکر دیعسا ینص لعب هکیلاق یدلبا رکذ ییهرونزم هدام هدنآ ارز

 (لفبلا) یدنلوا قالطا هموق رس رهشهلیکر تل رهدیک بول وا ئاق هدروک ذم رهش عقب روب نم نص ردیعما کلم
 هل رک ك ناب رولک لافب یعج روش درتسا هدیسراف روند هرتاق ندنعسف "باود هل وک كنم نیغو یصق كناب
 | انزع یدال وا تمدآر هدننز ولدن (لغبلاژ رون دهرارناق ردعج مسا هلة كی (ءالوغبلا و ردهلغب تۇم ۱

 ردنآ مانا راشغا لاوس ود ردهک لال( ة راق ردینبم هنغیدل وآ سنجات یمسق رتاق ردندهروب رم هدام ردهتسانعم كا |
 و رکھو و و رهلخب لع مهلغب لاقب ردهنسانعم لغپ (لیفشا) هنج اذاثلاثلا نیاز اب میلغب لاق شد |
 هدننب نیکشا هلبا هغرو ءودو یبعاو دلب اذا یشلایف لغب لاش ردهنسانعم قلوا هدنامورف بولیرو |
 صفح ردنداعما هدننزو ريز (ليغبإل قنعلا و همه نيب تشم اذا لبالا تلغب لاق ردهنتسانعم كعرو

 ال *یثلا لق لاق ردهنسانعم قلوا نایع و رهاظ هلی وكس كفاق و ىف كناب (لتبلا) ردئدحم لیغب
 یراکدد ثمرو تشنا اذا ضرالا تلق لا ردهنسانعم كع راتوا هدنزوب كر و رهظ اذا لّوالا بابلانم

 هنسانعم كم رولب یراسخر طخ یک هربس كناوجهزانو رضخا اذا ثمرلا لس لاق ردهنسانعم كمرمشب توا

 لق لاق ردهنسانعم كمردکی ر رباچ هزات نوجا راوطو هرعش جرخ اذا مالغلا هجو لق لا ردلمعتسم
 دل وا یو واو یلصا كج هیلیکی هنس رهب كل هک لوا رب ندنخت هکروند تو لوش لو لقبا هل عجب اذا ها
 لقبلا لبالایعرت لاقت ردهلش ۍدرفم هلوا تبان هن ندرامخم لوا هنس كجلکب ولیکو د اماد یم نالوا هدنرزوا |
 تلقا لاق ردهنسانعم قغالتوا ر د وب هل رسک كنهزمه (لاشنا)ل ةاث ةمورا یال هرز یف تدنام وهو
 طخ كنءزات و رضخا اذا ثمرلا لقا لاقت ردهنسانعم كمرشي قلتوا ىراكديد ثمرو تشنا اذا ضرالا
 هللا لا لاق ردهنسانعم كلبا راهظاو هرعش جرخا اذامالغلاهج و لقا لاقت ردهتسانعم كمرولب یراسخر

 | لاق ردهنسانعم قمالتوا لق یسیشاوم كمدآ رو هتعنا یا هلا لاق ردهنسانعم كلا تابناو هرهظا یا
 تمر لاتش روند هنشفلهزات بو رش كتوا یراکدید ثمر لقابلا) لقبلا مهتيشام تعر اذا موقلا لقب
 نوکر رد اشنم كنلثم + لقابنم یبعا « برعلانیب هکردیعما كن هسک زغب و ج و زجامرب لقاب و "رضحت یا لقاب
 لاوسندنساهم ود دلا هب هجا جاق یوهآو هک رب نکیا رروتکهدنشوغآ بودا اشا وهآ ۳ ه هلا ر نوا

 تئارا یتغمرب نوا هلیعز عهدنا مهفت هلن راشا ندنکیدمهدبا هرادا یکعد مدل | ههل ا ر نوا هلءاسل هدک دلبا

 یدلیا رارف بودا واتر ندنغاح وق وهآ هدقدراتیچینناسل نوجا تراشا هددع ر وبوچآ ینیراج وآ نوجا

 هدننزو هحرف (قلقبلا) و هدننزوهنیفس (قلبقبلا روند جد لق هرنا و ردتعاج رب ندنسهلسقدزا (لیقاب ون #

 طخ كنهزان و قغالتوا ر جدو هدننزو لیعفت (لیقلا) ةلقبم یا ةلم و ةلبش ضرا لاق روند هر ولهربس
 لزوک هناویحو هرعش جرخ اذا مالفلاهج و لق وتشنآ اذا ضرالاتلق لاق ردهنسانعم كمرولبیراسخر
 قمتیچ هفمریدشارا له هدننزو لعفت «لقشلا) اهساس اذا ةبادلا لس لاش ردهنسانعم كلعا راجو دّیقت

 ةيشالا تلقبت لاق ردهنسانعم قمالتوا لوقب راوطوو لقبلا بلطي جرخ اذا لجرلا لقبت لاقب رد هنسانعم
 هدادش (ةلاقبلا» روند هت وایراکدید لق ندا روهظ هد راهب ےس وم ةصاخ هلیعص كناب (لقبلا)ل لقبلا تعر اذا

 را وطهدننز و لاعتفا (لاقت الا) ردزز اح هد هلیع كفاق هدنوب روندهراز هربس هدننزوهلح ره (ةلقبلا) و هدننزو

 ردهنسانعم قلوا رالتوا لوق یراوط مدآر و لقبلا تعر اذا ةيشالا تلقتا لا ردهنسانعم قمالت وا لوقت

 یاب كوا لغو هکر دبی بوت ردابزدیدآ تابار (بضلا ةلقم) لقبلا مهتيشام تعر اذا موقلا لقتا لاق
 | ریبعت هلهکر دیعما لوف هللا دمو یییفحت كمال (ءالقابلا 2 و هللا صق و ییبفضت و دیدشت كمال (یلقابلا ردیعون ۱
 مالحا هدوقبوا و هدساف حایر یلوانت ردریارب یعجبو درفم لوق یلع هلباه روند هءالقاب هدندرفم رد هلغ نانل وا

 ردعفان هندبتوارط و هلاعس و دل وم یب هظیلغ طالخا و "مهو ردسو ثرومیکهروک راش ود فلت و ءانف ینعب هدر
 : هدعاج تیوقت لوا یسهزان هللا لسحزو ردرتوم هدناب تعص ظفح یشغلوا حالصا هلا رام ضعبو

 یرلکدید هسماج هدیس راف و یسهلقناب هدیکرت رولوا رفصا ندهلق یسهناد هکردنابن رب( "یطبقلا یلقابل لر دلیدعب

 (هیجرتالا ةلقبل الو (هضماطا ةلقبلا )و ( یراربلا وا (لمرلا ةلقبإ) و (ةامرلا هلق إلو (فیناعلا ةلقبلا) ردقج هلوا
 ۱ یلرکسقرو رول واریثک هدبرفم و رزخو هینیمرا ةامرلا ةلق و ردناب یراکدد رشا هینام هلق رددآ تابن رر

 ۱ یم هل موق رارید ځد یراربلاةل هکلمرلا ةل و رول واریثک یرهبعش و هجا کوکو  رفصا ندنآو هیش هنغاربب
 هکردبراکدد ضاج ندنعو یغالوق یزوق هضماح "هلو رولوا رغصا ندناو هییش هیرانق ردب راکدد

 ( هدیس راف (
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 IR كلئوس زوسهدوهب وه واب هدننز وهلاصا (ةلاطبل) لطابلاب 3 اذا لج را لطبا لاق رد هنسانعم كلا
 ردامو لطعت اذا ريجالا لطب لاقب رد هني انعم قلق هراوآ داغراو ل زه اذا ةلاطب ثيدجلا ىف لطب لاش

 رديلباقم قح (لطابلا) اعیصش ىا الطب ناک اذا سمامنا بابلانم ةلاطب لجرلا لطب لاق ردهنسانعم قمل وا
 | وه لاض رولک لپطابا یعج ردنرابم ندهنسن ناسیلوا تقیقحو تاب هدنناذ ردیلباقم باوص ًاطخ کت
 هدننزو دادش (لاطبلا) هع لطابلا "یدبام و 9 یلاعتهلوق هنم و رونلوا قالطا هنیعل سیلباو قم ا دضیا لطاب
 رک ذیس اکر وند هردا كب و لوطبلا نیب لطاب وذ یا لاطب لجر لاش روند هثیش نالوا فصتم هلئاللعب لاک

 هدوهب ولطاب هدننز و لعفت (لطبتلا) رونل وا قالطا لاطب هصحش نانل وا ریبعتقاالیآهدزجالطصا هکر د مجرم
 لجرلا لطبت لاش ردهنسانعم قفل رداهب وللطابلا اول وادت اذا مهنیب اولطبت لاقي رد هنسانعمقعشا غوا هلبا هني
 تدجن هدقدلوا رادجز هدکنج روند همدآ رداهب هدننزو دادش (لاطبلا) و هلنیتعف (لطبلا) مصشت اذا

 | رده هدنراتاب رانا یرامد كنارقا و ءافک | دوخاب نوچمگیدلیا لاطبا ورت هما وا بوی تالابمهنهنز ندنتماهشو
 لطب وا اهل ٹرکی الف هتحارج لطبت عاج یا لاطب و لطب لجر لاق یدنلوا قالطا نوچ غیدلوا لطاب و
 هلاعفا و تالک ینعیالامو تاه رت هدنز و تارکس 6 تالطبلا) رد هلطب ین ؤم ر واک ل اطبا یعج نارفالا ءامد هدنع

 | هدوهب و لطاب هل رممک كن هزم (ةلاطبالا) و هلبعص كنهزمه (ةلوطب الا تاهتلا یا تالطبلاب ءاج لاق روند

 لا رونلوا قالطا هراوداح ردیعج كلطاب هتاف (ةلطبلا ) لطاب یا ةلاطبا و ةلوطبا مه لاقب ردهنسانعم

 روی هعفدرب هد هنس نامه اک | هکروند هرب كسکو لوش هلس وکس كنیع و یھ الملک ی ةلطب مه ۱

 نسم هلا روم لوق یلع رونل واریبعتیتشد هکروند هراذیکا و هرلجاغا ریاسوامرخ نايل وا قسمو هلوا دیوان ۱
 ال تو هجغابو ءاعسلا هتتبیاموا قسیال عرزو رش و لخن "لک وه وارشع اذک لعبلا یف لا روند هن رال وا |

 مهلعب اودا لاش رولیرب و هدقدنل وا یس ندیجارخ رهن هکروند هجارخ نالیر و هنفرط یربم نوجا قمواوص | ۱
 صوصخم هنموق مالسلا هیلو یزو و نود کک را كنجاغاامرخو لحلا ىس ىلع ةواتالا نم یطعاام وهو |

 لفوهس یظفل سنوب ردباوص و میم یسهحدن سابلا نکل بول وا عقا و سایلا موق هد هح سذ ضعب رددآ كن ر | ۱

 | هروك هننای كن واضی ةیالا هک العب نوعدنا نوقتنالا هموقل لاقذانیلسرلانل سایلا ناو یلاعت لاقذا ردتسان | ۱
 | هدنتفل نم لعب ضعبلادنع و رد رهتشم هلا كيلعب الا هدلب لوا ردغصرپ ص وصح هنلها هدلب مان ا ر هدن رايد ماش

 ا "لا لجو ردي كن ندهفلاس نیطالس لعب و * یهتنا ردنا برا

 هدهجوز ورونل وا قبالطا ه هج وزوج وز هکر د هنسانعم جوز و هنسانعم لقثرون د هغل غآو هتر یاهلعب وه لاق ر
 | هلبعم ءلراپ ردلومب و ردنوجما تماجج ثینأت ءاه ءدنوب ردهلوعبو رس كنب رانا هم روند ځد هل
 | (لاعب سالا )رد رابعشنم ندنر وصت ءالعتسا رد زا هدا دعام و تقیقح هدنسانعم ج وز هروک هننایهدر اصب كفلۇم |

 ا ملحن قلوا جوز والعب راصاذا ناکلا لعبتسا لا ردهنسانعم قلوا رولیراوص هلي وص رومی ررب | |

 | لاش ردربتعم ندنیفرط هکردهنسانعم تیج وز ی د وب هلیعط كناب ( هل وعبلا]) اهلالعب راص اذا اهللعیتسا لاقت

 تفلاخ و عانتا و ابا و لعب تاذ تراصاذاةأرلا تلعب اذكو اهل العبراص اذا ثلاثلا بابلا نم ةلوعباهل لج را لب |
 لوق ىلع كلبا تعاطاو تمدخ هنچ وز نوتاخ هدننز و لعفت ( لقب یبا اذا هیلع لعب لاق رد هنسانعم كلتا
 | لادج (لاعبلا )هل تن زت وا اهلعب تعاطا اذا ةأرلا تلعت لاقب ردهنسانعم قلوا هتسارآنوجما قفلافص جوزا

 Re اذا ةلعابمو الاعب اهلعاب لاقب ردهنسانعم كلا عاچچ هدننزو هلداحم (ةلعابملا)ل و هدننزو
 العب تذخا اذا ةآرملا تلعاب لاقب ردهنسانع قمراو هرا نوناخو اهبعال اذا اهلعاب لاقي ردهنسانعم قعشات وا |

 هنسانعم تسلا و ضعب ىلا یهضعب ج وزن اذا م وغلا لعاب لاقي رد هنسانعم كلما ج ورت نیر ارق كنب ر یربتعاچر و |
 | لعابتلاق رد هنسانعم قعشان وا هلتروع را ی د وب هدننز ول عافت( لعامل ا هسلاج اذا ان الف ن الف لعاب لاق ردلمعتسم

 قل وا زل نکج هیلشیاه بول وا شو هدم هلک ف وخ بونلتییه كب ند هنسن ر هلنیتعف (لعبلا]) اهبعالاذا اهلها |
 3 2 و فتک(لعبلا لعنصام ردب لف م ریو قرفو شهداذا عبا لا بابل نمالعپ ء ماب لعب لاق رده

 | هلولسا نسح یساببل هکر وشد هتروع ناشر و هیلوچ لو هال زوج رف (ةلعبلا) روند دندآ نالواهرزوآ

 هدننزو باح ( لامبال باشلا سبل نسحال تناک اذا ةلعب ةأرما لا هلوا نعهرید وا همادنا بویمهردشقای
 ماش حاج (لعبلا فرش) ردیدآ كغاطر هدهینیمرا هدننزو بارغ (لاعب# رددآ كضرا رب هدنرق نافسع

 ردهموهوم"هلاحا وب هکر ید جرم * یدنل وا رک ذ هدنسهدام ثاکب رددآ لر هشرب هدماش (كبلعب) ردغاطرب هدنلوب
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 | کرد هدنکسالمب هلسپا هدارو سی هلحا یازلسب هللا هلم لا رد رفقا قل وا ندنسانعم هحایا و لح هکر د مجرم

 | ردلمعتسم هنسانعم الهو ليو لسبو رولوا كعد لیق نازرا یدوصقم لوا بودا باضسم یماعد براپ |
 | هدننزورپما (لیسبلا) هیلع ءاعد السا و السب لاو هلالی و یا هلالسب لاش ردذ وخأم ندنسانعه تذش و مول

  ندسلدن یابداو ردیدآهبرقرب ورظنلاه رکلا یالیسب و لسب لجر لاق روند همدآ تفایق ه رکو رظنهد ی دوب

 یش لاق و روند ه هنسن مارحو روند هنس دیش هداب وذیبن شلاق هناببهدباقو ردیعما یردب كييدا مان یشرق فاح |

 3 ی رح هل رسک كنهزمش (لاسپالا و رد دصن هلک هکر دهنسانعم لجا هلنیتصف (لسبر) مارح یا لا

 هلسبا لاق ردهنسانعم كليا نهر بوتط وشرق هئیشر یهنسنو و هم رس یا هلل | هلسب| لاق رد هنسانعم

 یشبارب و ةکلهل ها اذا هلسسبا لاقت ردهنسانعم ققاو هنالذخ و هکلهم یعدآر و هنهرو هضرع اذا اذکل
 هکالهو تومییسفن هسکرو هبلا هلکو اذا هب لسباو هلمعل هلسبا لاق ردهنسانعم قلق شراپسو هلاحا همدآر

 ردهنسانعم كلا هتش بودروق یتغیروف امرخ و اهنطو اذا ثول هسفن لسبا لاقي ردهنسانعم كما نیکم |
 "یثلا لسب لا ردهنسانعم قلوا مارح هنسنر هدننزو دوعق (لوسبلا) هففجو هاذا مسبلا لسبا لاقت
 | لسب لاق ر رد هنسانعم قل وا مطدب و یتق یسهلوقم ذیبنو دوسو امارح یا السب ناک اذا لوالا تابلانم الوسپ

 | ءالسب یعج روند هرداه وریادو روند هنالسراو روند هن هنسن مارح (لسابلا ) الساب اراض اداذیینلاو نیلا ۱

 | هزوس دیدش و نعتسمو هبرک لسابو عاجشیا لساب لجر لاق هلیع كلاب رولک لسب و هدننز و ءارما رولک |
 | هدنزو لعفت «لسبتلا) روند هثیش مارح هدننزو فنك «لسلا) دندنش هب رک یا لساپ لوق لاق روند |

 لسد ضعبلادنعو ابضع سبع اذالجرلا لست لاقت ردهنمانعم كقشک اب ورتر وب یزوکی زو ندتعاجشایندبضغ ۱
 | (لسبتلا) تعطفو هنأ رم تهرک اذا لجرلالسدت لا ر رد هنسانعمقل وا ه رکو تش ز كن یمهرظن و هرهج كمدآرب

 انتوا ردهنتسانعم قلوا رداهم هلبصق كراب (لاسبلا) و (ةلاسبلا) روند هنالسرا هدننزو لکوتم

 | كمرکیا بویغلْشوخ ندهنسنرپ هدننزو لیعفت <لیسبتلال الساب راص اذا سمانا بابلانم الاسبو ةلاسب
 | لاقت روند هداد قزجاآ نال وا مرزرعط لنهنسنرب هدننزو هنیفس (ةلیسلا)) ههرک اذا هل سپ لاق ردهتسانعم

 همدآ ناقوا نوسفاو هبقر هدننزو هف غ (قلسبلا روند هنسهیش كن هنسفرب و ةملع همطیف یا ةلسب هیف

 | ذخا اذا قا “لا لستبا لاق ردهنسانعم قلات رجا نا وخ هیفر هدنزو لاعتفا (لاستبالا) روند هتر جا نالیر وا

 | هدح و لک | اذا لسپم لظنح لاقههتمو روند هب هنسن نالوا هب رکو ښا ی هدننزو مظعم (لسبملازا ةلسلا

 | کالهو توم یسش مدار خدو 6 لاسبتسالا ) دولک عیشب كب یم هدکدن هچهداس ارب ز همحط هرکتف

 | كاله ناب مرد الهاي د مدآرب و هنطو اذا ثوال هش لسبتسا لاقت ردهنسانعم كلا ر رقن و نیظوت

 | هنسفن حرط اذا لجرا لسبتسا لاق ردهتسانعم تا الا هکنح یتسیدنک | ورپ و كاب نیو اباسیب واد مزولوا |

 | هت نالک هرکص هلا ندنراتآ شراب 5 هک ایم لکسف هدننزو ذفنق (لکسبلا) لتق وا لتهنآ دی رپ برای
 | ریقح مجرم + هللا مب لاقاذا یراسقلا لمس لاقب ردهن انعم كمد هّلاسب هدننزو هجرحد (دلبلا» روند

 | قالطا توص هالو ا ندلیقو و بودا RE REE هداموب هذن اتنک مان ره نزن پس مالا هکر د

 | هلع و هلفوح و هلده ا نوکیا تک ر راصتخاالادعب یی هل کیا هده دا ح الطصا تو ردا

 یداناچرت EE هد زو رفع هلا هنت ا (لتسب) ردند ران و هاله وا

 |اهشا هدکنج ورد هلصپ یدرفم روند هناغوص هکردم ولعم هلنبتعتف (لصبلا  ردندسل دنا ها لیمب ن فلخ وا

 14 (لصبلا لقا )رد دآ لحرب اا اولا ر لاا نخی یا نصب پسأرىنواۇاجلاشرونىدە هغلغ وت نالیک |

 | تاق و قیص یک ناغوص هکروند ه هنسن لوش هدننزو مهشم (لشنا) رد.دآتنکلوار هد هیلبتشا هداسادنا

 | (لیصتت) ردیلع لجررب هدننزو هفض (هلصب) فیثک روشقلاریثک یا لصمشم رشق لاق هلوا ولقوبق تاق

 | هلصب لاق ردنوجما بلس یرانب ردهنسانعم قعالبج بو وص هدننزو لعفت (لسدار و هدنزو لیعفت
 | یمدآ لوا هللاوس تزلک نعي هدنعام دفن تح هلا وس اوژک | اذا هولا لا و هد رج اذا هلصبتو هانم ۱

 بودیک هبع هنسفرب هلیع لرلاب (لوطبلا ) و (نالطبلا 2 و (لطبلا) رلیدتک و ت لاه نوش بوی وس یکن ات ویش

 ارسخ و امایض بهذ اذا لوالا بابلانم الوطب و ات الطب و الطب ؛یشلا لطب لاق ردهتسمانع» قلا هم ؤا

 اسمخ و امایض ه بهذ اذا هلطبا لاق ردهنسانعم قلق ردهو وغل یهنسنر هلن رسک تلتهزمش ((لاطب الا

 ادب هنس هو و لای و لر ھ ادا ثب دلا ق لطبا لاش ردلهعتسم هنسانهه كلتوس زوس هواب و لزهو

 (تیا

۱ 

۱ 
۱ 

| 



a ۱۸۱ > 

 یشترا اذا لطربتف هلطرب لا ردهنسانعم قلا توش هدننزو جرحدت (لطربتلال هاشر اذا انالف لطرب لقب
 نالوا لصاح ندنجا نما كلاقج هلبا ناشوط قآ لوق ىلع روند هني رواب نالترص هدن زو ذفنف (لعربلا)

 لوق ىلع روند ه یضارا و یرق نالوا بيرق ه وص هدننزو لیطارب هلبا همج+ نیغ ( لیعارلا )ل روند «یر وای
 ( ةلغربلا)یبکل یدنق ردلیغ رب یدرفم یک هیسداقو رابناروند هدالب نال وا هدننايمهت ر هلا نادایآ ول وص ولت وا

 ۱ لیغربلا نکس اذالجرلا لغرب لا ردهنسانعم قلوا نک اس هدهروک ذم ضرا یرلکدد لیغار هدننز و هجرحد

 هدننزو لیدنق (لیقربلا)ل بذک اذا لجرلا لقرب لاق ردهنسانعم كوس نالی هدننزو هجرحد هلفاق (ةلفرلا)

 هدنروص و ردیلدب كن كفتالاح هنسانعم قهالج یدا راراتآ قلاو هلکن آ هکر وند هتل آ یرلکدید هرکناک هدفلس

 | هدن  هناحشج ءارزو ضعب ردلهعتسم هدمجالاح کر دقج هل وا زوز هرکناک لّصا رول وا میم یقالطا هد هکشت

 | بابا ناو *یشلا لزب لاق ردهنسانعم قمراب هلی وکس كنه یاز و یصق كناب (لزرلا) ردرظن هدیسر جد

 یهنسنر و اهءانا بقن اذا اهریغو رجا لزب لا ردهنسانعم كلد ییف رظ تاون و هلرج و هقشاذا ل والا

  رسکشلیاو یعطق یهظح المرپ دوخاب یشیار و هافص ادا بارشلا لز لا رد هنسانعم ققلروط بوزوس

 | نیچ ج بورا یشید یزآ كنهود لوز و لزب و هعطق اذا یأرلا وا یمالا لب لاق ردلمعتسم هنسانعم كما

 | ةدشیالزب وذ ما لاق ردهنسانعم یت و تذش لزب و علط اذا الوز و الزب ریعبلا بان لزب لاق رد هنسانعم
 هققش یا لربتق " یثلا لر لاَس ردهنسانعم قلراب دو ام ( لیبل )رد هستم یا یجدو (لیربتلا)

 هدنز و لاعفا (لارنالا اهن آ | بقن اذااهریغو رها لزربت لا ردهنسانعم كلد ییباق كن هنسنرب و ققشتف

 كلد یتفرظ كنهنسنرب دوب هدننز و لاعتفا (لاتبالا)ل ققشت اذا *یشلا لزرنا لاقب ردهنسانعم قلراب دو

 شفلد كنفرظ كن هنسن یسهلوقم رخ هدننز و باغ (لا بلال اهءان آبقن اذااهریغو رجلا لبا لاش ردهنسانعم

 فص و ه هقان ولج روند ه هودشمرایزونهییسیزآهدننز و روبص(لورلا لول زابلالرون د هنکیلد یتعپهمرپ
 هدننزو بتک رولکل زب و هدنزو عک ر رواک لزب یرلعج هبات لزیدقناکاذا لوزب و لزاب هقان و لج لاق رولوا
 ىح واكفل وم نکل زلیا روهظ یشیدرولوا ای هلوما هرکصتدن اکو وا هدمنب یز وتو و رو 8 و

 هدنتف و لوز كنءود لزابو یدلیا ناي هدنسهدام فلخ کس ردضقانم هنلوفو یالطا فل هه ود هدنشاب

 دمدآ لک تسمو مات ءدنارد و دشزو لماک هدلاوجا برک لزابو رولک لزا و یعجم رون ددد ندا 0

 روند ه وکز وس هدننز وهسنکم (ةل بلا وهدننز ورینم (لز يل ال هت رګ ف لماک یالزابوه لا رونا وا قالطا
 هیلیا لصف و قرف یتنایم لطاب هللا قح هکرونل وا قالطا هيظع ما لوش هدننز و ءارج (ءال بلال هنسانعم ةافصم

 قالطا هناص رکف و دیج یأرو رونلوا قالطا هب هيظع ةیهادو لطابلا و قلانیبلصفت یا ءالزب ةطخ لاق |

 (ةلزابلا) ماظعلا رومالاب موش و دنادشلایاءالربب ضاهنوه لا رونل وا قالطا هماظع روماوهدنادشو روتل وا
 هل وام نکل بوراب یبیردهکروند هنفی راب شابلوش و لامنم *یشیا ةلزابهدنعام لاق ر ون دهریسب “یش ندن#لام

 رب هدننزو لفق ( لزب إل هودعتالو دلا لاربت جاجا نم ةصراخا یهو ةلزابلاف مزايام لاق هيم واص

 زودلاوچ لوش هدننز و باتک (لاربلا) ردیسهدرکداز آ دبع كلئاو نب صام هدنزوریز (لیزب) رددآ كني
 رغصم ( ل ربنا و هب رسک ك باز و كنا( هل رټل ا ]ر ولچ ا یکیلد كجهزوس كيوک هلکنا هکر وندهنل آر ومد هدنزرط

 لری و ةلربت لجر لاق روند همدآ رود وب هل د دشت كمال (ةلربتلال و ردم وسم هل بت هد هح ضعب هلیس هين

 | رک ذمو هعجو درفم رول وادض هلغلوا هنسانعم لالح و ردهنسانعم مارح هدننزو لسن (لسبلا)ربصق یا ةلربت و

 حوت و مول و مانشدو لالح اذکو مارح یالسب یهو اذه لاق ردردصم لصالایف ارز رونلوا قالطا هوم و |
 هفاطر ندن را هلسق سیف و نافطغ هدنیلهاح و همال و هاخ اذا لوالا بابلانم اسب هلسب لاق ردهنسانعم

 تدشو هلا اذا السب هلسب لاق ردهنسانعم كمردواو ردیعما كمرح رهشا زکس نالوا ربتعم هدندنع
 | ییهنسنرب و لخهلاب هل اذا هلسب لاق ردهنسانعم كمهلا ییهنسن یمهلوقم نوا هلا تا و ردهنسانعم یتضم و

 هنن وص دنق و هن وص رویصا لسبو البلق الیلق هذخا اذا “یشلا لسپ لاق ردهنسانعم كلا ذخا هجزآ هجزآ

 نت مام یب و هسح ادا هلسب لاق ردهنسانعم كلا سبحو رک ذیساک روند همدا تنیه تشزو رظنمد و روند

 یدا رونلوا قالطا لدی هن رارخآ حانج یدبا یرلحانجرب رهاوظ شیرق رانا و ردیبقل كنتعاچ “یول
 كحراش + نیمآ نیمآ یا السبالسب لا لجرلاامد اذا رونل وا لامعتسا هنسانعم نیمآ لسب و هلبا هتح یاب

 اقیقحو اباحا هانعم السب و نیمآ هناعدیف لوس هنع هللا یضر رع ناکو ردذوخأم ندنسانعم باحا هروک هنناب



e ۱:۰ رس 
 ۱ام ا ندت اصارول وا هدر اسدالب یزوت واو هدماش ضرایرفنقرفرارول وا رغ رشا
 رونل وا قالطا همدآ عرکو فب رش هلنیتحصف و هل رسک ك ناب (لدبلا راردما سالجا و هماقا هن رب كنا و بانا ینیرب ۱

 الدب لجرلا لد لاقت ردهنسانعمقل وا التبم هنسب غآلوق و هلص اقم عجو مدآرب هلنیتصف ( لدبلا) رد لادا یعج

 یسهلدأب كمدآرب و نیدیلاو لصافلا عجو یا لدبلا هذخا لاق و هد و هلصافم تکتشا اذا عبارلا بابلا ن

 هلصافم عجو هدننزو فتک (لدبلا) هندامیف رک ذ اک هنلد اب تکتشا اذا لجرا لدب لاقت ردهنسانعم قیر

 راربد لا مات هکروند همدا یحناص تالوک ۳ هدننز و وا (لادبلا) روند همدآ التبم هنسد غآ لوقو

 یصقثلاد (یل وداب) روند + یعناص تاورپس لاق ارز لاقت لوقت ةماعلا و تال وک العاب یا لاد وه ا

 ن لید و هرمسښهن لید و ءاقرون لید ردندلاجر ءامسآ هدننز ورپز (لید زل ردعضومر هر مصق كفلا و یم وا

 هلتبسن هب هل بق و هدلب رک البز هبرامنت لید و موثلک نب ورعن لیدب و هلسن لیدو نایعازلنا مرصا ما
 ییدرالایلعن لید واو یا تعاجرو یمایالالید ن دجاو ردندناعصا یسهلج ردلکد فراعتم

 كن ةه لاذ و یصکكنا (لذبلا رد رلثدحم لید ن حاضو ییومنا ساقلا یبا نب لید و "یورهلادجا نب لیدو

 یناثلا و لّوالا بابلانم الذب هلذ لاق رد هنسانعم دا نان هک رب هلسفن بیط هکر تم نا ها ا

 لاق ردیلباقم تنایص هکر دهنسانعم قغالوق یماد ییهنسنرب هدننزو لاعتفا (لاذتالا) ه داجو هاطعا اذا

 ا هکردنآ ار نع هجا اتقول هنوصی رمضح هلیا +لاذتبا وا لذ هل سرف + لاقت هنمو هناص دص هلذتا |

 نوصهل سرفلثملصا هکر د ح راش + رد زا و یس هنام كلکر کو و ظوفحم فوق وم هدنناذنوجما قفل وق بودا ار ۱ نا |

 یرودقمتآنیف راربدلذب و نوص هل سرف هرز وا یعیدل وا موس ر هدساسا کک ردهدناونع لاذتاو لدو

 هکهتن هسلیا فیق وت هاضتقا تقو ییضعب و لذ ییضعب بویطا جارخا ةعفذ ینسهلج ل محو یرج نالوا

 نوا ا وواو ددم هل سسک كناب «ةلذبلالو هدنزو هسنکم (ةلذبملا) یتا ردیلاح كراتآ ل ایک
 # هنسابل درک هد ن فو هلذبمو رونل وا ریبعت كللهدنوک هکر وند هب و نانل وا لامعتسا نوک 5

 121 ع یو یاالتب و هادی و ءاج لوقت و باشلا نمناصی لامیهو هتلذب و هتل ذبم ین انیلع جرخ لوقت :
 | شبا امنادو رونید همدآ ندا سبلت سابل هنهک د وخای ثل ددل وک لرل هیب لعاف ےسا ندل ذبتو لاتا (لذشلالو
 (لذتيلا) هسفن لع لمعي ناک اذا لذش و لذتبم وه لاق ردنا لذتبم یتسفن کروند هب هسک نالوا راشیا هنس
 ۱ بولنللوق نعي ةس رضلا یضام یا لذا قدص فیس لاق هنمو روند هثیش نالئلوق ماد هرس هش , لوعفتیسا

 | دادش (لاذ) هدننزز و محت 6لذب) ردرعاشرپ صف كرم (لونب) ردنفانوتلشیا یکی رک هدهنشیشیدلپراچا

 | كننوی كشوف هللا رصق 6یلئاربلا و و هدننز و طبالع 6 لئاربلا و ردندلاح ز ء اعم | هدننزو ريب ز 6لیذ هدننزو

 ۱ هدنن وب كنشوق یوط نامه لوق یلع رول وا هدننوب سورخ یک | هکروند هرلیوت هصهرکد نالوا هدنسهروج
 | ناب هدر ضرالا لئار و رونلوا قالط | هس ورخ لئارب او لاو لئار و ردو هری وت هج رکد نالوا
 | هدننزو زا رعشا «لالبر ,الالو هدنز و حرحدن (لآرتلا)لو هدنزو (ةلأرلا)رونل وا قالطاهنج و هرباچ

 | لاق ردهنسانعم قم رابق یرایوت یمرکد یرلکدبد لئا ر هدنرانوی نکروشک و د هلرب یرب یشوق یوطو سورخ
 | ونان لعاف مسا (لئربلا) لاتقل لئاربلا شفن اذا "لآربا و لأرتو یرایا و كيدلالأر 1
 ی دن ن قابلادبع ردنداهما هلع ۳1 (لارر) هل" یهمیا رشلل لرم وه لاقت  رونل وا قالطا هب هسکنالوا

 | ردهلحمرب هددادغب (ةیالجربلا  ردهبرقرب تا ام هل (نالج را ردیسلدنا ثدحلارب 3

 "ندرا هلمال ددشت (لطربلا )و و هدنن زو ذفنق (لطرلا) روند همدآ یرا تئیه لیف هدنن زودغنف (لزربلا)

 | هز وح هن وکر نوزوا یکی الکی ولوم هدفلس هروک هاب كحراش  ردینوسکش اب یتعب هوسنلق هل وکر هدننز و

 | هنسانعم هقيض "هلظمروند هکل هکلوک نالوا قحهراط یسپ رجا هل دد شت كمالو هیت (ةلطربلا) دنا

 | 2چ ولید هد نه راض ویو را ید يشاطز باب ه رک ر روند هشاط ګن ونوز وا هل وکر هدننزولیدنق (لیطرلا )|
 | ر رر د یعشیدمدیکز ا ت یشاطنمرکد هلکنآ واوا یالولب و نیم کب کروند ا

 | هنتروص ياا لابو لاسبا قح هکر وند هتوشرو رونلوا ریبعت زو راو هکر وند هکنلک ی راقدریق شاط
 ۱ لاقب ردذ وخأمندل وا یانعموب هروک هننای كحراش * رولکلیطارب یعج ردکلرهز نالیر و نوجا ا
  یرید لیطر هی ارب یسهل وقمیرانک و راوید كضوح هدننزو هجرحد (ةلطربلا) ةوش را یا ليطربلا هما

 ردهتمانعم كمري و توشر هبخآر و الیطر هضوح ما زاب لعح اذا لجرا لطر سا روس و شاط

 ( لام)

 ین ن ن اغا تاو تم ياا ی یر سو ها تا یر شو هتک ریس بس lta اس تا ی ام ی شرک نا تن تک زد نو ات ی

 ASE تن تان یا



 نهذ فرص هروما "ییاعم هلغل وا هسک لرنتمو تمه نود تیاغب رود نم مردارپ تارا وع ام ننساها و

 تم غابرصق ويد ردا تیافک اکبوب قلب ترا شنا ها ريملافاد هاج یبطتلاذر بوی |

 یم هلک لح یتعپ ردهنسانعم یسح ردٌزراح هلن وکس كج و هلتفاضا ههلکن یایو هلنیتصف (یلحم) ردکعد ردا

 مسا وروشن اکب ینعییبسح یا ىلج لوقترول وا فدا رم بسحال وا رونل وا لامعتسا هرزواهجو یکیا ورول واسا |
 رولوا فرح اناث هنسانهم تیفکی و كيفکي هلرانوکس مال نسربد ىلج و كم سپ داس یک واوا لغ
 هافک اذا "یشلا هلحا لا ردهنسانعم كلا تیافک هل رسک كنهزمه (لاعالا) ردقدصت فرح هکهنسانعم من

 هبارالد هرهج و هاچ“ و لکش نالوارلدو بوخ و رد تالح یعج رون دهب هریغص در ا ا

 ندیاعصا هلن وکس كيج رون د "یل هدنتبسن ردیسا یردب كن هلسقرب هلح و ةنسح ةراشبیا ةلح هب لاق روند |

 ندنسهلسف “دعم هدنع هدننز و هنیفس ( هلی ) ردندرانآ نايلجلآ نج.رادبعن یسیع ندنيدڪو هسیعن ور |

 هدننزو هباصم ( لاو ل رد وسنماک | "لحل را دبع ن رب رج ندیاصا هلناکرح روند "یلح هدنتبسن ردتعاجر |

 (ةلدمحلا ) رد هنسانعم ددش رتف ندا راک ادا ب كنهل ء4 یاح ویحف كناب (لعلا) ردیعما كنطبر |

 هدتک تلام اذا لچرلا لدعم لاق ردهنمانعم تکا یکیک روک نالوا هدندزآ كنشابزومآ هدنز و
 رون د هکلکپاچ و تسجهدقهر وپ بولب وهدشیا ویشملا ف ع رسما اذا لجن ر لا لدحم لاقى رد هنسانعم كع رو هلتعرمس و

 هدنن ز و هج رحد هلا هم نیش (نانهاا) رددآ لجرر هدننزو رفعج (لدحم ) یعسلایف ةفخ یا ةلدح هب لا |
 رفعج ((لشح) جزلا صفر صقر اذا مالفلا لشح لاق ردهنسانعم كما صقر یک یصقر راب رع هراق

 كنناش وط ب هدنن زو هجرحد هلا همخ* یاظ (ةلنحاا) ردمبقل "یرصلا ثدحا نجرلادبع ن دچا هدنزوآ

 تاعا نازفق زفق اذا لظح لاقب رد هنس انعم قلبت آ بو ارج” یک یسارصص بویقلاق كنهراف و |

 تیکت (لصحتلاوروندهمدآ عار وط وی رمو قوچ یتا یلهدوک نیل هدننزو رفعج هلبا همم یاخ (لضخحا)

 | كرل (لوضاا ) و( للا ) زنکو ظلغ ادا هم لضحت لاق ردهنسانعم قلوا نیلاقو قوچ یتاكنەد وکه دننزو |
 | ردیلباقم مرکو دوج هکر ون د هکلسک انهدننز وقنع(لضلا) وهدننزو ب( للا و هدننزو لپج( لعل الو هلیعض

 | كلك ان رارولوا ردصم هلنیتف لخ و هلیعض ك ناب لخ و مرکلا دض یا لخح و لخم و ل و لوو لع هب لاق |
 هاكو مرک "دض سامناو عبارلا بابلا نم الو ال لخ و اذکب لخ لاق هنسانعم كيا كاسما بودا

 (لخابلا) ةغلابم لخ لجر لاق رونلتفص هسک نالوا لي كب ةغلابم رد هلنیتصف هک با لخت هکرول وا |

 باب روند هسکان یلبج هدننزو ریما (لیلا هدننزو مکر رولک ل یعج روند هصضش سکانو كس

 ا دج (,لضل )و ءدنزو دادش (لاصلا) و هدننزو باس (لاضلا) هدننزو ءارما رولک الح یعچ ردندسماح |
 اذا هلخما لاش ردهنسانعم قلو لیخت ییهسک رب هلرسک كنەزمش (لاخالا]) روند هسک ان و لیخت كب هدننزو |

 هدننزو ام (قلصل او للاب ءامر اذا هل لاق ردهنسانعم كلبا تبسن هلخ یمدآ رب (لضتلا) الیخ ءدجو |
 0 هیلاوعدب ون و للا لعلم ام یا دن دلم دل ولا ثیدخ | هنموح راشلا لاق »ر وند هثیشن الوا لک ثعاب | ۱

 د ن هنفلخ و ضوع كندنس رب هدنن ز و ریما (لیدبلا رز و هل رسک كناب (لدبلا و هلنیتصقف (لدبلا ا

 | ی هنسفرپ هدنن زو لعفت (لدسلا» هنم فلخ یا لیدو لدب و هنم لد اذه لاق ردلادا یعج رونوا و

 ربغتم بولیز و ندنتنیه یکساهتسنرپ و الد هنم هذا اذا هنم دلو هل لاش ردهنسانعم قلآ له ندهنسن رب

 ردهنسانعم ىلا لد نددنسن رب یهنسنرب ید وب (لادبتسالا ) رغت | اذ| * یفلا لدبت لاق ردهنسانعم قمل وا

 ردهنسانعم لدبت هدرانوب هدننزو لیعفت (لیدشلالو هبرسک كن هزم < لادنالا) هلدبت یتعم هو هلدبتسا لاق |

 هّریغ یا هفّرح اذا هلد لاق رد هنسانعم كما ریبغت ییهنسنرب لیدبتو الدب دنم هذا اذا هلو هنم هلا لاش ۱

 فورحا) ردنا هندعت هلوعفم یکی هدانعموب ردشلیا واصلا ندامت دارا نیش و هطلق را كايد فلوت

 ديا عج یجالک + طز لاص و مو هندحا + وبشا یرلنا کر دفرح ترد نوا نییفمصلا دنع (لدبلا ق

 یجالک + هت نعبوث "ی نما یک فا دج ٭ وبشا هکردف رح ر هرکی لد فورحنالوا عياش هد ربغ كماغدا و ِ

 یک وا و نانل وا عض و هن رب ءاي الثمردف ورح نانل واعض و هنماقم ةلرکیدکی دارع ندلدفورح وبشا و ردشلنامجج |
 ةلداپم هلداب لاق رد هنسانعم و هلا هنسن ر یی هنسن ر هدننزو لادج 6 لادبلا)ل و هدننز و هلعافم (ةلدابلا) |

 "لجقح ترضح کر دتعاجج رند رمز هللا ءایل وا هلی كنم زمه (لادبالا) هنم هذخا ام لثم هاطعا اذا الاد و ۱

 اعادرلنا و رد اچ اچ ملقم هللا ی ونعم نذا هدننعه قلخ ا فرصت ىع تماقا :SE یراتاالعو |



a ۱۳۸ زی 

  لاعفنا دنا (لاتنالا) ا ردهتسانم لشو لاق ردهنسانعم كمك یدو هدننز و لیعفت (لتبتلا) ردقو | وا

 | امرخو عطقتو عطقناف هعطق یا لو لتناف هلت لاق ردهنسانعم كلسک هدننزو لعفت (لتبتلا )و هدنزوآ
 | ندای هللا ىلا لنت و الوت ترابص اذا تلتت و ةليسفلا تلتنا لاق رک ذیساک رد هنسانعم قلوا لوت ینادف

 ن تداهز بودا كلرت یورو حاکت لوق ىلع كليا تیدوبع و هج وت هقح هلصالخا هحو واک

 | ردشلبا ت تراشا هب هع : رک ت یاوبشا فلؤم٭ هفده زو حاکنلا روا صلخ او عطقنااذا لت وهلا یلا لنت لاق رد هنسانعم

 | ود هباکلاب وی فک المجت كىل والتت لنت و ردرا و یتعنص لاستحا هدتآوب هک الش هبلا لشن وچ

 | ید لدتت وردنمطتم یل وا هرزّوا دیرجتو عطق نداوسام یتسفن اتداو بولوا هجتوتمو و عطقنم هقح ترضح

 (لوتلا و ردنپه ذمه وبیس و ورولوا یبمهد هن . رل هتکنهروک ذمهقبقدو نتفتو لصا وف تیام ر هلغل وا هد هنسانعم لتدت ۱

 | یعج ارم وتوهشو یتجاح ر اد هرلنآ الصا بولیسک هیلکلاب ندنمسق لاح ر کروند هنوتاخ لوش هدننزو روبص

 رد هتهج و قالطا لوت هنانجاهنع قلا یضر ءارذعلا م رم مهف اهل بر الان را نع ةعطنمیا لوت ما لا لوا

 | ناوسنو ندنامز ناوسن هلب رلتهج بسحو نیدو لطف رد رابقلكن رابانج اهنع هللا یضر ءارهززا ةمطاف لوت و

 ۱ لوک بولی رآ هج هقشب ندنکو ک كحاقا هکر وند هننادف امرخ لوش لوت و نوهعبدل وا ه رقم و هعطقنم ندتما

 MEE ES لوت ةليسف لاق هلوا یتفتسمو عطقنم ندنسانا هلغملاص

 روند هننادف امرخ نالص وکه ج هقشب بولی رآ ندنسان آو یک لوت رونلوا قالطا هع م ترضح جدو

 ۳ ا و نوان ررر ر زالت یعج روند ه یدنقآ نالوا هدنسیغاشا كن هردو

 | هج هعشب ندنسانا جد و هدننز وهنفس (ةليتبلا )ر ديما كتءهردر و رددآ كعاطر هددماع و روند هاا نالوا |

 | هنسبرغص كناویح و كناسناو رهدآوضرب هدن رقروک ذملبج مان لی و روند هتنادف امرخ شلاض كوك هست
 | رکذ یس اکر دهنسدانعمءالتو :زتکم یا لبتب وضع لاقب روند هوضع زانقط ولط هنتاو هنس انعم زحم روند
 | (لاتبتسالا )هلوا یصا یتعییمانا لر وک ذم نا دفیرلکدند هلي هکر وند هنجاغاامرخلوشهدننز و هنس( ةلتبملا)

 | تیاغپ هدننزو هعظعم ( هلتبلا ل تلتست ییعع ةليسفلا تاتبتسا لاقت ردهنسانعم قلوا لوت ینادف امرخ جدو

 | ةلنبمةأرما لاقب هل وا توسک یعطق شلج هنمدنا و مسج لاج و نسح هک وک روند 4 هب وبحجم رېلدو بوخ

 | كتناها تولوا هاضعالا هبسانتمو دقلطنا مات هکروند هنوناخ لوشو اعماضعایلع اهنسح لت ابن اک ةلبج یا |

  ضابقناهدنمادنا لوق ىلع هل وانوزوم شمیچ ندب رچرب یکی هسو رس یتعی هيل وا شلک هرز وایر یرب یرلنا ۱
 لاسولسا ااو ناکوا اضعب اهم ضب تکر 1 تناک اکا ةلتبم ةأرما لاق هلوا زانو تسار تولوا
  ندنسلک لتا هدنزوءارج التلاو رفلتفص یمهشاسط لاحر هلکنو و تلذک ناکاذا لتبم لجب لاقو
 ةلبش ةرع لاقت و اهربغ اهعم سال یا ءالت ةرع ةو رول وا فص و هراهنسن ,E ثيسک یک هلبت ردتژوما

 وا هیعطق تع زع نامل وا نکم یاحراو در ینعب درتال هع زع یا هنر نمءالت و ةلبت ىلع رم لاق و
 لیعفت (لیصتلا ةرهش یا لث هل لاقت ردهنسانعم ترهش هلی وکس كن هثلثم یا و یع كناب ( ةللا 9 یدلبا

 | هل لاق ردهنسانعم كمد ل همدآر و هعظع اذا ایت ةل لاق رد هنسانعم كلبا عظمت همدآ هبتزرا

 | سرا مدرع همدآ روم و مظعمهدننزورپما(لیجلا )وهدننزو باح( لاجل ا لج هل لاقاذ ۱

 وهوا لصم یا لج و لا لجر لاق روند همدآ ناشیذو دیسو هیجو یبحاص لئاعشو لکش قرهلوا ۱
 | تلخ یا لی "یش لاقم رونلوا قالطا هب هنسن ظیلغ و نوغوب ليج و لیئو لاجب عم یو

 |الوج و ةلاص لج را لج لا رد هنسانعم قلوا ليج مدآرب هدننز و دوعق (لوج

 | روند همدآ تورو هفرو تم :بحاص و لاعشوخ هننز و بحاص (لجابلا) لی ناکاذا سالن بابلانم

 ۱ | رنو و ناح رف یا لحاب لحر لاق روند همدآ ناداشو نشاغادو بصخح ا لالا نسخا یا هما امر |

 الج و لجراا نمد لا ردهنسانعم قلوا لجابمدآرب هدنز و لوصو( لوصلا )و هتل (لصلا)ردندیآ ۱ تاب ۰

  تآلوف لعردیعما كر رهط نا رب هدقایا هدننز ودجا (لصملا) الجاب راص اذا لوالا و عبا لا بابلا نمالوح و الحم ۱

 | رد هنسانعم نات هلنیتعف (لملا) ردهدنس هاشم رهط یراکذید اکا هدناسمذا ردص وص هنس رال وق كنم

 | للا اذان یذخهوبشا كدام ن نا و ردذلمانحم تاو تغو روند موظع نات هلبعص كتاب لوق ىلع

 ۱ | ل وا نامه هلکلیا هبطخ هنوتاخ ر یسب رب ندنراردارب هکردو یلیصفت رد هنسانعم رومالا سيس یضر هدنل وق

 واى جو یسهلک لج r E و ۱۱ قروزمج26 دک جرو مدییموق مردار هن وناخح|



 یدیا لها یبصا ۱ كني هک لاو روند هایلوا و ءاتبحا وءان روا ر هی وب بج وتسم یا اذکل لا

 !هجوز هکر ددن نم كمندا لها هدنن زو لوفا (لوھالا])ەۋاىلوا یا هلوسرو ہللا لآ هنم و لّوایف مدقناک

 .الهاذخا اذایناثلا و لوالا بابلا نمالوها لج را لها لاق ردن رابع ندکمن دنا بابحا و تربشعو موق و كدا

 | لها ی عع لبّتاو لجرلا لات لاق ردهئسانعم لوها هدننزو لاعتفا (لابت لاو ءدننزو لعفت (لقاتلا)
 | كلنش ی (لوهآلاو لها هلیا لهآ ناکم لاق روند هرب نادابآو نش هدننزو بحاص (له الا)

 ۱ همداو هب هناخ هلتبسن یاب (ییهالا لوهحا ءان ىلع لها دقو هلها هبف یا لوهأم ناکم لاق روند هرب نالوا

 لرل فا یا "لها راج لاق ردیلباقم ناب و یثحو رب ایپ نالوا افرا کلیک نیم

 د رد هنسانعم قلم اود الها و ابح رم هرفاسم و مداق (ليهأتلا) ردهنسانعم "لها هدنزو فتک «(لهالا)

 هر اذا كلذل هلها لاق ردهنسانعم كمروک نایاش و قص هب هنسنرب یمدآرب و الها و ابحر هللاق اذا هلا

 یال هب سنا اذا عبا رلا بابلا نم الها هب لها لاقب ردهتسانعم كما تفلاو سنا هلنیتعف (لهالا)پ هلالها
 | هلالها ه ًأراذا ال اما ثاذل لهآ لاش رو هنن كمروک خا مهنسنو یمدآرب دوب هدنن ز و لاصبا |

 | كن ر دوج ردح تفل و و هبج وتسا یا هلهاتسا لاق ردهنسانعم باععتسا قلوا قسم «لاهبتسالا)

 لیتو ردندنو یلوق هلهاتسل دعا هدنسهجاسد كنسهشام یلایخ هکر د جرم * ردهدوهب و لطاب یراکنا

 | هنغاي ملا هلب رسک كنءهزمه (ةلاهالا) ةلاهالا ذخا اذا نالف لهاتسا لاق ردهنسانعم كأ ذخا هلاها
 هنم بيذاام وا امصش یا ةلاها اناکا لوقت روند هنغاب نوت ز دوخاب روند هنشملردزصو شه را لوق یلعرونیدآ

  عسم یربلثم» ةلاها اذ ناعرمس » راب رعو یہ ک یراس و هکر سو غاي روند هيس نالوا قیاق اقلطمو ات : زوا

 ااا ترعلادنع رونل وا قالطا هلام هدنز و هحرف (قلهالا) رد دآ عضومرپ هلاهاو یدنل وا ناب هدنسدام |

 ءایا هل رسک كنهزمش (لیا ) رددآ عضوم هر هدننزو ربب ز (لیها# لام یا ةلها لها وه لاق ردیشاومو|

 ردکعد هللا عیطم ليغ و ردکعد هل هللا ةوفص دوخاب هّللادبع لمارسا ردیناب زس هکر د حراش × ريدا ءانسح |

 رق و ی كفلا وهلب رسک كن هزم (مایلپا) ردیدآ كغاطرب لیاو رولوا ندنلمبق هفلادراوت یس هلک لپ پا
 ردیعسا كن . رهش فی شف هل مصق و یدم كفلاو هلا هدحا و یاب (مایلا و هد دشت كمال هدنروص ییاو

 ایلیا ایلاو ردتبس ةادا هدیناب مس ی هلک اب و لالج مس | لیا ار ز ردهنسانعم ییادخ ایلیا هدیناب مس کرد مجرما

 |رددآ كغاطر هدن رق عی هدننیب هش دم هلا لف ڭنەزمھ 6 هلا ر ردكم د هللا تیب انعم لصاح ردیففح |

 .كناور ردن دنا ترضح-یلاوم هی ومالا دلاخ نب ليقع ردروهشم هلا بقع ردیدآ هدلپ رب هدننیب رمصم هلی عیب و

 نایک تورم (هلاوردنداروا نیئدح تعاجر ویرااپ رقا و ردنده واعم ۳ نشو ةا |

 | ردیعمآ لرهشر ندهیمور روهش هلا هحوتفم هزم * (لولیا) ردیدآ عضوم یکیاو رده رقرب دنساضق ةت |

 ا كم رو هلتعرس هدننزو هجرحد (ةلدأبلا إل هه ءابلا لصف و ردهدلب ۳ هدننزو مس (لبا)|

 | یعج روند هنا هم لوقیلع هنانال وا هدنغلارا یعلوف هلي هغ كنيش ک هدر و اعد رس یثم اذا لج را لدا لاق

 دارو كن رهوج ردیسهدام لدبیرک ذ عض وم هلغلوا شالث یسهدام كنوب ضعبلادنعو هدننزو لئاطب ردلد اب
 ۱ | شان اهل او دامملا | یا ةلزأبلا هدهام لاق ا لادج و عازن هدننزو هحرحد (ةلزأابلا) ردمه و یرکذ |

 اروند هتدآهررظ یا ره زود لا لح را لب لاق زد هنسانعم كا زو

 | قلواهروجو هرخ هسکر هدننز وهلو هس( ةو بل )وهدننز و همارک(هل بلا فیعض ريغص یا لیثب لیض لاق
 ردیدآ عض ومر هدقا یهدنن ز و بحاص ((لباب ]الی ناک اذا سماح لا بابلا نم ةل وب ول ابلجر ال ۇب لاقت رد هنسانعم |

 ردینایرسو ردفورعم هرز وا قل وا هدلب لباب هکر د ح راش+ردروهشم یاب رخو "ۍلباب ره رونلوا تبسن رجخ ورح اکا |
 یار ترضح د ورم یدا یّرتم نی اعنک كولم هدفلس ردصعقا و هدن ناب تارف و هلجد ردهنسانعم رېن

 ۱ | هنغیدل وا یراعقوم لباب ارهاظ رونل وا قالطا هرج هلا مس ہد (ةیلبابلار و( یلیابلا ر یهتنا یدلیااقلا هرات هداروا

 | ففتسشو ودا یناشلا و لّوالا بابلانم الت هلت لاق ردهنسانعم كمك هلیصتف كناب 6 لتبلا)پ ردینبم
  لایعتسا هد هنس شلسک لت و ه ربغ نع هرم اذا یش هلا لت لاق ردهنسانعم كلا ربع و زارفا بورآ ندر ۹1

 ندنعاونا هکرداطعرب ییعب ءاطع هدعب یطعب ال عطقنم یا لت 7# لاقت هنمو هنسانعم لوتسم ةغلابم روالوا

 یسهسک اهکردکف3 روب ندندارفا دوخاب زلوا هیبش ءاطع ولردرپ الا هتسدنک هد رادقم ردو مطقنع

  لاقحا تعج ردعب نم هلغل وا یعطق یتعی اهبحاص نع ةعطقنم یا ةلت ةقدص لا و رولوا كمد رداطع شاسک |

 (۱۸) 4 كلب

 هک ءابلا لصف مس



e ۱۳۰ جی 

 دحا و صحت یا راتساو یانآ رازسا لا واثو ردن رابع ندنرشاسم در ماک اف قلعتم هتناس تامالک عصوم

 ۱ كلنارعتای ور لیوأتو + یبتنا رول وا هدشآ نالوا لق ه هفلتم هوجو E  تا

 [ لیعفت نعي ردندناب تیبلتو و رددآ تابن وبشوخ رب لیوأتو هّرع اذا ایؤرلا لّوا لاق ردلمعتسم هنسانعم
 یعع مالکلا لات لاق ردهنسانعم مالک لب وات ید و هدننژ و لعف (لواتلا) ردند رسا نالک هدننز و

 هرس و رونده هود ثسکو یمروقهدننزولاح(ل الا روندهدوسو وفك جدو هدنن ز و بحاص لب ار

لاسغیا تون روک یک و ص ندقارب یس هعشعش هلففث وط هرلرب قاروچ باتفآ بات هکروند
 1 لوق یلع رونلواریبعت

 هدننروص ردیاددرت و جو و عف رت ردي هکرددلراب رب رےفیفخ هکر دص وصخ هنارس نالوا یر ہدراہن لوا

 لوۇي لآ هروک هتنایب كبغاررونلوا رونلوا لیختردبا عیفرت یصاضشا نالوا هدنتمیهاکو ردقراصوب رون روک
 لاو راہنلا لوا یف اع صاخ وهوا بارسلا یا تعلو کالا عمل لاق رولوا ثنوم و ردرک ذموب و ردندنسهدام

۱ 
 رددآ كغاطرب لآ و رولکتالآ یعج خد هلآ روند هنکر بد رداج و هصخخ یا نوعرف لآ لیق هک نوعرف لآ

 لابع وله ا ا لا و هاي و هفارطا نا لیلا لآ اولو لاق روند هنسیحاوت و فا رطا كغاطو

 فاکسالا لآ سپ رونل وا لامعتسا هدناش و ردق باصصا و هدفارشا یک ا و ردترابع ندنس اقدصا و ءابحا و عاباو

 ناتزمه "یلاوت هرکصندقدنل وا لادنا هب هزمه ءاه یدبا لها یلصا هدانعم و و روند فاکسالا لها هکت زد
 ځد لیها هلا در هنلصاو روند لیوا هدنرفصم یدلوا لآ بونلوا بلق هغلا هینات هزمه هلفغل وا ناسهتسا

 [ دلا واو هلنیتصف یدا لوا یلصا ضعبلا دنع هکر ید حراش + هؤایل واو هعابنا و هلها یاریمالالآ لا روند

 ۱ ردهنسانعتلأح و روند هنکرد رداح جدو هدننزو هلال الا)لزول وا ندنسانعم عوجر سپ یدل وا تولقم

 یهنسن ر و ردقجهلوا توبات هکروند هتيم ر رس و ردهنسانعم تدش قلیناقو ةلاح یا ةدیدش 2 یف هتأر لوقت

 [ یهو ةل الاب الا لمعیال لا یک یلق كبناکو یرسک كلرکل ود هنسانعم ةادا روند هئیش نالوا هلسو هکلشیا

 ا دا لخت ىر ەل وا: غدر لوق ىلع رونلوا قالطا دعج و درفم یظفل لاو ادا نم هب تلقعام

 ۱ ین یی را هدب هماسع هلا هک و ردیدآ عضوم رب هدنافطغ ضرا هدنزو لوح (لوا) رولک تالآ یعج

 ی نرو ۇلۇل صاغم هدنناب هکر د هربزج رب هدنزکد ن رک هدننزو باص* (لاوا) رددآ

 نام ناو ردیلباقم رخآ هک لف تنهددشم وا و و كنه زه (لوالاز رددآ منص رب صوصح هنن رلهلبق

 كما مدقتو قبس هلنبتعف (لوالا) هنسانعم هد وا روند هراهرد هلن ممکن همه (تالابالا) ردموس رم

 (لهالا) رددآ هلزوطر هد رغم هلیحصف كنهزمه 6لیلوا) قبساذا عبارلا بابلا نمال وا لج رلا لوا لا ردهنسانعم

 یک یرابو موق راسو ناوخا و لایعو دال وا روند هنسابرقا و تربشع كمدآ رب هل وکس كناه و یصف كنهزمه

 كنهزمش رولک یلاها و رولک نولها یعجج ردولقم ندنو لآ هابرق یوذ و هنربشعنم یا هلها نموه لاق

 هلرعفو هلنوکس كناه رولک تالهاو یک خارفاو خرف هلبا دم رولک لاهآ و یک یلابل هب اب هدنرخنآو هلرعف
 لها ورونل وا قالطاهنناکس یسهناخكمدآ رب تیبلالهاو هتال ویا مالا لها لاق ردکع د مالا ول وا مالا لها و

 | رونل وا قالطا هنسهج وز كنيشک لجرلا ةلها و لجرلا لها ورونل وا قالطا هندقتعم و تلاسكبهذمر بهذلا
 هرهطمجا وزاد وخابنداضترلا یلعنالوایرلمرکم داماد و هرهزمتان و هرهطم جا وزا مالسلا هیلع ینلالها و

 | هدهنسا كرم ره ءاسنالا لهاو ردلخاد هدنا تایرذو دافحا هکر دترابع ندلاحر نانلوا قالطا لآ هلا

 یرلنآ هکرد ر هسک لوش لج را لها هلمح ازا ردندموع ءاعسا لها هروک های هد اصب كفل وم + رونل وا قالطا

 كنکسمرب لج لا تیب لها لصالاف سپ هلوا شا عج دلب و تبیاپ هعانص راب نددرب دوخاب بسنرب یمدآ لواو
 هد وبن ترضحترسا قالطالا ىلع هدعب لامعتسا هدن رلکدلیا عج كبسنر ازوحن هدعب بولوا رل هسک یکیدلبا عج

 ییدلپا عج كمالسا نيد مالسالا لها و هدنسهج وز نعي قیبلا ةبحاص لحرا لها هلتسانمو یدل وا فراعتم

 نادابآ ونشووولتعس و زسهشناضم نس یربلوق الهاو ابحرم همدآ نالوا مداق لرابرعو یدنل وا لامعتسا هدناوذ

 فراع یکناشو ردقوتاذ دارم هکردکع د كدلک هلع نال وا ءاب ضو بناحا كلدلک هلحم نال وا نادناخ و انشا ولرو

 | تفداص یا الا و ابحرم نولوش ردکعد زسقج هلوا مرکمو ر زعو لدشوخ هدلاحر ه كدلکه ابحا و انشا |

 BO لاق رول وا قالطا هعج و درفم هدنو ردلیعتسم هانم بجوتسم و قسم لهاو ءایغ الالها |

 ( لها)

 روند هناق دوس لوقیع روند هدوس و وق كو روند هم شل وا طقاس هجر هدننز و بلخ (لیالا) هل وا

 انفو  ىلاعت هلوق ربسقت یف حراشلا لاق روند هنصح# كنەنسنر و هنسانعم بشخ روند ه هتسارکو هب هت
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 هلا هم وا و لب ایم وا ندن و هدیکر هکر د هنسانعمءاحرو دیما هدنرلن ز ورش وج ولبج (لمالا ) یدنل واطسبهدنسمدام

 رهدنسانهم تا دماو نکا ریل چ لو ا یا هلما عطقن لاقب هلبادم رولک ل امآ یعجب رونل واریبعت
 ردن وج ارشکت نکل رد هنسانعم ق موا ځد و هدننز و لیعفت (ليمأتلا) هاج راذا ل والا بابلا|نمالما ؛یشلا لما لا |

 ۱ بت ندنلما لوط هلیمأت وا هلمایا هتلمالوطاام لاشه هنم وردعون ءان هل رسک كنهزمه (ةلمالا ) هلما یتعع لماكاش ا

 | ریبعت هبا ذیماو هلا هغ وا ندنآ آ هکشعارول وا خد عسا ندلیمأت هلما هروک هل وق هلیمأت وا كف وم» رونلیوس هدنماقم |
 كم وش ود یکی کرک هدیار € *هداصا ین تل هل دیما عالطا هنتفیقح وروغ كشيا رب هدننز و لعفت (لم ءاتلا) رول وا

 روند هننغی موق یتالوطلوش وردعض ومر هدننز ورپما )ل ما آل رظنلا و هيف ثبلتا ذا رعالا یفلم ات لاق رد هنسانعم |

 هدننزو بتک رد لما یعجج روند هننالوا عفت مو دنلب لوقیلع هلوا یرادقم لیم رب یضط عو هلح ره رب یلوطیا
 یسهلجج هکروند هنآ نالک یجنزکسندنلتآ یشوق هدننز و مظعم (لع وال ردعض ومر هدننزو روبص (لوما) |

 | راو دیما ردلمآ یدرفم هناوعا یا هتلما مه لاق روند هنن راصنا و ناوعا كمدآر هلناصق (ةلمالا) رول وا نوا

 | ۍربطلا ر رج نب د ماما رددآ هدلبر هدناتتسربط هدننزو كنآ (لمآ) ردرایجوموا هقیقطایف ارز هنسسانعم |

 هدلب هقشبرپ هد هفاسم لیمد من وصج رن لمآو راثدا روا لنت الا ۍرموادجا ن لضف رزوشم تر ۲
 ةدبعن دجا د واد ییا مو "یلم الاد اج نب هللادبع یراضل مجرد لمآ نالوا باوص رردومآ کا همان ردیدآ

 الا هيلا لآ لاق ردهنسانعم كما عوجر هدننز و داعم (لآنا)و هدنزو لوح (لوالا) ردندار وا "یلمالا 0

 هدننز وباتک لایاو لواو "دنرا اذا هنع لآ لاق ردهنسانعم كمن ود ه وریکندهنسنر و عجراذا الآم وال وا لوو

 یدعتم هدانعم وب لواو ژخ اذا الاباوالوا هریغو نهدلا لآ لا ردهنسانعم قلوا ظیلغ بونلو وق كب هنسنر |
 ردهنسانعم كلا تموکح بول وایلا و هدنرانز و هاتکو باتک هلابا و لابا و لوا و ارثاخ هتلعج اذا هتلالوقترول وا
 ردهنسانعم كلی حالصا هبا راجو دیقت نسح یییشاومو "باود و یلوادا ةلبا و الایا وال وا موقلا ىلع لآ لاق |

 راوط واس بح اذا نالفنم لآ لا ردتغل هدنظفل لآ و هکرد هنسانعم قلتروقو هساسو هملصا اذا لاملا لآ لاقت ۱
4 

 و دییاعم لوا هدننزو باتک  لابالا» ترعضف بهذ اذا ةقانلا ےل لآ لا زد هنسانعم قلقیرآ بویلتوژ | ۱
 دتیعر كالا لآ لاقت رد هنسانعم كلا تسایس و تیاعر لزوک یتیعر حلاصمو روما تکلم ؛یلاوو یدنل وا رکذ |

 | رهام كزوک بوروکه جش وخ یلام دوب هدننز و لاعتفا (لابت ال) مهتاعر نسحا یا مهساس اذا الایا
 , لقلسکا یهتسن رو یدنلوا رک ذ ۱ لوا هدننز و داعم (ل هو ریلصا اذا لالا لات الا

 هدننز وديس ( لب" الا) و هدنن زو بلخ (لبت الا لو هدنز و بنق ( لب الا) هصقن اذا الّام*یشلا لآ لاق رولک هنسانعم
 اک هک غاطو رونلوا ریبعت نغص هنعون رب و كيکهدیکرت هکر وند هک یسیگ غاط هکردبسا لعوا

 شحولارشهدیع رول وا هد راکل هشيم یتسا و لکیهلا "یوقیونرب رول وا عونجاق روب هکهلوامولعم رار د ناربج |
 ههایسیرایوتهداتشو ربک | ندوهآ یسهثج رول وا هدرار یلجاغا هدنراکتا غاط یعونرب و روند نزوک هدیسرافو |

 هنعوننالواهدراغاطیما وروند رپ وچ دیکرت و لعو هدب رع هل و زل وا یغیر وقو رولوا یزمرق هدفیص و لئام |

 كلبا عاجراو "در ه هنسنرپ ییهنسفر هدننز و لیعفت (لی وأتلا) رونل وا ریبعت یزوکوا غاط هکر د یلبجرس ۱
 | ندکلیاریسفت ها رب دقتو ی رو رب دنیمالک عج مم مالکلا ليوأتو هيلا هعجر ادا هبلا یشلالّوا لاقب رد هنسانعم |

 | هدنفاقتشا كنس هلک ریسفت هروک هنناب هدرناصب كفلوم × هرتسف و هردقو هد اذا مالکلا لوا لاق ردترابع |
| 
 رظن هضد ره هر وراق نوجا تلع صیعشت كبيبط هکردل وقنم ندر سفت ظفل هدندنع راضی یدنل وا قال ا
| 

 ردر هست نالوا هنسانعم فک راضعب و ندربسف نال وا دنابساتعف سرق یارجا راضعإ و رد رابع ندا |

 نیا ر رک ی نوا سبت ندیم و بولوا ارم یسهیفرع ها رنو ۱

 فرت هنل وا یمالک لب نت و راید د را 8 راضعب و ردنابع کلا نا ها زا | ۱

 هروک هکوب رایدید ردذوخأم ندنلایا نالوا هنسانعم تسایسو مکح راضمب و رولوا ترابع ندکلیا ا عاجرا و |
 اعم نالوا دوصقم ند هلک هکر دن رابع ندکلنا طلت هنعیت تمالک " رس نیر فا رهن هسک نالوا لّوأم لیواتا 0

 .هغللا ثیح نم و ثحم ندنییس كاتبا لوز سفت رول وا قرفهدننا لیوتهلاریسفت سشپ هوا نابع چا
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 هدفتک دوخاب روند هنزوب یکیا كفتک ن اللاو روند للا هنرب ره روند هن زو یکیا كغاج و كرمنح رددت |

  ۱عزت تا نداروا دراو قلارا شوب ر یرغوط یو كنکیک ف تکه دن رانی هکر ون د ه هم یکیاقباطتم هنن رب ی رب |

 کر دتفل هدنسهک للب للاو ردا نالبس وص ندن راس هدقدنل وا سم ولصق ندرخآیرب ندا یکیالوابوئلوا |

 یدنلوارکذ هک دردصم هدننز و ریما( لبلالا )ر وند هنسل وا هک رکاب ولير ودی رض وط هنج ا زغآ و هصیق#ل رشید

 درد كنسەضراء ىج و ةلكث یا ةليلاو ليلا ةأ ما لا روندیخ د هلبلا روند هن واخ شما تافوینجوچ لبلا و |

 أ نالوا لصاح ندنراغقوط هنرب یر كراشاط قفواو.یرباو اهزاع یا یمخالیلا هذخا لاق روند هنارطضا و
 | لوشو یدنلوا رکذ هکر دهنسانعم لیلا (ةلبلالال هنسانعم ررخ روند هنسبتلغاح وص و روند هب یدرفاح

 | قلصخ و ردهنسانعم راج قلوشموق و ردیدآ عضومرپ و فلح و دهع یا لا امهنیب لاقب ردهنسانعم نیمو نامی و
 "لا نموه لاق روند هندعمو لصا نالوارتمو دیجو ةبارف اذکو راج یا لا امه لاق ردهنسانعم تبارق

 تیبویر قلیرکتو 2 وادع و دقح یا لا هب لاقب ردهنسانعم توادع و ضغب و دقح و جیک ندد لا ی

 كلاعتم یادخ لاو هتیهلاو هتبو ریفیا چ هللا لا یف كلذ لثم كئنا  طیقل ثیدحو هنمو ح راشلالاق+رد هنسانعم
 | نکل ردلاعتم یادخ ءاعما لیاو لا ارز ردفاضم ههلا سا لوا هلوا لیاو "لا یرخآ هکمسا رهو ردیف رش مسا

 داس ابر یو "لاو یک لیاربجو لیارسا رکذیس اک ردشللا فیعضت ینو ہدنریسفت بغار
 | عزج هدنمد تبیصمو ردهنسانعم ناتو ناماو تمذو ردهلک نانل وا اقلا هماظع ءاینا ندینایر فرط

 | ىا كا حلا ةياورو رسكلاب هاور ني مکلانم مكت ر بح ٭ ثیدلحا یف یورام هنمو روند هدایرفو

 | هلي كنءزمه (لالا) مکطونق ةدشو مکقیض نم یا هبشا وهو مکلزا نم یورب و ةبيصملا دنع مکعزج نما
 دانم تفاملوقتهنسانس ها روند هب یتلکیا و ةضيرعلا ةبرطا ىا هل الاب هنعطلاقن روند ه هب رح ولن مد ص |

 | هنسیتلفج كىوص ناقاو روند هغیرصوهخاش نالوا لاتچ یشابو روش د هکنج تا ودا هلم اب و هحالسو هننانمیا

 | ولنرټ یصب خدو هدننزو باتک (لالالا و ةب رطاةنعطبیا ةل الاب هاقلا لاق روند هک رود هلبا هرحو روند

 a الە واى اهلا لاق ردلکد فرصتمندنظفل لّواو و ردهنسانع لاهلك كەز( لالا )روند ه هر

 | روند ههدوهب و لطاب هدننزو باح (لالالا# رد هنسانعم كما نينا هنوک رب ردعوت یان هل رسک كنەزم |

 Ta هز ۸ (۷۱) ردهج وا زع و عابنا یرللوق لال الا نب لالضلا وه كراب او

 PAE ما هنماقم یس هلک ريغ یا د البلق لا هنماو رشف  یلاعت هلوقکر دن وچ ا انتساال "وا ردلمعتسم رز وا

 | هبشد وخاب رکنم عج هلی هلیسیکیا دوخای هلبدعبام دوخای هلا الا سپ هلیبسح یریاغت ةفص و اناذ هنلبقام كن دعبام

 | الیلق *وبشا كن همو "رلاوذلاثم هب ینانو ردیس هع رک هل اتد فل هللا الاذهلآ اش ناکول 9 ىلاثم ثل وا رونلتفص رکنم

 | هرکنم هلفلوا سنج فی رعت نبرعت كنسهلک تاوصالا ارز اس الا عقاو هدنعارصم + اهماغب الا ت تاوص الا

 |اذكوهيالا اولش نیل الا مکیلع سانللن وکی الثا امت یو لىق ىك واو رولوا هفطامثلاث هجو ردهببش

 | هعطقنم ء ءاسنسا یرلنو روهجج هالا 9 ءوس دعب انسح لدب مت لظنم الا نولسرلا یدل فاخال ىنا # یلاعت هلوق

 | ةخانم الاكفنام جیجارخ + ةم لا یدلوقکرولوا ناز عبارهج و ردشلیأدارب ,ااضب رمت ها لیق فوم هلی را عاجرا

 "هلچ ردضیضح و "ثح فرح هلیصف كنءزمه (لا) ردكم د ةخانم كفتنام + ارفق ادلب اه یعرتوا فسا ىلع

 | باتک «لالا) و هدننز و باح (لالا) ردشلن تد جد هدنانکر خاوا یران وب فل ۇم + ردصتخم هب + ربخ ةیلعفا

 | یتوبراضعب سشود هنفرط غاص كماما هدنافرح هکردینفب قلموق نوزوارب دوخا ر دیدآ كخغاطرب نرم كز آ

  هدننزو لیعفت (لیلآتلا) رددآعضومرب هدننزو هزم (هللا]) رلیدلیا مه و هلی نایب هلا ونع ارل ا

 | بنع (للالا]) هفرط دّدح یا هددح اذا "یشلا للا لاق رد هنسانعم روا ا رفا یبح وا ڭنەنسنرب ۱

 هکر دیعج كن هدنز و درص (للالا) تابارق یا للا مهنیب لاقب ردهنسانعم قلعصح هکر دیعجب كن هدننز و

 | ووذ ردق و یدرفم ندنظفل یدنک هکر دعجرب هلي كمال و كنءزمه (ولا) روند هبیشاوم نال وادیعب یسوروق

 | هفت زدیسسهلک لا یدرفم هکایوکو رونلوا لامعتسا قرهلوا فاضم نامه و ردکعد رلبحاص هکردهنسانعم

 | روتلوالامس ها ادن رجو بصن تلاحو  ةوقولوا نت یلاعتهلوقکرونلو لات هلباواوهدنهزتلاح رز

 | مج مار ضعب کر دیراش قلا ی وا هبصعل اب ءوننل ال یلاعت هلوقو هل هما یلوا نیبذکلا وین رد  یلاعت هلوقک
 |(مالا ولوا ) یه. ردي نم عجب تال و وا و ! و یک وسف هلی رب ,دلوا تها ذ هنغیدل وا وذ ند ريغ كنظفل ىد رقم رقم ب ول وا

 ( کح ه<)

 | دهع هل رسک كنهزمه ( الا هللا هموعضم هزم روند ځد هلا هلوا دیعب یرلاعرم هکروند هن راراوط قالتوا

 )ا ی دینا فید
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 تژک ر ونلوا قالطا هنغلقیص و هنکلول هفت كشاق و لب نال وا ج وسذم و نهذ ةفاصح یا لقع ,یأر یا لکاوذ

 لکا ككروناح یک ليکا هدننزو هنیفس (قلیک الا ) ةّوقو ةقافص یا لکا وذ بوث لاق ردینبم هنرّوصت لزغ
 ( ل وکالا) هل وا شل وا زا رفا ند روس نوچ | لک !هکروند هنوبقلوش و رون د ه هیشام یس هل وقم یک ون ویق یکیدلیا
 هل ويق شغل وا زارفا ند روس نوجا لکا و رقاع یا ةلوك | ةاش لاق روند هلو بق ریسق نم وط هدننز و هر وبص
 تغلو و هلا هموعصم "هزمه روند ید هلوک | روند هن وبق نانل وا بصن هعاز ود نوچ ا یدیص روناجو روند

 ةلكأماب ءاج لاقب روند ههریخذ نانلوا بلج ندلح ر هلبض و یصق كفاو یصق كي“ (ةلكألا) ردمعبق
 ةلكأم ةاش لاش و لك ام یا ةلک أم نالفل لاق رول وا فص و هدنوو روند ه هنسن قجهنل وا لکاو ةربلا یا
 تونغ عابرمو راردیاذخا عابره هکرونل وا قالطا هنناداس و ءاسؤر كن هلسق لها برعلانیب هادم (لاک الا وذا)
 عابرلل نیذخ الا ءايحالا ةداس یا لاک الا وذنموه لا یدیارول وا نام هباسؤر هدنیلهاح هکر وند هنعب ركنلام
 قجهنل وا لکا هکر دیعج كنظفل لکا هادم لکا! و یدلیا تبثهدنناونع لاک الاهجزکلاب یشانندنمه و یرهوج

 هلولطا لاک ۲ لا رولا قالطا كوللا لاک آ هنمرالک ام نانلوا ریبعت صاوخ ثاكولم نوچگت آ رد را هنسسف
 (ةلک الا مهعامطا یادنطا لاک آ اوطعا لاق رونل واقالطا هن رهف ولع رک سعدنا لاکا او مهلك أم یا
 نکسنکیرویب ج واو رول وا قالطا دا ملا هک او رول وا قالطا هرلنا ویح یحالتوا هدننز و هبحاص
 كچ وک قجهرو وط مدآ چ وا هدننز و هسنکم (ةلکئم ا) رونل وا قالطا هرابچماق و هشنآ و رونلو | قالطا هکنکد
 ماعطلاانلکا لوقت روند هب اق قجهنل وا لک | ماعط هدنج|اقلطمو رون د ههرصت كچ وکو روند 4 هتا وق و هغانج

 نالوا هدنسهین تلآ مساو و هيف لک | ام "لکو ةريغص ةمرب اذكو ةئالثلا عبشت ة ريغص ةعصق یهو ةلكشلانم

 لاقب ردهنسانعم قفشآ بوبرپب هلکشت روس هنبرب یرب یسهلوقم جاغا و ءاضعا هلنیتصف (لک الا ردندرلناکم سا |

 ردهنسانعم لکا یخ دوب هدننزو لاعتفا (لاکتالا) اضعپ هضعب لکا اذا عبارلابابلایم لک ا دوعلا و وضعلا لکا |
 | لاقب ردهنسانعم كلک هشورخ و شوج یک ایرد بونل هکی وا كم هسک رب و لکا یتعع دوعلاو وضعلا لکتنا لاق |
 قحا اداابضغ لکتا لاقب ردهنسانعم قاقای بوناب یکشتآ ندقلنغ راد كبو جاهو بضغ اذا هنم لجرلا لکا |
  ۰ ت 2 . 1

 لک ات لا ردهنسانعمقع الی بوادلراپ كب كنهتسن رب و ردهن رلانعم لاکا هدننزو لعفت لک اتلا) مه وتو

 جاغا و وضع ردا یک لاکا هدننزو باتک لاک الا هقرپ ةتشا اذا قربلا و فیسلا و ةضفلا و ربصلا و لكلا |
 یرب بوئلبوتیدل و هدننرق كن هقانهدننز و باصم (لاک الال روند هنس رپ بونشآ هلکفت روس هنر یرب یسهلوقم ۱
 تدجوف اهنینجر و تان اذا عبارلا بابلانم الاکا ةقانلا تلکا لاق ردهنسانعم كمشک فوج هلک روس هتوا |

 تکتحا یا ترسکت اذا نانسالا تلکا لاق ردهنسانعم كعربب بونشآ راشبد هدزغآو اهنطب یف یذاو ةکح

 هناتسد ر زو تیعر هک هت رونل وا قالطا هب یلاوو هاشداب لک او یدنل وا رکذ هکر دلعاف مسا لوس

 .(لاکتلا قوزمیا لک موه لاق روند همدآ منمو قوزرم هدننزو مرکم لک لا رونل وا قالطا لوک أم
 نیت هبا زا رها و تکرح هل د دشت كم الو یصق كن هزمه ( "ل الاال هنسانعم هقعلمر ونل واقالطا هغیشاق هدننز و تارح

 لوالابابلانم الا ليو لی هیشمیف لجرلا "لا لا ردهنسانعم كم رو راومهانو برطضم دوخاب كم رو ریت |
 بولی وافصو قرب اذا نولل لا لاقب ردهنسانعمقل وا قارب و فاص هنسنر و برطضا و اها و عرسا اذآینالا و |

 هصا رفتلآ لاق رد هنسانعم قمان وا بو هراد یرفویرفو رتا یراکددهصورف هد راشاب هلرازوما نکردرکس

 هدرط اذاهّلا لا رد هنسانعم كلعادرطو هنعط اذا انالف لا لاقت ردهنسانعم كمتر ود هلا هبرحو ودع ف تعم اذا |

 ی هنسن ر د وخاپیب هسکر واب رضت هطاخاذا بوثلا لا لاق رونل وا ریبعت كلعاکر د هنسانعم ك کید رس كرس ینو و |
 للاو لاو كلحام ىا لع تام لوقت وهیلع هلج اذا هیلع ها لات رد هنسانمقلق هلاوحو لج هرزوا ےک
 لیلا و اللا والا زطاوو ضتیرلا لا لاقب رد هنسانعم كلطا قلیرا ز بویلکیا مدآ هلانغدوخاب هتسخ لیلا و هلنبتصت |
 تبیصمو ءامدلاب هت وص عفراذا لجرلا "لا لا ردهنسانعكلسااعد هللا زا وآ دنلب و "نحو "نا اذا یناثلا بابلا نم |

 كيد یک ق ینیراقالوق تآو ةبيصملا دنع خرص اذا لجرلا لا لا ردهنسانعم كا ناغفاو دایرف هدنماکنه
 لا ردهنسانعم كلعا عانتماندقلاص هوآشوق یراکشو امه دّدحو هینذا بصن اذا سرفلا "لا لاق رد هنسانعم

 عجبندنظفل هلا و ءاعدلاب رأج اذا لج را لالاس ردهنسانعم كمعا اعد هلقلب راز و هلان و دیصب نا یا اذا رقصلا لا

 تاللا لاقت رد هنسانعم قمل وا هابت بوب ر وچ رشید و یدنل وا رکذ هکرد ردصم هلنیتعف (للالا) رکذبس اکرول وا

 هک ناللاو تح ورا اذا ءاقسلا تلا لاق ردهنسانعم ققوق مولوطو تدسف اذا عبارلا بابلانم اللا هنانسا
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 رد هنسانعم قعشعوص هلجباب یدوس كنوتاخ یلک ماو طشن اذا عبارلا بابلانم الفا لج را لفا لاقب رد هنسانعم

 هدننز و لعفت (لفالا)) روند همدآ ناوتان و فیعض هدننز و مظعم ( لذا ابنبل بهذ اذا عضرلا تلفا لاق

 لاقت رد هنسانعم كلتاربقوت همدآرب هدننزو لیعفت (لبفاتلا) َیکت اذا لج رلالفات لاق ردهنسانعم كلعا كاریکت
 الک | هلکا لاق ردهنسانعم ندروخ كم هدننزو دعتم (لکأم الو هلیعتف كن ءزمه (لکالا) هرف و اذا هلفا
 نوفغیویرقلا اهلها متفب یا عیرقلا لک أت ةيرقب تما ثید این و طلا لوانت اذا لوالا بابلانم الك امو
 هدشش ثیدح وبشا ثیداحالا لک ای ثیدح اذه مهلوتک اهللیضفت اذهوا ابنمالک | تلذ لعب اهلاوما

 هک مدل وا رومأم هلت ره هب هندم ن انعم لصاح ردمارک زاصنا یلهاو ردهرّونم ةندم دارم نده رق عقاو

 دالب كن هندمضعبلادنع و راردنا لک او مانتغاینی رایشا ولاوما بول وا بلاغ ه هراس دالب هلیببس السا یسیلاها

 یتاشو ردق كنهئدم ردهدنس هاثم مودعم هراس دالب هلتبسن ه هندم هکر دنیبم ییلیطفت تهج ههریاس

 تتاک ردهلک ا یعج كلکآ ردلعاف سا هدننزو ریما 6لیک الاو(لک الا رولوا كعد ردنا مانکو وح یرلنا

 روندهمدآ ندا ماعطربارب هلبا هسکرب و لوک ام یا لیک | یش لاق روند 4 هنسن نانل وا لکا ليکا و یکه سکو

 كاع هرکرب رد هّرمءاش هدننزو ه رض (ةلک الا) روند ه هیشامییدلیا لکا روناح و هلک اۇم یا هلیکا وه لاقت

 | لوقت رونلوا قالطا هناا صرقر و روند ه ههل هدننز و هفرغ (ةاکا) ةرم یا ةلکا هتلکا لوقت ردهنسانعم

 | درص رولکل کا یعجب دم یا ةلک | هدنع تقذام لوقت روند ههنتسن كج هب اقلطمو ةصرق یا ة1 تلکا
 ردع و ءان هل رسک كنهزمه (هلک الا ردسقل كن راتمضح هنع هللایضر تبا ن ناسح «هلکالاوذ)هدنز و

 | ردلمعتسم هنسانعم تبیغ و لصف و ةنسح لک |ماعطلا لک ًایلاقب رونل واریبعتشب هکروند هنتنیه و هنغلق كم ماعط

 | هکح روند هنتلع كی هلکا و سانلا مو لک ايوه باتغلل لاق هنمو ردراج هلبئالث تاکرح كنهزمه هدنوب و
 هذخا لاق روند هنتلع كيک دوب هدننزو باض (لاک الا رک ذیس کیک لاکا رول وا ردصمو هنسانعم

 كن هفان و یبک لاک ا روند هکم یتیرب یرب بونت روسوضع رول وا مساندنمانعم لک اتو کا یا لاک الا و ةلكالا

 ةکح یا لاکا ةقانلاب لاق روند هکیک نالوا ضراع هدنسبرجا هلک روس هت وا یرب بونلیوت یدل و هدننراق

 الاکا و ةلکا یسأر یتاکا لوقت هنسانعم كمشک ندب یک هلکا رول وا ردصمو اهنینجرب و تین نبح اہنطب یف
 ۱ هکر دیعما شعر ور وند هکیک یجدو هدننزو هح رف (فلک الا ) ردزاح یجدهدننز و باح هدانعمو و یکح یا

 هلک | هلج رق تعق و لاقب رد راک دد یضرم هلک | هدننیب قلخ ردا وعو لکا هلج ردت یوضع یغیدل وا ضرام
 بو روس یسیرجا هب وا یرب هلکفلیوت یدل و هدننراق هکروند هب هقان لوش هلکاو دنم لکی ًایوضعلا ی ءادیهو

 ۱ روندهمدآروخرپ نکهیهدنزو روبص( لوک الا)لوهدننزوریما(لیک الا ]و هدننز و هزه (ةلک الا هلوا دوش |

 | ردهنسانعم كمرد هنسنرب 4 هسکرب هل رسک ك ن هزم (لاکیالا) لک الاریثک یا لوکاو لیک او ةلک ا لجر لاقت

 هاعدا اذا "یشلا هلک! لاقي ردهنسانعم قلق یوعد ود كدلبا لکا یهنسنرب و ایا همعطا اذا *یفلا هلک آ لاق
 مهضعب لج اذا مینی لکآ لاق ردلهعتسم هنسانعم كمروشودهن رب یر هلیساقلا داسف و هنتف هنغلارا سان و هیلع

 یدارب و عطا اذا عرزلا و للا لکآ لاق ردهنسانعم كمربو لصاح یسهلوقم نیک او امرخو ضمب ىلع

 قّملا دشنا الو حراشلا لاق « هنم هنكما اذا انالف لک آ لاقت ردهنسانعم كلا ردتقم هننرهقو ذخا كن هسک رپ
 كلکو االو كلك ۲ال نامعنلا هللاق»ق ما الو نكر دافالاو »لک اربخ نکف الوک ام تنك ناف » هلوقینامعنلا یدبعلا

 (لیک اتلا) مرریدتا راسک اخو رهق هیربغ ه و مردنارهق ن هن نس ییعی ردندلاکیا یناث ندلک | یکل وا یربغ
 قوچ وهیلع هاعدا اذا "یثلا هلکا لاق ردهنسانعم كلتا امدا ود لدلیا لکا ی هنسنرب دوب هدننز و لیعفت

 قوج و یدروجا نورد هقلخ یلام بهیتعب سانلا همعطا یا هنّرشو یلام نالف لکا لاقیرد هنسانعم كمردب

 (لاکالا) و هدننزو هلتاقم (فلک اولا هاش فیک یعرب یا برتشیو لک ۇي لام "لظ لوقت ردهنسانعم كم
 لاقن اک دعم لکا اذا الا او لک ام انالف لکاآ لاق ردهنسانعم كلما لکا هج هل لبا هسکرب هدننزو لاتق
 كسب ڭا هب ندهسکرب (لاکیتسالا )ل رونلوا لادنا ءواو یسهزبه هد هت در تفل می ةيفل ف ةلک اوم هلکا و
 | ذخییا ءافعضلا لک أتي نالف لا و ةمعط یا ةلكا هلهلعح نا هیلابلط اذا *یشلا هلك ًاتسا لاق ردهنسانعم
 | هر یا متاد كناتسب لکا لا هنسانعم رم رونل وا قالطا + هویم هلنیتعض و هلیعض كنهزمه لک ال ا) مهلا وما

۱ 



 f ۱۳۱ ]قو

 ردهنسانعم قلوا رارفر و تباث بوشلرب مک یکو کل وق یلع قمل وا یلکوک هنسنرب ہدننز و هما رک (ةلاصالا]) هيلع
 یسهظحالمو رکف و یر كمدآد وهلصا حروتثوا لصا اذ راص اذا سمانا بابلا نمّةلاصا "یشلالصا لاق

 لصا لاق ردهنسانعم قلوا لیصا مدار و داج اذا ىأرلا لصا لا ردلمعتسم هنسانعم قلوا مو بوخ

 ۱ لّصات لاق ردهنسانعم كفکو کب وشلرب کوک كنهنسنرب ځد وب هدننزو لعفت (لّصاتلا) البصا ناکاذا لجرا
 *هلاصارد هنسانعم تومو رد هنسانعكلاله هاه (ةلیصالا و هدننز وريما(ليصالا) هلصا خرو تبث اذا "یشلا

 لصا هل یا لیصا یش لاق روند ه هنن یلکوکو ردیعا هدلبرب هدسلدنا لیصا و ردم ذوخأمندروک ذم

 قرهلوا نیتمو تباث یریبدن و یأرو لصا هلیا لیصا لجر لاق رونل وا قالطا همدا یبحاص بسن و ق عو
 ااا ماشخا هلا یدنکیاو یآرلاتباث بقاع یا لیصا وه لاق رونلوا قالطا همدا نیب تبقاعو شیدنا رود

 | لاصاا و هنا هموم همه زمه رولکنالصا و هلنینعص ر ولکل ص ایج ابشع یاالیصا هتیقل لوقترد راهن رخآ هکروند

 . لالیصا هجهاکو رون د نالیصا قرهلوا ردان هدنرغصمكنسهلک نالصا و رولکل ئاصا و هلا هد ودم هزه رولک

 نفت ندننز و تلق عج عب رول وا رغصم هرز وا ددع یاندا هدعج هلک رب هکر د حراش + دالادا همال یوروند |

 | (لاصبالا و یدل وا ذاش هلغمال وا ندرلنوب یسهلک نالصا ردهلعفو هلعفا و لاعفا و لعفا تلق عجو رونلوا 0

 | لیصالاف لخد اذا لجرا لصا لاق ردهنسانعم كمريک هنسارا ماشخا هلا یدنکیا هلرسک كنهزمه

 | كفلامرخ دوخاب كنيشاومو "باود ةصاخ و رکذیساک روند هنسیرتوک كنهنسنوب هدننزو هئیفس (ةلیصالا) |
 ادر نولو جدو هلناصف (ةلصالا) تلخ وا كلام یا كتلبصا لاق رونل وا قالطا هنع وج |

 هکروند هنالب سنجرب هلصا و یدلیا ذخا ردیع وم هکهلیساسا و لصا ینعب هلک یا هتلصا و هتلیصاب هذخا لاق
 ( لیصا)هلنیتص رد لص |یعجج ردا لاله تعاسرد یناویح و ناسنا هلیسفن و من بول والو لوق ىلع كچ وک
 | ندقلروماجوص هلنیتصف (لصالا) ردنداعصا یرافغلاوا یلذهلا هّللادبع نب لیصا ردندیماسا هدننز وریب زا

 ردهنسانعم قلزو تاوةأج نم نسا اذا عبارلا بابلانم الصا ءالا لصا لا ردهنسانعم قمل وا نفعتم یشان
 دعلف ادا هلصْاتسا لاقب ردهنسانعم قمرپوق ندنک و ک ییهنسنرب (لاصیتسالا ریغت اذا ملا لصا لاق

 (لبطصالا) لاک اوا “یش لا روند ههنسن شغل وا لاصبتسا هدننزو فتک (لصالا) اإ

 ةب ادلا ی وأم فل قم کرد حرانش + رد هساش تفل وو هنتسانعم هاد فقوم روش د هروخآ بترو ل
 ۱ هلا هبماش فل وم* یدلیا دعندنادل وم یو د رد نا ردهبلصا یسهزمه كنون ویدا سنا هتسلبا دارا هل اونع

 ندنا ورس ردەلىسەداز نون و ءاي هکهدننز و نیلح درج (نیلفطص الا و تطاصا هدنعج و ردشلنا هلتاکا

 ۱ مایا ماشلا دالب و زغب نادارا ها هغلب و رق یا ةي واعم باتک ین در واک + رددنلفطصا یدرعم روند هڪ واه

 | ةیطنطسقلا "نلعجال و كيلا ةتمدقم نوک الو یحاص "نطاصال كمرع نم یتفلبام رخ تم ل نیفص ةثتق
 | عا نا یا * لب ودلایعرت ةس را رالا نماسب را كند ر الو ةنیلفطص الا عا بنا كاملا نم كنع ناو ءادوس ةمچ ءارضلا

 | صیق نکیا لوغشم هنس همه نیفص هلراترمضح هجو هللامرک "یلع ماما نیمّولاریما هب واعم ینعب ةرزطا |
 | یم وهفم یدلیا لاسرا یهمان وبشا هنفرط موسم یواح یددهت 4 واعم هلغل وا هدندصق موج هرزوا ماش مور

 | ترضح ینعب هلعحاص كسیا ردنا قیقح و مت یکمنع هرزوا ماش هرزوا یفیدلوا مع وعم نسرکا هکر ډوب

 | نالوا كتخت یاب عرکلا هّلاب بوراو هنن رزوا قرهلوا هبلا راشم رکسع همدم هدعب ب ودنا هخاصم هلا یضترم

 تو چ یکی یدل را وق ب ولیکچ چ واهندرب ندکتکلم نس ومرهدا روم وک هایسبوقی بو قاب اره نطنطسق
 | ریثک هلغلوا هدرم لحاس قیصوت هلا ءارخ یی همنطنطسق هکیدلاق مرهدنا ینابوچ ر نخ یتسهرکصتدقد راب وق

 | رسک كنءهزمه (لطالا) ردشطنا دع ندهیماش ځد یتسهلک لفطصا رسا ناو ردینیم هنغیدلوا هرحالا ق

 ۱ روند هروک و دو هدننزو لقص (لطبالا) ردلاطآ یعج هنسانعم هرصاح روند هروک و هدد هلندترسکو

 | هدننزو دوعق (لوفالا ایش یا الطا قاذاملاقب رد هنسانعم هنسن هلیعط كنهزمه (لطالا) ردلسطابآ یعج
 | یلکن ماو باغ ادا عبارلاو لّوالا و یناثلا بابلانم الوفا لفاو ربا لفا لا ردهنسانعم قلوا دوان و بئاغ ق

 البل بهذ اذا لوألا باسبلا نم الوفا عضرلا تلفا لا ردهنسانعم قعشغوص بولیکج یدوس كنوناخ
 لیصف روند هنکشوک هودو روند هدهننال وا هجولشابندنا و هننالوا ضاخح نا كنه ود هدننز و ریما < لیفالا) |

 ّ هبحاص و بحاص a) الا و (لف الار واک لئافا و هدننز و لاجج هل رک قطره ر واک ل افا یعجج هنسانعم

 | ك هطاشنو شبنج هلنیتص* (لفالا)لماح یا ةلفآ و لفآ ةعبس لاق روند هروناح یجنرب نالوا هبکه دننزو



- ۱۳۰ e~ 
 بودن | بلق هفل یی افیخت مدمب ردن وسڏم هلزب نانل وا راصتخا ندنآ هل وا قالطا لزب مل هثیش نالوا دف ت

 هکردندنسهدام لا وز ل مو رایدیدی زا خر هدت دذ یعارمنالوا تونم هکلم مان نزب یذ رک رایدد

 یتفرط یتیاد كم دق رایدد ردذوخأم ندلزا نالوا هنسانعم قبض راضعب هکر د ح راش × رد)یحتسم هنسانعم ما ود |

 یرشحزو یدنلوا لامعتسا هدن دان هنغیدل وا ذفان هلهج ور بولاق هد هقباضم هکردمو لوقع ندک اردا و ر دقت
 لامعتسا و ذخا یلزا هللا راصتخا بودا رظن هنظفل لزا ل هک ایوک رداکد ندع مالک ردعونصم هدام و هکیدید

 نالوا ددش و طق كب هدنزو روبص (لوزالا) رایدلیالباقمو لک اشمهن ریہ عت یدبا ارهاظ 6زدجزب» ریدلیا ۱
 ردناکم مسا هدننز و لزم (لزأملا) ةددش یا لوزا 2 هنس لا هلص كنهزمش رولکل زا یعج رول وا فصو هلی |

 : هدننزو باصم(لازار)ل قاض اذا هردص لات لا ری هتساجم قلراط هدننزو لعفت (لژاتلا) هنسانعم قیضم

 یراکذید یتوا ریصح و قلهغوق هلنیتحصف (لسالا) ردیع"ا یسبناب لوق یلع ردیم دق مسا كن رهش ءاعنص هدنم ا

 دا امرخو رونلوا قالطا هرقواو هنرلیغراققارزم هلهیبشت و ردندنماسقا لزا هکروند تابا
 | رج ندا بوت هراوم وهو زود زسقارپب هکروند هراناد وهرانادفهدنزرط قوبچلوش و روند هن رانکیت یرویس

 یدرفمرونلوا قالطهرلخاش و هرافوبچ نالوا یضوطوز ودپویل وا یرک | لوق یلع راردبا ج یصهوقتبمو |
 رونل واقالطا هنرک ذ ینعب هنییضق كن ودریعبلاةلسا و رونل وا قالطا هنج وا یرویس ثالد ناسللا ةلسا و رد هلسا |

 كشوبا لعتلا ةلسا و رونل وا قالطا هنر نا هجا كلوف عارذلاةلسا و رونل وا قالطا هنناط كنرمت لصنلاةلساو
 هدننز ولیعفت (لیسأنلا) یلاعت هّلاءاشنا رونلوا هداما هدنسهدام مظع یسک هلسا وبشا و ردنرابع ندنن ورپ
 هغارط روم دارم هکردهنسانخ قلوا غلاب ردق هنرب نا های هد دنسهلسا كل وق ید دوطر نالوا ذفانءر لری |

 هنرب نالوا مظع كلوق روم هکهتن هکر د د جیم » ديلا ةلسا هادن غلب اذار طلا "لسا لا ردکلیا دم اتو

 ماتلسا مکترطم تناک فیک ییا عا رخآرب ارعا رب , هکر دموسرم هدساسا و رار د رطلا م ظع هسل وا غلبربق

 i ود یدلیا ذوفن هرب یمردق یرب اق دواب یر نالوا ان تلوق یتب وطر ری عد تمظع |

 (لاس الا یدلیاباوج ودیدمرا و ب ردق ها نالوا هدنتلا ییعب هنر رض كغمرب شاب یتعب ر اا ليام

 كنو و تامالع و هبش یا ها نم لا ىلع وه لاق E تامالع و قالخا و لث یش هدم كنز |

 هانرتمص رولوا لسا یدرفمهسرونا وا س ایقاک | ردهنانعمو ید یس هلک ناسآ هکر دح راش + ردلکد عوعسم یدرفم

 نقلنیکسک یبهسن رب لیسأت سپ ددحب یالمت م “یش لاقن روند ه هنسن شفلنیکسک هدننزو مس (لسزلا)

 یا ليسا یش لاق روند هبهنسن قحریص و زود و یرغوط یک قوبج هدننزوریما (لیسالا) ردهنسانعم
HSSاو جزو مدنزو الا تا الأ) لسنرتبه لیوط یا لسا دخ لاش  

 | دنعلاونب هد زو هنفس (هلبسا السا ناک اذا سماحمنا بابلا نم ةلاسا هد لسا لاق ر د هنسانعم ا

 |((نتاما» رددآ وص ر صوصح هنتعاج سیقلا یرما ن كلام ون و ردیدآ EEE ياو زر یهلیرخ وو |
 | (لسأما) ههبشا اذا هابا لسات لاش ردهنسانعم كمهزکب هنسانا هدقالخاو لئاعش مدآ ر هدننزو لعفت

 | هرکس نەم نشو یف كە 2 (لشالاز ردد ع ءاراد (لسأم ةراد) ردیدآ كغاط رب هدننز و ا

 هراسا لوشاو ردلوشا یعج ردق راعتم هدننب ی لا ا هرضب هکر دم ولعم ز ادقمرپ ندن رب داقم هزاداونوشرا ا

 | (لوصایلا)و هلیصف كنهزمه (لصالا) ردهیطب تغلو و یدنل وا قالطا نو ؟رلچ وا ها ران کاو رونید|

 را ج رونل وا ریبعت لوک و رد اانا تند وجد یھ هنلفشسا تفت ره هدننزو ځوفایا

 هکر د موح رم حراش# هلعسا یا هل وصاب و لیلا لصا دوق لاق هدننز و سافا هدم كنەزمھ زدلصاو |

 یو هوا باب كسلیا مه وت رویلوا عفترم یراقو یشخوا کر راپع نینب بوق لسا تثیشرب نی

 رو ارت یوص کنبسنو بح و ردذمت رامو فلتخم راغ ی هكدا زد راپ ندهتسن ینیدل وا

 | ناسل دا م ندلصف و بسح دارم ندلصا هدن رلل و لصفال و هل لصا 2 ك عو ردندانعم و یالطا لصا

 | الع هلصا لاق ردهنسانعم كلعا لتق كرهلب یهسکر رول وا ردصم لصا و + یهتا ردل وقنم ندیاسک یغنیدل وا

 ۱ 3 کر رم موم یانعم كلصاانعم وب هر وک هنا كساسا هکر د جرم » هلنقاذا ل والا بابلانم الصا

 | رک ذ یساکر وند هب هلتق ۀيحیج ا رچص هلاسنا هکر دذوخ ام ند هلصا دوخاب رونلوا هدارا یسانعم یدت ا تباصا هنتقبقحو

 | تواذا ابابا لا ا انعم یت 1 بو | ره نالپ یراکدید اوا هسکر لصاو» تا |

 (یلع)
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 سگ ۱۲۹ بس

 اولجا لاقت هنم و هعنمو هسبح اذا هنع هلجا لاق ردهنسانعم قموقیلآندشیا رب یهدآرب و هنم هاواد اذا یناثلا

 قمزوا هننفو بش هن رز و لوق له كفا ثیانج ترض و ین دخ هال وز لار هوسبح یا مهلام

 بسک لام كرەدا ششوکو یعس هتوا یرب و هجهو هراثا وا هانج اذا مهبلع رتشلا لجا لاق ردهنسانعم

 | ید و هدننزو هلعافم (ةلجاولا) لاتحاو بلج و عججو بسک اذا هلهال لجا لاقت رددنسانعم كلیا معجبو

 اكا ردهنسانعم كلئا فقوتو عنمو لحالا نم هاواد اذا هلحا لاقت ردهنسانعم كليا حالع هنس نأ نوب

 هدنسهروجكنجافا ام رخ و رد هنسانعمرخاتم ی زمه( لجالا)هعنم و هسحاذا هنع هلجآ

 لحاتس سا اذا هنملج ات لاق رد هنسانعم كسلا تلهم ردق هنیعمتقوهدنن زو ل عفت( لج الا رون دهر وماچ نال وا عقب

 راوصلا لجأت لاق ردهنسانعم قملوا یروس بوکیر یرازوکوا غاط و ردهد رطم هد هنسانعم لاعفتسا یاب لعفت

 كلکر ا وصهدرب یس هلوقم كبوکو اوعم اذا موقلا لات لاترد هنسانع,كکی ؛ رب بولک نارارب سانو الجا راصاذا
 یحفدل رهزمه(تلالجا نملو (كلالجا نملو ( كلج ا نم عقنتسایا لجاتف لج أمل ایف ءالا لعتا لا رد هنسانعم

 ردففڪ ندرڪچ وا یکی ردهدنماقم *وت یار زا » هدیس رافردکمد یر وا ندنس کرد هت ات كللحا نم هل رسکو

 یغیدنل وا رکد لصالا ف لجا هر کز مقیفح هکر د جیزنردشلنارکدادارطتساهدارو فل و م«ردندنسهدام للج ل واو

 یتیانج و بسک كن آهدنل وق تلذ تلعف هلجا نمالثمیدل وا عیاشهدن انجاقلطم هدعب بول وا هنسانعمرشتیانجهرز وا
 لامعتسا هدنماقم تلع اقلطم هللا عاستا لرهدیک بول وا كعد مدتا هلل وش ن, یشان ندلعف یکیدلیا باح هلسبس

 تبرضهدنلوق تب رض هلجا نمالثم ردقلعتم هروک ذملعف ردهیادا یسهلک نمو رول وا نیتننرع زاحم سب رایدلیا

 ردهدنککبس هتررجنا نم هکر د هحل و ید لا رج نم هکدنن ردهدنکبس هلجا نم ه ؤاشنا ویب رض ءادنا ردقلعتم هنلغف
 هدننزوریبز («لیجار) هنسانعم عقنتسمر ون دهر كج هکیرب وص هدننز و مظعم (لجت ولالو هدننز ودعقم (لجألا)

 یکی ظفل عن هلنیتصف (لجا) ردیعبات ردند هلس ما “یلاوم لیجان معان و ردراثدح لیجاانا ناتو رع ردندیماسا |

 لحا نکلروند یرآ هدیسرافویلب ود وا هدیکرت نیک یر لب و مذ ردعوضوم نوجنا باجا یتعی رداوج هک

 هلند تهذن قوس تنا الثم ردنسحا ندي لا ا منو ردنا نیت من هدشدصت

 فورعمرب هدننزو یزج (یلجا# ردنسحا كمد من هدناوج هسلند بهذنا و ردنسحا كمد لجا هدنناووج

 كنسيک غاطهدننز ورق (لجالا) و هدننز وبنق (لجالا# رد ه رق ر هد همام هدنن زو هلجد(هلج )رد دآ كناعرع

 الدا حرطا لدا لا ردهنسانعم كعش ود یسهرهم كنهراب نایلشاب هغلوکو ا هدننز ولدع (لدالا]) روند هنککرا

 هک رح و هرجع اذا نیللا لدا لاق ردهنسانعم قعاب هدشاپ ر ینارآ دوخاب یدوس و هبلح طقس اذا یاثلا بابل ام

 هب حد اذا *یثلا لدا لا رد هنسانعم كمك بو روب + بای باپ قرهنشا كر هیلکما بونلکو ییهنسن قو
 و وزە وا یرغا نالواضرام هلکعش ود ندقدصب روند هن :سب آن وب هل رسک كنهزمه (لدالا) القم |

 هب هنسن ذ غآیکیدتکب ور وتک ر هیلکما كمدآ ر واضماحارت ءاخانبل یااضج قاطبام ال دا انمعطالوقت رونیدهدوسیشک |

 هانیتعط 6 لزا )نیس ات یا لخدرا لحر لاق روند همدآز وعمولط هنت هدننزو بعطرق هلا همشمیاخ (لخدرالا روند ۱

 یصف كنءزمه (هیلی را ردیعتا كح رهص ر هدن راد یس هل.بق یط و ردیدآعضومرپ هدهرازف رادو رددآكغاطر ۱

 (ةلرالا )ر دند هبلاوون هکردثراخ ان بلاو ن ا هدنن زوریب ز( لی را رددآنصح ر هدنس هکوا سلنا هغی او ]|

 یازو یصقكنءهزمه (لزالا) رونلوا عطق هدناتخ ردیسیرد كن هفشح هکردیفدا عو هدننزو هل رغ هلع كنهزمش | ِ

 لزا ی وه لاق رک ذیس اک رولوا ردصمو ردعسا هکردهنسانعم یتصمو تدشو قلراط هلیئوکس كنت |
 ردهنسانعم كلا فیقوت و سبحو ةدیدش ةدش یا ةغلابم فتکک لزا لزا لاه و ةدشو قیض یا شیعلا نما

 لاقس ردهنسانعم كمر ویلاص بودلاصق ینکتسوک و  یتکروا كتآو هسبح اذا یناثلا بابلا نم الزا هلزا لاق |
 هده وا بویمراقیچ هناس یشان ندقلقا روق دوخابندفوخ ییشاومو باودو هبیس "م هلبح رصقاذا سرفلا لزا |

 لخادودم وص نائل وا رک ذانعم ویا دح وا ةوخیرلا ىلا اهوجرخ ملاذا مهلا وما | ولزا لاق ردهتسانعم قوا
 قماغوا هغلتق و هغلراط و ردروصتم تدشو قبض دايز هد هک اب وک ردا نطق بوم نکی

 همالکیف لاق ردهنسانعم بذک هل رسک كنهزمه (لزالا) ةدشو قیضیف راص اذا لجرلا لزا لا ردهنسانعم
 ییعب رتا یسادتاو لوا كش هکر د هنسانعم مدق هلنیتع (لزالا) روند ه هیهاد و تف 1و بذک یالوا ۱

 هدلیقتسم بناج دنا هکدتن ردنراسبع ندنرارقسا هدهیهانتم ربغ هردقم ةنمزا رتعم هدیضام بناح كدوجو

 ردیوینمهنس هک لر هکی دا "لز یبصا كنو و لزالا یلابوسنمیا لزا وهنولوقب ردنرابع ندنرارقسا |[ *

 ۱۷) ۷ ثل *

 ایم



a ۱۲۸ زی 

 هرجا راغلب و رزخدالب هکردشلیا لوهذ ندنس هدام لتارهن فلؤم هکر د حراش » عابش یا لت وولتا م وق لاق

 قلو ماکو لصا هبنرم مامتبونلکو که نسنرب هدننزو لوصو هلا هثلثمیا (لولالا) ردهظ رهنرب یراح
 لثات لاق رد هنسانعم لواهدننز و لعفت (لث اتلا) لصااتاذا یناثلا بابلانم الوا *یشلا لثا لاق رد هنسانعم

 | رخ هام یعارف هام رمس بوکح كماو ا "یثلا کام لاق ردهنسانعم قول واو لثا تعع "یشلا

 ردهتسانعم كمندبا هربخذ و اهرفح اذا بلا لثأت لا ردهنسانعم قنواتنوقو هتك اذا لاا لا لا |

 (لثانلا) عمحناذا"یفلالث أت لاق رد هنسانعم تامگیرب هل ردت ندفا رظا هنسنرپ و ةريم ذا اذا لجر ال ات لاق
 یکلمو هلصاو هاکز اذا هلام لا لاق ردهنسانعم كلبا ناوارف هلتکر , و امت بوردنل هنام یلام هدننز و لیعفت

 شزاو بودا سالا رهوسکرخاف هتناقلعتمو لهاو همظع اذا کلم لث | لاق ردهنسانعم قمردنلول وا

 قلو ترکی ام كمدار و ملا نسحاو ةوسک لضفا مهاسک اذا لهالالث | لاقت ردهنسانعم كمعا ناسحاو
 تلج لا روند 4 هربخذ نالوا تولح ندنعر هدننز و هرم الا ا ژک اذا لج را 3 ۱ لاق ردهنسانعم

 روند هناماسوزاسو هغارب و تابو ردزاح هلاک رح هدنو و هنسانعم تببلا عاتم روند اار ا ةلثا

 لام نا نالفل لاش هدننزو لابج رواک لاا یعج روند هنس هام و لصا كن هنسسذرپ و هتسها هتلئا اذخا لاق

 هدساسا انحف نعطب یا انتلئا | یف تی وهلاش هنمو رونل وا قالطا د اکو فرش ازاک لاج ادم ایا

 هلثا ورول وا هنن رقاک | یریبعت تح اعقا و ردموسره هرزوا قلواندنسهلک لثا نالوا یعسا رک ذلا یتارصت انعم وب
 كناثو یصف كنءزمه (لثالا) رددآ عضومر هدنالب لیذهو رد ه رقربهدنساضق دادغب و ردعضومر هدنب رق هند

 عون یکیا اغا نیفلیا رولک لوثا و هلا ردنالئا یعججو رد هللا یدرفم روند هنجاغا نیفلیا یا هلیلوکس

 رکذ راراپ حدقو هعصقرول وا نیتمكب یاغا رارید نیغلیا یجآ هکوب رول وا ریبک هکر دلث ایر و ءافرطیرب رول وا
 ثوروم هدنزو باغ (لاالار زو تا * لاال از ندد وخان ندنو یسانعم بسح و فرش نانل وا

 هدننز و بارغ لاما و فرمشلا و دحلا یا لائالا و لالالا ولعوه لا رونل وا قالطا هناشو فرش و دح نالوا
edهکردیعا هردرب و ردیدآ هب رقر هدهعاق و رددآ نصحر دوخابوص ر صوصح هنسهلسبق ساع و  

 نیترعض و ردیدآعضومربهدننبب ماعناناتسب هلباریغ ورد دآ وصرپ هدنب رق هزاغورول وا یهتنم ه هراتسلایداو و
 هردرپ هدهندم "اوت هدننز وریپ ز (لبثا رز ردندباعکا نامعنلا نب لاثا و ردیعسا یسرف كن هسک مان یلشهنلا ةرعح |

 ردر رن قوج یغلامرخ صوصخ ه مزففخ كأ ردعقا و هدنشنءارفص هلباردب هکرداع هلالیثاوذ ضعبلادنع ردد

 هلنیتحف (لجالالردعضوم رر هدننز وهنیهج (هلبثا )و( لثالا تاذ) و( ل وثم ا وذ )ر دعضوم ر هدننز و ریما( لیثا)
 هدنآل وا هکر وند هنقماغ كندم نال وا ردقم و بورضم هدناب یناسنا رع و تایحالثم روند هنماجنا و ةياغ كتقورب

 روند هننامزو ن كتف و روند هنتدم تباهن كجرو نانلآ هلا هدعو كلذک ردا تاف و هلاحال ناسنا

 نالوا ردتقمو بورضم هدنقح هنسنر یسهلک لجا دکیشد هدراصب کلو + متن ولاا رولکل احآ یعج
 هدم رک "صن و یدنل وا لامعتسا ردیتاغ دارم هک ددم نالوا تورضم هلاسنا تابح هدعب ردع وض وم هلدم

 ردهنسانعم نیعم تقو ابیات * ردنرابع ندردقم توم هک تنایخخ تدم تباعال زاد ردلهعتسمهرز وا هجو شب

 هدنسانعم تبوقعو باذع اسماخ * یدنلوا لامعتسا هدهقلطم تذع اعبار + رد هنسانعم رافک كالها الا

 | عبارلا بابلا نم الجا مالا لجا لاق رد هنسانعم رخأت كفل ورکر ول وا ردضم لجا و *یهتایدنل وا لاهعتسا
 هلددحاذا هلجتا لاق ردهنسانعم كلعأ نیعت تلهم تام ردق هنقو نیعمرب هدننزو لیعفت (لیجأتلا) رغأتاذا

 | ندشیارب رو لجالانم هاوادآذا االف E لاق ردهتسانعم كليا راجت هنسب یغآ نوي یرلکدد لجا و لجالا

 اشارا ریس وقت كلج وک كج هلیکر ا وص و هسبح و هعنم اذا هنع هلحا لاق رد هنسانعم قموقبلآ یمدآرب

 | (ليجالا) و هدننز و لجاع ( لج الا هيف هعجناذا لج الا ف ءالا لحنا لاق ردهنسانعمكم ردکی ر ب ور وتکو ص

 | لجاعلار و لا هنموردیلباقم لجاعرون د هثیش نالوارخأت رد رالعاف ےس !ندنسهدام لجانانل وارک دهدننز و رما

 < لجالا) ءدم ی لا ىنلجاف هتلج اسال O ONEN و(لاصتسال )لیجالاولج الارذ و

 ۱ هکر وند هنسبرغآ ن وي هل رسکنهزمه(لج الا رول وا قالطا هند هلج ام کهن زونلوا قالطا هترخآهدنن زو هلجام
 هنسز روس شح ورش و ردقجهل وا یرغا نالوا ضراع ندنتن وشخ كغدصب دوخاب ندکعش ودندقدصبن وی دا رم

 | لح را لحا لاق ردهتسانعم قع غا هرزوا روک ذم هج و نوب هلق كنەزمش (لجالا) ردلاجآ یعج روند |

 بابلا نم الجنا | لجالا نم هلجا لاق ردهنسانعم كلا رایت هتسی ضا نوي و هقنع تکتشااذا عبارلا بابلانم الحا |



e ۱۲۷ ق 

 ردقل وا یس هدام نزح مست ترسو تول وا یان رس لیا هدانعمو قابس یاضتقم هلکلنا تان * هل رابع ها زا وا 0

 هلکم هګ و شاب هود راربد لبالا تلبا هکیدب د هدساسا یرشحمزو ردندبهر نالوا هنسانعم فوخ بهار ا |

 لاق ردندانعموب قالطا لیباهبهار و هليا كرت ینا ون نابرقو یس اکن رار دنالف لہ ات وهسلوا خراف و عئاقندوص |
 جد فلٴۇم + ردشلنا نابب هرزوا روک ذم هج و هده اهن د ریثا ناو هیقف وهف ةهاقف هقف لثم لا وهف ةلابا لبا

 هلرحف ویعط كن هدحوم یابو ینوکس كناب و یحتف كنءهزمه ( یل الا) رظنیلف رد شبا تبث هدب رقوب یراانعم وب
 | ليم” كتاب( ل91 دن زو لس وهلبعص كناب ویصف كن هزم( "لب الا لو هدننزو یلقبص ("لسهلا و)
 | هنن رابح اص لاحدوخای هن راسابا دوخای دن راسب ر كنا راصت هکر د هنسانعم لیا هدرلنو هدننز و "یربما (ییالاوو

 قاجوفرب یک هاب هدرلنو هدننزو هنبفس (ةلب ول و هدننزو ءزاند (ةلامالا) و هدننز و هنیفس بالا ) زود
 ماقشا نسح هنن . راراع و دیقت بود هژوک یک یرکییس هلوقم نویقو هود هدننز و هباتک قلابالا) روند هغلت وا

 روند هننربشع و باصصا كمدآر هلابا و هلام ىلع مايقلا یتعی ةسايسلا ىا ةلابالا نسح نالف لاق رد هنسانعم كالا |

 رکو , وچ هن نغآ 1 نم و رک ات هبلط روند هثیش نالوا یسولکتسا كمدآرب و رک ذیساک ییک هلبا ۱

 هنغابنوط وا ابق و ويب و بلا ه ردصت"یشیهو» ةلابا بلا یلعسبل» لا رونل واریبعت یزالبوبق هکر وند هاشم |
 ردندانعموب نيف كلاب هدروک ذه لثم ردتفل سد هدننزو هما رونلکوب بویلغاب هلا بیا ندنس هتروا هکروشد |
 نالوا یشهاوخ و یسولکتسا كمدآرب دو هدننزو هحرف (ل الا ةريبکهمزح یا بططانم ةلابا لقحا لا |

 یا ةلبا ةفان لاق روند ه هقان لک وربخ ولُشودولل ود و هتحاح و هتبلط یا هتلبا یه لاق روند هب هنسف |

 دنتفضف ییاعروا یرایت ودیقن كنق ود هدنن زو لاعتفا<لابتالا) ردشلنا رارکت ینو فوم × دل ولا نم هکر ابم |
 اهتمدخ یا اهتنهم نسحالو لبالا ةبعر ىلع تبثالیا لبأيال هلا لا رد هن انعم كلا ماقها و مایق اماد |
 لبالایلع تبثال یا لبتایال وه لات ردهنسانعم قل وا رارقر و تبا یکیسیدنج یصم هرز وا هود بکارو]

 لباوذیا "لب ال ا ولب "آلجر لا ويدا نالو ایرلءود ییکل با ولآ هلنیتصتف و هلن سسک ( "یلبالا) بکار

 دل الا دیدش وه لاق رد هنسانعم تو ادع هل رسک ك نەز (لالاژ روند هنناب وچ هود هدننزو دادش ( لات ۷ |

 اقا هناسنا لتا لوف لع هدننزوهرم (ل الا ]) هنسانعم ههام روند هتفآ هدننز و هفغ (ق) ال ءوادعلایا ۱

 | ههانک و ةماخولا و لقثلا یا ةلبالا یتتذخا لوقتیک تلقت نالوا ضراع ندماعطتثکر ونید هتماخو و تلقتنالوا |
 | كرن وهرو هنا كحراش * روندهتماخ و و تلقت نالوا ضراع همدا ] ی دو هلنیتصف (لبالافنسانعم اروند ۱

 | شاط یکیا ییامرخ هکردماعط ولردر هدنزو هلتع (ةلبالا) یدنل وا لیدب ههزمش وا و یدا لبوو هل و یلصا |

 لبا لاق رون دهام رخ لولب ر و راردنا بهترت هلقردش ات بوغاص دوس هن رزوا ءرکصندکد ود هک هدف |

 قشمد ةطوغ ۋەن كنانج ترد نالوا روهشم هدایند هکرد دآ عض ومر هددرصب هلبا و ةردف یا رقلانم ۱

 كمدآرب هلبا و رد وسنم هاروا "یلبالا حوّرف نب نابیشیحش سم ماما ردهرصب “هلا و ناو بعشو دنفرعهدعس |

 یمهدرکشهاوخ و ییولطم كمدآرب و هتلمقو هباعصایا هتلبا و هتلابا ین ءاح لاق یکه لابا روند هناعص | و تربشع |

 مهار ندارعش هدننزو مظعم لب لا ) ردیعمانوتاخ ر اروصقمو ارغصم (یلیا و رک ذیساک ر ون د هئیش نالوا |
 ناقیج بورشپ ندهزان هرکصندقدنالتوا هلنیتعض (لبالا) ردعضومر هلیعص كنءزمه «لبا) ردنبقل "یسلدنا |

 بلطهدرانوپ هل رسک كنهزمه (ةالبالا و یدنلوا رک ذ هک لنیتمصو هل اهددشممالو نیترسک الا روندهراچ |

 ندب تهج نعل ءوس ةبلط نم یا رک داک هتلابا و هتالبا و هتلدا و ءوس ةا نم م وه لاق روند ههنسن قجوهنل وا |

 كخاطرب هدنناب كغاط روهشم یکیا نانو "یط هدننزو "ید رک “بارزا ردندرل هنسن نالوا تولطم |

 4 ويق شلر وچ كزالب هنن غآ (ةلو لاو ردهدار وا هن وعم رب هکر د راغاط هت ر هدننزو یلبح < یبا ردیدآ

 ( لا )روند هنعاب نوط وا ابقو وب جدو هدننزو هش (قلبلا و ةلابالاب ةردصم یا ةلو ام وب لاق روند

 (نالئالا و هل وکس كنا و یص*كنهزمه (لت الا) لبا تاذیا ةلبام ض رالاقب روندهرب یل هود هدننزو هدسأم |

 هکر د هک ماتم ك٤ رو نوقرا نوقرا ىر قسص قنص یراعدآ هل قانع راط و کیو هلناصف (لالتالا) و|

 یناثلا بابلانم الالتاو انالناو التا لجرلا لا لاق ردیکبو روب هحل وا ةسکنالوا كانبضغ هدنننض هتسئوپ |
 (لتوالا ًالتما اداماعطلا نم لتا لاش ردهنسانعم قل وا ولطهط یکم ول وط ندماعطو بضغین وطفنا براقاذا |

 ندهزمه واو ارهاظ ردشلیارکذ ید هدنلصف وا و یو فوم + هنسانعم ناعیش رونده هسک قوطهدننز و رجا |

 ردلتوا یرادرفهرون دهرا هسک قوط هلنیتعص (لتولا] و (لت الا یدلیاتنیچد هدارو ییبمهلوقناید بولقم ۱



۱۲٩ peتگ  

 بط راب ءاملا نع تأزج اذا عبارا و یناثلا و لّوالا بابلانم الوبا و البا تلبا و لبالا تلبا لاق ردهنسانعم قمل وا

 دوخاب قلوا بئاغ بوشلقار ,اندنر درو قرهل وا بیسمو هلاص زسنابوج راهود لوا و لبا هدندنع رلضعب و

 تدن ات وا عار اهعمسبل و تباغف تلم اذا تلبا و لبالا تلبا لاقب ردهنسانعم قلوا یناب یک قلیا بونلیشح و |
 هندابع و اهنایشغ نع عنتما ادا ةأرما نع لجرلا لبا لاقي رد هنسانعم كما عانتما بولد رکیا ندعاج هکر و |
 اهب هرض اذا اضعلاب هلا لاق ردهنسانعم قمروا هلکنکدو كسن اذا لجرلا لبا لاقت رد هنسانعم كشر ود

 قاچ هلابا هنزغآ ییوقو ماس البا هلل عج اذا البا هللا لاقب ردهنسانعم قلق یحاص رهود هلاص ینهنکراو
 ردزتاح هد هلی كنهزمه روند هغلتوا یزوق دوخاب شاب لباو ةلابا اهل تلعج اذا بلا تلبا لوقت ردهنسانغم
 كلا عانتما ندهنسنرب و هبا تک اذا لجرلا لب !لاق ر رد هنسان«یتلاغوچ یسهود كمدارهدنن زو لیعفت (لبأتلا)
 لبالالب ا لاق ردهنسانعم قمردنلواط بودا راع و دیت هصوخ رزومق هودو عثتما اذا هنع لب ا لا رد هنسانعم

 زنا اذانالفلت | لا ر هبل وا نوجا عب هکر دهنسانعم كدا راه ود كج هل سر نوعا یبد ک مدآ رو این اذا

 ندکلیا جرات وبه رک رە ا دادعت و داب یتسهلبج تافص كيم هکرد هنسانعم نیبأت تیلا لیاتو اهانتقاو البا

 ردهنسانعم قانچ یرله ود كمدآرب جدو هلرسک كنهزمه (ل )ا الانا ییعع تملا لل لاق ردترابع

 هکر د هنسانعم كلتا افتک !ندوص هلکع راچ ناوبح هدننزو دوعت (لو۱) هلا ا اذا الابا لحرلا لبآ لاق

 قلا وج راهودو ناکلاب تماقا اذاال وا لبالا تلبالاق ردهنسانعم كلغا تماقا ومارآ هدر ر رهود و یدنل وا رکد
 ا لبا لاق زدهتسانعم قمازوآ هددجنرد خالتو ا عود رلتواو توک اذا لبالا تلبا لاق ردهنسانعم
 ۳ 2  نالرا قات ندو هلقمالتوا راج هدنزو بخاض لب ال لبالا هم نكس لاطاذا
 لبالا ةحصم ین قذاح یا لبآ لجر لاقت روند همدآ رر هاتنا مالک اسم نوق و وکو شک راک رد

 هدنغاکس قشمد و رددآ هبرق رقر هدنساضف صج و لبا وذ یا لبآ لجر لا روند همدآ یحاص هود و ءاشلاو

 ندرا وردعض ومر هدنارت سلبان و ردنداروا یلب 2اا ساب ن نات رف راهم لک د قولا لبا کرده رقر

 نوبق و هود مدار هلنیتصف ( لبالا) وهدننزو هحاع (قلابالا) ردف راعتم هاك د تی زلا لبآ هکردعضوم ر هدنرق

 الصم ین قذحاذا عبارلا ول والا بابلانم البا و ةلابا لبا ونالف لبا لاق ردهنسانعمقلوا دنمرنه و زوا هدنطاصم

 تزک اذا لّوالا و عبارلا بابلا نم تلبا و لبالا 0 لاه رەد ام ىلانوج مود ورک لآ ۲ وهف ءاشلا و لبالا
 یحاص هودو روند همدا 1 نالوا داتسسا هدنطاصمنوبق و هود ردلعاف سا ندعبار باب هدشزو فتک (لبالاژ

 رم هدننز و لضفا لب 1 اک

 ةيعریف اقنات مهذشا یا سانلا لبآ نم وه لاق روند همدآ دنمزنه كىو زوا كب هدنص وصخ یراع و دقت كق

 هکروند هراهود یکیدلیا ذاا نوجا هلسب و نويسن یدنک كن ک رب هدننزو همظعم (ةل ۇل اإ ءاشلاو لبالا

 ةا یا "لبا لبالاق روند هراهود هلاص هدننز و رکس (لبالا) ةنقلل تذخن اذا ةلبؤم لبا لاقي هیلوا نوجاعب

 هکرد هنسانعم قرف راب روس ورلکو لب هلیصف كن هزمش ( لي ابالا لةرشکیالبا وا لبالاق رو دهرهودقوچ(لباوالا)
 هکر د ح راش + اقرف یا لی ابا لبالا تئاج لاق یک طیطاعم و دیدابع ردعج نایلوا یدرفم وب و ردیعج كن هقرف

 هن لوا شوق یراکدید يجقثرق غاط لیأا راضعبو رایدلوا بهاذ هنغیدلوا لاو لاو هلبا یدر هم راضعب

 ا ان كنا هدننز و هناحا (ةلاب الا )ر دمو س م هدنا ويح ةايحو هدر سافت بتک ض عب هکهت رایدل وا بهاذ
 یدبا لابا یلصا كنو هکهدننزو راند (لابالا) و هدننزو لوح (لونالا) و هدننز و تیکس (لیت الاول رد راح

 ةلابا لاق روند هکولبره ندراکواب نالک ردي لوق یلع روند هکولب ر ندنمسف تآو هود و شوق هلاب دندشت
 هکر ونبذ هغلت وا غاب رب هدننزو هناجا هلابا و امنم ةعباتتموا ةعطق یا لابا و لوباو لیاو لبالاو لیلنا وریطلا نم
 یدنل وا لیمح وعض وی د قلت وامان وطرب هن رز وا كنکو ب قلت وا غاب رب یتعی + ةلابا ERE e روک
 رونلوا دار | هدقدقدلوا ضراع هیلبهرزوا هیلب روب زملثمر دکعد یدلوا ضراع ج د تلقثرب نکیا هدنلاکتلقث دارم

 ردراج هل فف كناب د هدنوب و رددض ال وا هکرونل وا برض هدنفاعت كناخرو بصخ هدندنع راضعب

 كنس هشاطیراصن و رون.د همدآنیکغ ون زحهدنناسل یایرس و هنسانعم اصع روند هکنکد هدننزو ریما (لیالا)

 رول وا هدنماقم نذ ؤم ارهاظهکروند هنب راس وقال بحاض دوخاب هنسانعم بهار روند هنب راساباپ دوخاپ هنر

 He ردکعد یماباب رایساناب هکنیلیالا لیا هلتهج و هلیع كنهزمه ردلباو یک داهشاو دیهش دلا یعجج

 | ىراصنلا سه زو ةيناي مسلاب نب زطاو فل قم + راردبا دارم یتیرلترضح ماللسلا هیلعو اني ىلع یسیع یسهفئاط

 ( بهارا وا)
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 هد ره مع یراک دنا بعالت یارجاهدرلنانوک ا وکو ذخا بس رف طفل فو ی هلطالتخا هسرف لها و تن

 ۱ کردن وشم هدننا ونع هکدانهیعچب هدحاصص واز فاکلاویدنه یا ةکدنهفوس یرهزالالاق هیف و ردص وصنم |

 روی( وکهبلا)ل و هدننز و فج ( وهلال وهدنزو وش (كوهل الررحلف ردلاد هنغیدل وا بوسنم یدحا وا

 | (كوهلا) هل وایس هی لاردا و دشر هجرادقمر هدنغامد بوبل وا نادان ك د هکر ونید ه هسک قجا لوشەدننزو

 | كل وکهب مدآ ر رول وا ردصم و يق هي ذ و قج یا كل وه ه لاه روند قا نالوا هرز زامیوک ابو ا هلزرتعف

 داّدش (2ا رهلا) وهدنزو رّوهتم ( ل وهن اا اکو کهبناک اذا عبا لا بابلا نم اکو ه لج لا وه لاقب هنسانعم قمل وا
 | كلاهو طقاس هل اقلا یتسیدنک هب هطرو نالوا یدّوم هکاله اعاد لوهتم وروند همدآ رم و هنشکسم هان و

 روتج هدننز و لیعفت (كن وهتلا) هنسانعم هرفح روند هروقچ هلیعط كناه (ذکو هلا) روند همدا نالوا رولوا

 | لاش ردهنسانعم قلو | ره و هتشکر س هدننز و لعفت (كوهتلا) رفح اذا لج لا ل وه لا رد هنسانعم قم زاق

 لاق ردکلتا |ماتقاوعورش نزسکلیا تالابم و هظحالمهص وصخ ر کرد هنسانمر ھت ورب ادا لج زا لوهت |
 |هدنزو هحرف (ةکو هلال هنسانعم هک روند هر قاروچ هدننزو هدادش (ک ا وهلال رّوهت اذا نالف دنا
 !(كییهتا) دل وهنییعع لجرا اهنا لاق ردهنسانعم لوهت هدننزو لاعفنا (كایهنالا) ردهنسانعم کارها

 ا ردتغل هدکب وهت ید هنیافم قمزاق روقچ و عرسا اذا لجراا كيه لام رد هنسانعم كلم لا تعرس هدننزو لیعفت |

 هک ك یه یدا بسانم یسلتا رکد هدا روا رظن هن راظفل جد یني رل هلک كيه و كيه فلؤم + رفح اذا لج رلا كيه لاق |

 لایه نالوا بولقم ندنظفل ایاو و ردهلبا هحوتفم هددشم یاب هکر دفم ندنظفل كيه رد هلا هروسکم ءاه
 هکر دغفحم ندنظفل كيه ردهلا هحوتفم ءاه ەكى سەل كيه و ردلم سم هنسانعم رذحا ردنوحا رب مذ ردیف |

 هباطخ فاک فل وم ارهاظ + رد ما لعف مس هنسانعم عرسا هکر دف لایهو و ردهلبا هحوتفم "هددشم یاب ۱

 كناب ( كى چچ ءابلا لصف چ ردشللا توکسیخد هدار وانکل بودا فیقوت هناتکر خا وا هلبا رظن هنغیدلوا |
 | ویشا بودا ذخا عاش مان هب ورو هنسانعم دحا و ردیع#ا لددعر ردیس راف ظفل و ق هلدشت كفاکو یعف ۱

 ا ردکعد دحاول دحاو نم ردشلتا دارا هدنس ٭ كيل ك ن نم ی ورلا ید × كح كحا مصحلا ت هج یساقادقو |

 رمت هلا ۍوراا ندنفیدلوا لګ كنزو هنظفل یسرالاو ردورم نون رغوا وم تا و
 هدر كعد یمورا موق رص عاش هک رد جزم * یدا كعد "یس رافلا یدح یدارم ار ز ردشلنا

 تزح دق ردعضوم ر هلنیتصف (تکيژ رد هدلب رب هد رغم كبو یدبا رولوا نوها ید یدیسید یسرفلا
 نیعجا هبعصو هلآو هن ىلع ةولصلاو ارخآو الّوا هلدا و نیعلا یناکلا تلللا نوعب فاکلا

 دغ ردد رفموب و رون د ههود ر دفن هه وکس ورکا وز لب) زمهلآ لصف [ع- ۱

 لوصا هکر بد جتم» لب اه رد هل یرفصم هدم كن هزمهرولک با یعجج ردلکد عجب مساوعجهناذیف رونل وا قالطا |

 ارز ردثژمو ردقو یدرفم ندنظفلردعچ ےما ځد یس هلک لبا یکم نغ هروک هنر لر اس و یضر مس ت وكنا |

 لابآا ء هدنعچ و هلباه ردهلیا یرغصم ءان کا ردبحا و دات هد ربع كنومدآ عوج ءایسا نایلوا یدرفم ندنظفل | |

 یب هنت خد فل وم+ردکع دیرایر وسه ود یکیا کروند نالبا هدنس هشت ورول وا كعدیرایروسهود قوچەكرونىد |

 یدرفم كغغ کە تن زير له و نام دز یا

 سان لبا هروک هنصیصتت كنبحاص نا ويح ةابح و +زل وا ندنلمیق منغ نکلرول وا اد دننج رک اونو
 هدراتحم ردو *رظنیلف ردهدنربلزم همنف صولقو تف دوعق و + هآرم هقانو لجر لج و » ناسنا ریعب و هدنلزم |
 رول وا یتبسانم ریبک قاقتسا هدنرانب سد ردیبم هنیرّوصت یراکدلیالو نب راذاخفا یسهیعست لبا گردد وی

 (نالبالا) رد رفا قفل وا ر وصت هلابا قاقتسشا ذخأم هکیدلاق ردریتس ربغ یکیدلک عالم هنادج و هیجوتو نکل
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۱ 

۱ 
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 رونلوا قالطا هباصم یلرومب لباو لبالا نم نیعیطقلا یا نالبا هل لاق ردکمد هود یروسس یکیا رد هبت |
 هس قمالت وا ماچ راوط و لبالا ذا اذا لجرلا لات لاق ردهنسانعم كمن دا هود هدنن زو لعفت (لبأتلا) |

 عانتماندنعاچجكتروع راو بط راب ءاملا نع تأزج اذا اهریغ و لبالا ت تلبات لا ردهنسانعم كلا افتک | ندوص ۱

 قلافوج یسود كدآ ر هل هلي كن » مه (لبالا)اهنایشغ نع ما اذا هنأرما نع لپات لاق ردهنسانعم كلتا |

 هبلغ اذا هلا لاقي ردهنسانعمقلوا بلاغو هلا تک ادا ینالا بابلا نم البا لجرلا ل ابا لاق ردهنسانعم

 یءغتسندوص هلغمرلت وا هو دوخاب رباچمزات هود لوا و لبا و عنتما اذا هنعلبا لاش رد هنسانعم كلا عانا

 چ ءابلا لصف ]و
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 | یر ردشلنا لقن ید تبا ور یکیا ریثا نا هکر د جیم + ردلهعتسم هدنعقوم لاح لک ی لع ولو تی e یانعم

 | تیاور ردهدننزو کر هکتاله تکلهاماو یرب و ردهلینوکس كرام الو یعض ءلرلاه هکتالهلا لک ك الهلا کلو
 هسات هلت و ر یامدا ردقن ره روفسم نوعلم ردامد هلک اله هلاحد ردعسا هنسانعم لاله اله هروک ه الوا

 ردق هوا نم هصبتت تلمشهکب ندنزوک هدهعردا لیوستو سيل تالاحو عاضوا ضعب جرات ندرودقم |

 ثلکلاه كله هروک هن هينا تیا ورو ردکعد ردهم ند هصیقن و بیع عب ردلکد روعا زکی رکت هلزبس ردلکد |
 هسرول وا هن وک هن هموق م تالک هصالخ ردکعد نوسلوا لاله هلهاح سوفن ندا عابتا هروزم نوعلم ردیعچ |

 مسا و یدال وا رکد هکرد ردصم هلیعط كمالو یعف كنا (ةکلهتلا) ردل وا دتم لثم هدنعقوم لاح هم نوسلوا
 "لکیه و ةكلهتلاف عق و لاقت رون د هتیفیک و لاحو هب هنسن نالوا ید وم هکاله یتبقاع هکرونل ونل وا لاعتسا هدنسار 2

 ردف رصنمریغو ردا هتسانعمهدوهب و لطاب هل رسک ك نهد دشم مالویعض كناهو ك نات( كلهتىداو )الهلا یلاهتبقاعام

 لطابلاق یا كلهتیدا وف نالفعق و لاق ردا هدنعق وم لطاب هحل وب ید للضتو بیګ که هلو لعف نزو

 فوخ نم كلهت و كالتهت ةاظقلا لا ردهنسانعم قملاص ه هکلهم سفن یدنک هسک ر (كالهنالا)و(كالتهالا 1

 قتیبنک مات هکر وند هصضش نطبلا دبع و راواب هلیس هی لعافمسا (تالتهلا) كالاها | اھ سفت یمرت یا یزابلا

 | (كلالهلا)سانلاهفیضت نا الا هل "مهال یا كالتهم لجر لاق هبلوا ی یربغ ندکلیا و

 لوشو ربهلوا ردارود لرهدنالا ومس و رج یسان هکروند ه هشاط برمشم لئاسو راّرج لوش هدننزو را وز
 هراناو راهلوا شلوا هارک بوزآ ندنرالوب ولت بلبل را رج نال وا یرلتداع تا اطعتساو رج هوا هنوا

 نوا یا نوکلتهم و اله مه لاق و مهفو رعمءاغتا سانلانواتش نا كالهموقلاقب راررد خد نوکلتهم

 بولوا ی رومد روهشمهسکر ندنسهلبق تلاه لصالایف روند ه یرومد ( یکلاهلا ]) قیرطلا اولض نذلا
 | مات دسا نب كاه نایلشیارومد برعلانیب لّوا لا لوق ىلع رایدلیا قالطا هب ی.رومداقلطم ار هديك دعب |

 جد همدآ نرب و الج بوجآ یتیراساب رجح و علقو رایدلیا تبسن اکا ہرکص یییرومدرههلفلوا هسک
 رد هنس انعم كعشش ود بولمو هللا قلا سفن هرز وا هنسنرب هدننزو لعاسفت ( كلاهتلا إل رایدلیا قالطا
 | كع رو تالو ی د یو نوا و اتا ادا شا رها لغ برات لاش یک یب دشش ود هغارج كن هناورب

 روا وا فصو هسفن نالوا هصیرح هلیسهدایز ( هکلاهلا)ل تلیام اذا اهبشم ىف ةأرملا تکلاهت لاقت رد هنسانم

 لا هدننز و بنع ر واک كله یعج رد هنسانعم هکلاه و هطقاس هل سسک ك ناه (ةكلهلا )ةه رش یا اه فن لاق

 هج و | یتیک اروند هغار وا نایلوایمهنادندهدننز ونو ريح(نوكليهلا) طقاوسلا نمةطقاسیا كاملا هکلهنالف

 ردم وسره هللا تلاه بارت هد هدبط بثک هنسانعم رافلا مس روند هنتوا ناجص (كولاهلا) نوهگیدلب اب بوی

 هشیا رب یهدآرب هلن وکس كم وی ك ناه (كمهلا ل ردبعما كع ولر ندنابن نان واریبعت ییکبت ناغلوق یارو |

 لعفت(كمهتلا )و هدننز و لاعفنا 6 كامل الا رد هنسانعم قمردشا ض وا ب ودنا لغ وتم یداقتمهلکن آبوردشریک |

 | که مالا ف هکم 2 لاق رد هنسانعمقعشارغ وا بول وا لغ وتماک |یداقم هلا رارصا و دج بوشی ریکهشیارب هدننزو |
 | 4 هنسن شلوا یداقم و د ودم (كومعلا إل هيف ىدامتو دج ینعب ملف هیف هج یا كمهتو كمعثاف لّوالا بابلا نم

 | نیدعلا لوم هت نال وا قلاص بويل وا یرصو یرازب یکیدکد یتلکت هدنفرط یکیا كنترص هلتب سانعو روند

 نوچدل وا د ودم یرغوط ه یغاشا یراروب نم عضوم امهلس رم یا نیدعلا ل و« سرف لاق رونل وا قالطا
 اب" التما اذا لج را كامه لاق ردهنسانعم قلوا بضغر هدننزو زا رشا ( دلاکیمهال) یدنلوا قالطا
 | نعي ردلکد فّرصتم ندنظفل دنهوب و روند ههسکر نالوا ندنسهش اط دنه هلل رسک تالاد و كناه ( یکدنهلا)

 "یدنه لجر لاش ردالدانه یعجج ردلکد ند هدایز فورح فاک فرح ارز رداکد بوسنم هنظفل دنه

 | دناز یفاک یره وج نو ردشلا ضیرعت « یرهوج هاکنوب فلؤم هکر د جرم + دنهلا لها نم یا ءلدانهلانم
 7 ا دا نداد نما یرابتمز وب کت RN هاا

 ۱ سی هلل وا سس اه قیر سر
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- ۱۲۳ Fe- 

  یلاعت هلوق هنم و ردهنسانعم ت ومالا لسنلاو ترا كلببو چ لات لوف مو دهس یا
 ۱ یلاعتهلوف هنمورونل واریبعت هلا ءانف ندن آ هکر د هنسانعم قل وا م ودعم و وح هیلکلاب اعبا رډچ دلو هل سیل كله و ما نا

 | ردندرداصم رداون یظفل کا ردلهتسم جد هدنرلانعم رتف و فوخ و باذع و و دهج و ثالاه "یشلک#

 اد اش قحاردنددا وش ارهاظم نکل شما رول وا دراو جد ندتلاث باب هلکلیآ ریظت ریظتت هد هلیس هلک عنم فلور

 | هکلها ینعم یتاثلا بابل نم اک اله و اکله هکله لاق رول وا یدعتم المو تله و »یهتنا ایف هب یماع

 :ردلعتسم هنس انعم قلوا صیرح نوکشود كب  هنسنرب و ردتبثم هدحابصم یغیدل وا صوصخ هلتغل مق وب و
 | یهنسذر و هکله نعم هکلها لاق رد هنسانعم كلسا كاله هلی رسک كنەزم ( كالهالا) همش اذا هیلاتله لاق

 ىع هکلهت 2 لاق رد هنسانعم كلنا لاله ( دز زار سالا  هعاب اذا هکلها لاش رد عتسم هتسانعم قعاص

 | كليا كاله یدوب (كيلهلا) ءدفناو هقفنا اذا لالا تلهتس | لاش رد هنسانعم كم روث بودیغاط یلاموهکلها
 هدنتغل مع سد ردلعاف مسا هرزوا بس روند هثیش نالوا كاله( كلاهلا ) هکلها ییعع هکله لاق رد هنسانعم

 | كالا وه و هدننزو عاطق رولک آله و هدننزو مکر رولک تله و یکی ضم رولکی کله یعجب ردمزالقل وا یدعتم
 تلفیق نالوا ثنّوم هصتحم تفص تالذک كن هلعاف لعاوف ارز یک سکاوو سرا وف قرهلوا داش رولک

 | لا رد رسا هنسانعم لاله هدننز و ءار (ءاکلهل او لتا( ةكلهلا )ر ديعج كلع اف نال وا یعسا دوخاب یتفص

 e كمالو یمض و یحصف كناه (كلهلاإ) دیکو ت ءاکله ةكله ىه لاش و كالهلا ىا هاکلهلا و ةکلهلاف عقو

 , كالمهاب مردیکن هنبلا نعد ثالما وا ثالها ناامایا + تماما و تلهاماف "نهذال+لوقت هنمو ردع هتسانعم اله |

 | لوعفم لصالا ین هکر دهدننکبساکلم كالمانااما و اکله كلها نااماروب نم بیکرت م رول وا كلام هع ولطمای مرول وا

 | ثاله ىل مشنآ اما ردیلعاف كف وذحم لعف دوخاب یدل واع وفم نوجا تلالد هتابث بونل وا فذح یلعف ردقلطم

 | رد راج یعض و یھ كيم ید هدنظفل كلمو رد ادتبم دوخاب رخ هف وذح یادتبم دوخاب ردهدنلی وات كلمو
 | قالطاهناب ابو هلوچ رولوا ناکم مساو یدنلوا رکذ هکرد ردصم هلیئالث تاکرح كمالو یصف كع ةكلهلا

 ردقنره روند هضرا زسناب و زسنوا رد هبرسک كناهو هدنز و نوزلح (نوکلهلاهنسانمهزافروتلوا

 | نیز الاس نوید هضرا قاروق شمااب روب ورد هدیدم تدم نیکله و نوکله و هسرولوا یدوص هدنآ

 دهیم (تالا ) ردنا نشت ییدنلاب هرزوا عج ثیص رتوبو رهدذنم رطمت ماذا نیکلهو نوکله

 هنغلا را كن رب ره كضرا تاقیدب تاله و هلناصف روند ید تاکلهو ردهکله یدرفم روند هرلهنس قاروق و
 | هننیام كنسیغ اشا هلیسپرق و كغاطو روند هنسهفیج كناویح شلوا كالهو ردق هحراو 4 یحد روند

 | یکیغلارا فقس هلبانیمز روند هاوه و هر شو نالوا هدنعلارا هنسن یکیا اقلطمو رونل واریبعت هرو هکر وند

 ۱ یسهناو دریک نشود بولمو هرزوا كکزا هدنزو روبص (كولهلا) روند ه هنس نشود ه یعاشا ند رقو و

 ,هنوتاخ ندا ترشاعم شوخ هلیسهجوق و لاج رلایلع ةطفاستم ةرجاف یا لوله ةأرما لاق روند هتروعیسور
 عیرسو اهجوزل لعبتلا ةنسا یا لوله ما لاق ردروصتم یشان ندنبح لاله هدیناثیانعم رول وا "دض هلکعد

 | ثاله تکلهاما كاذ لعفا مهلوف هنم و ردهدرفم تفص هکر دهنسانعم هکلاه هانرتص (كالهلا روند همدآلازنالا

 | تفص هکر دیظفل sk ردشؤم "یضام تکلهو ردها وه زا ه یەک اما و رد دنسانعم هکلاه هدارو

  نونمرغ اضع وان ونمو رد هلاه ندا ۳92و طع ةأ ما و حرس ةقان رد هتسانعم کناف

 هکلهتکله هلتفاضا و ردشطا رابتعاإع هنسفن ییظفل تله 7 وک هروک هنغدل وا یقرصنمرغ رون ] وا لامعتسا

 سفنكنآ هروک هب یکی و هدهسرولوا لاله كسفننالوا ندنناش هلاله نعبتلاه هروک هل وا ردشلوا عقاوخد
 لثم هدنعقوم كلیخام یلع هلعیسوت یرو زم مالکه دعب رول وا كم د هلشیا یشیالوا هدهسرول وا لاله یسهکلاه
 اما كلذ لعفا الثم ردهدرنابز راریبعت هعمروب ید هدزعناسل هکهت رول وا كعد لاح هم# هکرایدلیا ارجا قرهلوا

 | هلعج تله هکلهاما یناسکلا نع ورول وا كم د مرهلشیا یشیا وان لاح هم مد هکله تکله اما و تله تکله

 ردف رصنمریغ هنن هکر دن ونمریغ هدنوب تله و ردهدنکبس كله ةکله یه ردسفت هندا رم ندنوب هيلا فاضا و اما

 دوناوا ربع یلعاف كف وذحملعف تعقود وخاب نعصتم یی هغلابم دانساسپ ردهنسانعم كاله هلرصف كناه هکله و
 | راتعا هیلص و نا بول وا ازاپ دوخاب ردزباحینذح ك وا و هد هينا ءاما و رونل وا دقتل وا ےسق نیهجولاالک یلع و

 هتفص رکدو لاج دلا ثیدح یف لمنح ندجا دنسم ف عقوو حراشلا دافا اذک رونلوا هدارا اردقم هیلصوا وو

 ی دوب فی رعتلا فرح خیل یوراذیه هما سیر نت هانرقنابهرمزادعجروعا و لاق

۱ 
۱ 



 كته لا ردهنسانعم قمت رب ینسهچ را رب ردق كج هن ر وک یکهدندرآ تولیجآ قتر و كيلد لوق ىلع كما عطق

 (كبلا) و (لاتمالا) هءار وامادبف هنم |ءزج "قش وا هعض وم نم هعطقف هب ذج اذا یاثلا بابلانم اکته هربغ و "رسسلا

 (كتهتلا )و (تاتهنلا) كترت و كتهناف هکتهلاق رد هنسانعم قلت رب هرز وا روک ذم هج و یسهلوقم هد ر هدننز ولعفت ۱
 كتهتم و كتهنم لج راه هل وا زنا تالابمندقلباوسر هکروند هراعیب و ايک: ل وش هل راهی لعاف مسا (كتهتسلازو
 روند هتس هچ راب شمر ڭنەدرب قتر زد مشزاو دف رخ (تکتهلا ) هرس كت نا لایال یا کاوه و |

 بنع (كتهلا) ةعاسیا لیللانم ةکته الرس لوقت ردیسهچراد قترب هک ایوک روثل وا قالطا هتعاسرپ نددصک و

 هدننز و رفعج (كژهلا) روند هراهراد نالترب ند رد یرلکددشا ناقیج هج هلي هلقج وج شغوط یکی هدننزو |

 همده اذا یاثلا بابلانم کده ءانبلا ده لاقت ردهنسانعم قمی یان هلق كناه (لدهلا و روند هالسرا

 كلتوسرازوس رازالدو نکشرطاخ بول وا هلاوح هلا رّومتو بضغ طارفا هب هسکر هدننزو لعفت (كدهلا)
 (ةکدانهلا) روند همدآ شم هوا وعم ین ز وله وخ ( كد وهلا دهن اذا مالکلاب هيلع كهن لاق ردهنسانعم

 روند هتروع ءاقج و نیقشاش هدننز و لقیص (كفیهلا) ردشلیا ضن رعت ه یره وج نام رو ا تیرقنع

 یساطخ و طلخ و روند همدا نالواررو ناشیرب و قلاص هدنزو كم ( كةهنم ا ]ل ءافج یااکشیه جوز لاق

 یراردصم س طالتخالاو ءاطملنارشكلا اذكو ىشملا ف یجرتسلا برطضلا یا كفهنم لج ر لا روند همدآرشک

 وار ریو تبهآ هد و الد( كلا ) ردهنسانعم:تافهنم هدننژ و مظعم (كفهلا) ردهرزوا روکذم یانعم

 اذآ راطلا "كه لا ردهنسانعم قمرقج شوق و اسف اذا لوالا بابلانم اكه لج را "كه لاق ردهنسانعم
 "كه لاق ردهنسانعم كلا قصو حلس اذا ماعنلا كه لاقب ردهنسانعم قغغعاص یشوقهودو هقرذ فذخ
 یک یکرک یتبراش هدابد وخاب ذیبن و هن هبرض اذافیسلاب هکه لاق ردهنسانعم قمروا هلحفق و هقح» اذا *یشلا

 قعراتیچ بوغاص عوج هلدوس نددعو هند غلب اذا انالف ذیبنلا كه لاقن ردهنسانعم كلا شوخرس
 هکهناذا ان الف كه لا ردهنسانعم قمی نضع یکی رک كمآ رو هج رضا اذا نیل كه لاقت رد هنسانعم

 5آ لقا نا له و اریثکو ا اددشاهعماج اذا ةأرملا ئه لاقت ردهنسانعم كلبا عاج قوچ دوخاب هلتدشو
 دیدشولقناغص و ر واک كاکها واف رولکهککه یعج-لقعلا دسافیا "كه لجر لاق رولوا فصو هکروند

 ۳۱۰ قو علا رادان خراب هکه لاق ردهنسانعم قمخاس یردب هاخاررفو روند هوم |

 رک ذپساک یک كيکه ردهنسانعم قمرقج هللا هل یشوف یوط "كه و ترون اذا بلا تکه لاق ردهتسانعم

 روند ه هنسذ شغل وا قع” (لوکهلا) طقسا اذا لوهحا ىلع ىلا كه لاق ردهنسانعم قفل وا طاقسا و

 ۱ وا راس دم زوم هنلد بول اتالابمهدمالکو روند دمدآناسل وا كلام هن رب ,د هلغمال وا ی  هکسام-ه وقو |

 روند ههنا شم وا قح* جدو (كيکهلا) همالک ین نعمت اذکو هتسا كلعالىا رک لجر لاق روا

 "كه لاق رد هنماثعم قمرفج هلا هلحم یشوق یوط یکه رول وا ردصمو روند هصق ترس نزو ٹن و

 لوق ىلع رونل واریبعت رو هکر وند هرب ظیلغ و كب هدننز و زور كر وکھلار) ةللاب قرذ اذا اکیکه و اکه یرابطا
 ا وکه لجر لاق روند هب هسک یلاباال و نجامو روند ی زوعسو رول وا "دض هاکعد هرب لهس قثمو ۱

 هدننز و لاعفنا (لاکمالا ) روند هب هسک نجام و یلابا ال ی جد و هنر ور وین زکام اذکو نیم” یا |

 هرب نکرکوج هودو ةدالولایف جرفنا اذا اهالص "كينا لا ردهنسانعم قمل را یسیتاچ نکرووغووط تروع

 ر وخر هدننو ودکتم (فکهتا )6 وزن دنع ض رالاب قزثاذا رعبلا اهن لاق ردهنسانعم قعتیاپ بوش روس |

 كما عاجچ قوج هدننزو هلزاز (کهکهلا) اهدالو رع اذا ةكهنم ةأرعا لاقت روند هنوتاخ نالوا راوشد
 | روند همدآ ندا عاج قوج هدنزو راثرت + لاهکهلاز عاما نم رنک | اذا لحراا كهکه لاقت رد هنسانعم |

 | بو وب یرادم هلغمتاچ بواکی عضو كناویح هبک هدننز و لعفت (تلکهتلا) ةنتفشلا ربثک یا هلاهکه لجر لاق

 | (تالهلا) اهع رض ملظع و اها ولص یخرتساف تبرقا اذا نالا تکککهت لاق رد هنسانعم كمك وپلس ب وشیککی شپآ
 ۱ هدنن زو ەدعةم( ةکلهلا) وهدن ز ولولس( كولهل او و هلبعص كنا( كلولهتلا )لوهدنن ز و باح( ك الهلا )و هل عط كناه |

 | اکولت و اک اله اکله تله ولج را كله لاق ردهنسانعم كمل وا هلبثالث تاکرح كمالویصف كنان (ةکلهتلا) و
 ۰ تیم کلاله هروک ها هدهزاصب كفلؤم + تاماذا عبارلا و ثلاثلا و ىناثلا بابلایم ةکلهتو ةكلهم و اکو له و
 1 زدلعتسمو رز واهج و ترد وردعونع یلامعتسا هدن رلقح ماظع یاسا نوچکن آ رد هنسانعمقلوب انف و كم وا هباءوس

۱ 

 ۱ اه قولدنمو هوا هو OE كراش غ نکلبولوا دوقفم ند هکر هنسفر وا



 هیچ ۱۲۱ قوس تست

 | لا رد هنسانعم كم روب هل هرس لب رک همه (كاشبالا) عرساذا مالا كش و لاقي رد هن دانم قوا عیرس و

 ینعیذید رتغل دف وا هنیش محفل ورهالانوکیناكشوب واذکن وکی نا مالا كش و هنعو ریسلاعرسااذا لجر لا ك شوا |

 هده راقم لعف هدعب بول وا هنسانعم ردنا تعرس هلغل وا لبقتسم لعف ندک اشیا یس هلک كشو هرز وا روکذم هجو |

 جرا . راقملعف هکر د ح راش + روا وا كم د روشل هغل وا هجي وش شبا هدر و نم لاثم سپیدنل وا لامعتسا
 ساسالاینلاق رایدلیا لامعتسا ید ندینالت راضعب و ردلیلق یلامعتسا تاعاف سا و ردژکا ندیضام یلایعتسا

 | لجرا كشاو لاق ردهنسانعم اشیا (ةكشاوملا) جر نا كشوب و لعفنا كشواو كشوواح و رخاذ كشوا

 | ةأرمإ لاق رونل وا | لابعتسا هد ومو رک ذم رد هنسمانعم كاچ و عبرس هدننزو ریما ( كيشولا ل ریسلا عرسا اذا

 یوا و(ناکشولا )و هلو یا و( كش و لا ) ردیعسا یس رف كنيجراخ مان قوزاح كيش وو هعی مس یا كيشو
 مسا هلبئالث تاک رح ك وا و (ناکش و هتع رس یا هناکش وو قارفلا كشو لاق ردهنسانعم تعرس ردرلعما هلیع و

 رخ هحل وق یضر س هکر د مجرم * عرس ود نوکیام ناکشو لامب وا یدل وا عبرس ردیضام لعق

 ناکش وو هدعبا ام یسهلک تاپبه الثم ردنمطتم یتساضعم بعت یسهلچ كلاعفا ءا نال وا لاد هنسانعم
 | ەدرانوب سد ردغلبا و دک | ند الف یغیدل وا لاد هنسانعم لامفا ءاعما ارز ردهن انعم هاطباام نانو هعرساام |

 زمو لجر لا ووند هناویجو ناسا كالاج و كياپم دن رو بحاصم (تشا ولا) رد روکرتمدک ابی ۱ ٩
 هلصف*ل وا و (كعولا) روند هکلکیاچ ردع"اهدننزز و باتک( كاش ولا) كشاو دقو میرسیاةکشا ومةقان و كشاوم |

 بابل انمهکعو و اکعو را كع و لا رد هنسانعم قلو ایسا كن قرهل وانوغروطا وههدننز وه رض( ةكع ولا ]) 1

 كيو هتذا ادا |یج ا هتکعو لاق ردهنسانعم قلثهد رزآ بویلسر وا یدوجو تصور نوک عم د دشا اذا یناثلا |

 | رونبدەمدآ موك كعوو بعتلا ةدشنم ۱۱ یا كعولا هذخا لاق روند هلاو درد ندا تشن ندقلن وغرو |

 شرط ا ا عو *یشلاكع و لات رد هنسانعم تا هرابهزاب یروزوامز نت كعوو رداع هلا ردصم |

 نوزو راز نداج كعو ( كوع ولا و هدننزو فتك( كع ول هکعماذا نا ولاق رد هنسانعم كملي |

 | هنسانعم هکر عمرون د هنر شاوص هکع و ویدنل وا رک ذ هکرد ردصم هدننز وه (ةکعولا) رونیدهمدآ نالوا | 1

 رد هنسانعم كم هلب هغ ربط هلی مک ك نەز يغ( كاعنالا لر وند هنماحدزالرله ودهرز وا وص و رونی درد آ

 اذا درولاف لبال تکعوا لاق رد هنسانعم كلبا ماحد زا هرزواوص راهود و هکعم اذا بارلا یف هکع وا لاق |
 | لاق ی ك یسعرو رودوب زانقط رد هنسانعم كم رود قرهنلرا و یک وط هدننزو هلزاز (ذکو کولا ) تجدزا | ۱

  كعتوا e و رف اذا برملا نم لوک و لاق زفهن مانع ی5 ندو احد ایا ا لحرلا كوک و |

 ردهنسانعم كع رو ییلراو یتلراو یدو هدننزو لزازت (لوکو تلال رده اذا ماجا لوک و لاق ردهنسانعم |

 روندهمدآ نیرو یتاراو یتلراو یکر ود وب زانقطهدننز وراث ر( ا وکو لا )اجرح دم یشماذا لج لوک "لا | ۱

 روندهروع وب یسیرغصهدنن ز وهراث ر( هک ا وک و لا نابج ىا لا وکو لجر لاروند همدآهرهز یقتروقو

 دعفد اذا اکو هکو لاق ردهنسانعم ققاق هنوا هدنزو لد( ولاا نتیلالا یظعلا یا هک اوکو ةَأ ما لاقي |
 هکلشیکک هلن وکی كم و ىحف وا و (ةكمولا) یدنلوا رک ذ هدنسهدام ثكکع یرال وق هلو " كهرزیاهاراتخ و

 كلغ نکمت بوشل رب هرجما یوق یدنکیثک هلن وکس كنون ویحف ل وا و (كنولا) ةف یا ةكمو هيف لاقب روند

 روند هشوق ندا مارآ هدندروب (كناولا) ممفنکم اذا یناثلا بابلانم اکن و هموقیف نالف كنو لاقب رد هنسانعم

 قحا هدننزو هزمه (فکبهلا) ی[ ءاهلا لصف یلاصعت هنوعب زج نکا و یا كناو رباط لاقت هنسانعم کاو

 تاکبه یعجردیک ب وتاب قایانکر روب هکرونید هرب قات یغاربط وقجا یا ةكبهلجر لا روند ه هسک نادان و

 هدند روب یسهلسق بلک هکر دندن وب بلک تاکبه و مادقالا اہف خوت یتلا ضرالا یا کهف انفو لوقا

 هب تخاس اذا ضرالا هب تکیهنا لاق ردهنسانعم كلم وک بوتاب هغات هدننزو لاعفنا (كابهنالا ال ردرلوص هنر |
 نینزان و هزات ورت هلیصف كنا ر وكناه (فکربهلا) ردلاعفنا ءانب لصا هسخوب ردشل وا یدعتم هلیفرح ءاب كلبهناهدا رود |

 بابش لاق روند هفلناوج شاک هنلاکهدننزو رفعج (كرپهلا) ةجان ةيراج یا ةکربه ج وزن لاش روند هزرق |
 (كنسهلارز مایا لرابهو كربه باش لاق روند هناوج شلو ینا هدننز و طبالع ل رابه و كربه و مات یا كربه | ۱

 ید رند هک لا لاو یون روده هعمو قجا نالوا ناصقن هدنرکف و لقع هدننزو سلع |

 كنبه لجر لا و لقعل | ىف یتعی فيعضلا قجحالایا كنبه لجر نت تماما
 ۱ نوک ندنرب ین و هدرپهدننز و كنف (كتهلا هنسانعم نم نالسکر وند همدا لب نکشوا هکنبهو | ۱

EEE 

 بچ ءاهلا لصف ع



 هک ۱۲۰ رس
 ۱ یتفاذا رمالا لع لرد لاش رد هتسانعم قمل وا رداق هئیشرب و 4 ماقا اذا ناکملاب روت لا ردهنسانعم قلوا مقم

 | هکر و یلع دعا اذا لجرلا لر اوت لاش رد هنسانعمقمروت وا بوک و چ هرز وا لرو ځد وبهدننز ولعافت (كراوتلا)
 | لاب رد هتسانعمقموق هنسهناخ نالاب دوخای رک | ینکرو بوک یتیرب كنغابا بکار هدننزو دوعف (كورولا)
 | یک ارث ورو ینعب + ةعرصم كورولا "ناف هلرتال + لثم ا هنمو حرتسيوا لنيل هلجر ینثاذا اکو رو بک ارلا لرو
 | ردهنسانعم قلوا رداقهشیارب وه ماقا اذناکلاب لر ولاقت ر رد هنسانعمقل وا عقم هدرب رب هل وروو ردن ار شود

 5۱ اذا سداسلا بابلا نماکو رو لج را رو لا ردهنسانع#قغاب هرز وا ناو ردق اذا مالا ىلع لرو لاش

ik۳9 وباتک(كلارولا و( ةكرا 73 و( ذکر ومل الو هدننز و سلح ( روم ال ضرالا ىلع هکر وعض  

 | هدنزو باتک ل راو وردنا عضوه اروا کر وب وکو بهدکد اکر وتفهیغای كبک ار هکر وند نی زوب چ | كشاقهدرکاو

 ا ا ایمر نوبها تل دیک رومكنالاب و لد واه هکر وند هن-هلوقمراتلچ و بلوئاب ز لوش
 | ررر هنکروم كنالاب بواب رالکسوب و راقاچ مص ندراکوب کک کید اک نقم لوش و دک رو تک

 | سوت روا نالاب یکی شيشا رک ولو راک ر ون كنالاب کرون تلاوت وقر اکو کوش دوخ

 ۱ و هدننز وتارح (: هلارولا لو هد زوهسنکم6ةکر ولا) راردا ندجخ یژنکا ردقجهلوا

 ی هنسنرب (كروتلا  رارد ادوعفهنتسوا كن رندا ب وکر هنالاب یکیردنمرک | هکر وند و نا

 ۱ را ها زوال ارو لاق ردهنسانعم قمروتوا هن رزوا بولآ دما

 7 ردهنسانعم كلا مازلاو باحا ه هنسنرب و ردق اذا مالا ىلع كرو لاق ردهنسانعم قلوا

 ta بله ات زددنانس كقلکو باک بوها تبسن هن هسکرب یهانک و هصجر بو هبجوا اذا
 اوا ربع یون اذا نعلا كرو لا ردهنشاتعم كلا نیع كرەدا تین یتدارع فالخ كمدآ نرو نیم و

 | مظعم (ك رول هزواج اذا لبطا راو لاش هنسانعم قعشآ یغاط هدننزو هلعافم (ةکراولا) فلعسلا
 | بذ هلسیل یا معالا اذهیف كروم هلا لاق روند همولظم نانلوا لج هانک هت رزوا بول وا هانکی هدننزو |
 | شیرکك اب هلیرسک واو (كر ولا ) ضعب ىلع مهنافصم یف ءاعلا كیروت هنم و ردذوخأم ندروک ذم مروت

 | كل وا و( كرولا روند ه ابنالوا مر شال دیر رم کوک یتعیندنکر وكجاغا ور ون د هندناح كج هر |
۱ 

 | ند دوندنکو کكن هنسنرب هل رسک كنار وی وا و (ناکر ولا رب یدنل و |رکذ هکر دیعج تاک را و هلن مف و هلبعص |

 | كنهود (هکوروملعن)ل و هدننز ودعوم (كر وم لعنا)و هدننز و هدعوم (هکروملعا) ر وند هنشابناییکیا هج رق و
 ]9001و تاک اکو روم روم و ذکرزملف لای روت هی ایالبزودندنسیرد تكانابخ

 ندنسرغص هود هن ب هدقدق رشط یعایا كنه ود هکلب ردلکد یعسا فخ لعن رو هکر د حراش + "فا

 FN PTE لها یتح رارد هکر وم لعن هناق قابا نالیاب ند رد لوا هتشيا راراب لعن ها |

 | یظفل كنس هلک لعف یریکذ ت كنظفل لر ومو کب هتل نو کرد و راربد نیک اردهدنعچ و نوکر رد یر وا ا

 | کر و بوک هک لک الکهنغایا كبك | رهکر وندهنس هناخل و اكنالاو رکا هدننز وهنهم (نکرلا) رده

 ۱ تانا نالکر وتف هنس هناخل واكنالاب زمان ارادت زوور ولا )لر وپ دیتدنگرومراعضوهاروا

 | هنمو یدنل وا قالطا همدا نايل وا یسهقالع هد وکرم هلرهج و هراعتسا هدعب رون د ا مه و لورا ۱

 | نالس (ناکر وال رد ذآ قلموق رب هدهماع هدننز و هحرف(فکر ولا ) "یشاهنم هلسبل یالبالا هذهف روموه لا ۱

 | ك وب وه روعیلقانق لوبهدننزو هناشطع(ةناکر ولا ژ و دننز و ءارج ءار ولا ر ردی دآ هلح رب هدناهفصا هدننزوآ

 كلح نال وا یراش رشدل وم كن رترضح معلسلا هيلع واني ىلع لیلا مهاربا :اکرووروسد هو گاف لقرب وق ۹

 | زار هدنسماتق ها راث وک هد هفلاس ب بتکو یئوک هدنهلفا لباب هدادنع نیخزوم کا هکر د جم * ردیعا
 | ضعبلادنع و یدلیا دلوت هدنا ځد مالسلا هیلع حوت ترضح ردیعما راغ لوا ءاکرو ارهاظ ردشلیا دلوت هرجا

 |هنسانسنا و هنلصا كن هنسذرپ رد اح هدهل مسک كل واو هدننزو یرکس («یکرولا) ردهدنرهش زا وها سوس یدلوم |

 | تروع هل وکس كنه یاز ویلا و (كزولا)لرېخ لضا یا رخ یرولهدنع نا لاق هنمو رونل وا قالطا ۱
 | تعرسا اذا کو ةأرملا تک ز و لاق ردهنسانعم كم رو دبدب و نیکر چ لوق ىلع كعرو هلتعرس یھ

 اترو اذا حاکتلا دنع تک زو لاق ردهتسانعم كيا دایقناو تعالم هن را هدنتلاحعاجو حبق تشم وا

 | لاقت ردهنسانعم قلا تاچ و عیرسهدن زو هکاسن فک اشولا )و هل وکس كنمیتم نیو ی لاو (كشولا)
 تیوب (كبش وتلا رک ذیس اک قا رفلا كشو هنمو عرمم اذا سمانا بابلانم ةكاشوو اکشو رمالا كشو



 > ۱۱5 زوم

 تیافبو روند هود اناوو یوق نالوا لحدآ و عاص یا كيهن لجر لاق روند همدآ رداهب كيهنو
 لجر رو روند همدآ یحاص قلخ نسحو یضالا عطاقلا یا كيهن فیس لاق روند هلق تلشبا و نیکسک

 ردهنسانعم قلوا كيهن هدنزو هحاعم (ةک اهنلا) روند همدآ رداهب دو هدنزو روبص (كوهنلا) ردیعسا

 یراکدد صوقرح هدن ران زوریما و ریب ز( كهن )کیه ناک اذا سماطنا بابلا نم ةك اهن لا و لجرا كهن لاق
 یغیدلوا مهفنم ندم راس تاهما كفنام یا كهنام لاق ردیفدارمو هدننزو لاکشنا (كاکهنالا) روند هکج و

 | ندنسهدام كلاکفنا هکهتنرولل وا لامعتسا ایفنم هشيم و بول وا نضنم یسانعم ما ود نالوا یمزال كنهغلابم هرز وا

 اهعماح اذا اکین كيف ةأرملا كان لاق رد هنسانعم كلا عاج هلبصف كنون (كسلا) رد هليو ید كفنامو كفناام

 هدنضرعم هبلاغم هرابلاغ روندهکشاربع + کای كن ریعلا كم نم +× لئم ا هنمو ر ون د همدآ عاچهدن زودادش( كالا

 ۳ مبلغ اذا اوکیانت لاقت ردهنسانعم قعصاب وشوا یزوک هدننزو لعافت (كانتلا) رونل وا برمض

۱ 
 تحت ضعب ىلع اهضعب قبطنا اذا نافجالا تکیانت لاش ردهنسانعم قلو ندمونو روتف یرلقابق كز وکو
 ز رهش هدننز و یلفجا هلا رصق (یکت والا) و هدننز و رجا(كتوالا ) چ وا ولا لصف ]و یلاعت هن رعب نوا

 | کروند هنغابتا هلنیتکه )كد ولا ردامرخ هل وکر صوص هقا ع داوس دوخاب روند هام رخ سنج رب یراکدید |

 ردهنسانعم قلوا ولغاب هلفعثالب یغاب تا رول وا ردصم دوو مسد یا كدو هیفام لاق رونل وا ریبعت شب ورچ
 ه هنس ر (كندوتلا روند هغل ولغاب ردعا هدننز وهدع (ةکدلا تعهد اذا عبارلا بابلا نم کد و هدب تکدو لاق

 روند هتاولغاب زوم هدنزو فتک (كدولا) كد ولا هيف لعج اذا د بلا لدو لاق ردهنسانعم قموف شپ ورج |

 | (كدولاوو(ةکیدولا )نیعسیا داو لج ر لار ون د همدآ برج و زوع«(كداولا دو ودر نیا

 | كىدوو ةكيدو ةجاحد لاق رولوا فص و هغواط ولغایو زوم“ هدننزو روبص (كودولا و هلیصف كراواو
 هنوکسم عبر هلنیتصف (كد وال روند هنشآ الو نالی اب هلبا شیورچو هللا نوا هکیدوو ةنیم یا لودوو

 دادش( كاد وو هد زور وبص( ودو)ل و هدننز و بحاص( كدا وار ديما یسهدلا و كش ود رام اخف نال وا كلام
 لد واور ونل وا قالطاهنافآ و یها ودهدننز ورجا (كد واتان ردندلاحر"یماساهدننزوثدحم(لدوم)وهدننز و ۱

 عض ومر دوخاب قلموقرب هدننز و ءار (ءاکدولا) سانلا یا یاوه لدوا یا یرداام لا رونل وا بانک ندسان

RAI 

 هک ر هلیمصثو ملر ون د ناکر وهنسیکیا رولو اولفرطیکیا رون د یکیکه ج وا هنکیکو هج وا هکرون د هنفر طتساوا |

 | لم موقلا لاب هنمو زدلا روا یعجج رد قم ور و روند نورس هد زوو روت ا

 لاقت ردهنسانعم قلوا لوس یغانیف كمدارب هلنیتصف (كرولا]) دحاو قاس لاق اک ق فتم یا دحاو

 زو اود همدآ ولقانیق لو هدنزو رجا (كر والا هکرو تمظع اذا عبارلا بابلانم ۸ ار و دارلا تک

 دعا اذااکر و لر لجرلا رو لا ردهنسانعم قمروت وا بوکو چ هرزوا قانیق هدننزو كرت (كرولا) ۳ ۱
 هنالاب و هرکا الثم ردهنسانعم كمروتک هنّتسوا كن | یکرو مامت ینعب قلق هدنربارب ثاکر و یهنسنر و هکر و ىلع
 ینسهکچ تل [كشاكکرا و هکر ولابح هلعجاذا لج رلا وا لب | لر و لاش یک كم روتک هنتلا تاکر و یال وق هدکدن
 بکارو اهتاطق یلع هکنح عضو اذا ناتالا ىلع راجل ا كرو لاقت ردهنسانعم قموق هرزوا ییرغص كنيشيد

 هنکر و كمدآ رب وةبادلا نعیا لارنبل هکر ویا بک ازار لا ردهنسانعم كکو کر و نوچ ا كعا ندن 1

 ردهنسانعم کوچ هرز وا لر و ج دو هدننز ولعفت (كروتلا) هکر و ف برضاذا االف ر و لا رد هنسانعمقمروآ

 لجرا ل روت لاقنوسلیاعض وءهرب د یتسیکیا دوخابنیرب رکو نوسل وا هرزوا یسیکیا رکو یکرورب كرک |
 هکر ویلعهلعج اذا "یصلا ك روت لاق ردهنسانعم كفاگوب بوزدصاب هنچق ییهنسنرب مدآر و هکرو ىلع دقکا اذا

 هرب یتیرباپ یتسیکیا كراقانیق لوقیلع قمروتوا بو وق هرزوا قایآ خاص یکرو ءولصلایف لّروتو اهیلع ادق
 ردمزال كلک هن رزوا كخابا لوص كرو لوص ارز ردیهنم یهکیا و تنس عضو یکلوا ردنرابع ندقموق

 ځد ینیراقایا یکیا بو وق هر یتسهیلا لوص هلغلوا رسا هدنقح ناوسن و ردیهنم هدنقح لاحر عضو و و

 امهادحا وا هبثبلا عضووا نیل لجرلایلع كرولا عضو اذا ةولصلا یف روت لاش راردبا جارخا ندننناج خاص

 هن زو جا كنشاقرک | نکر و بوک وب ینیرب كنغابا وا توس رشت ENT ىلع

 ردلهعتسم هنسانعم كمكج و مزسیوا لززبا هلجر ینث اذا ةبادلا ىلع كروت لاش ردهنسانعم قموق

 هدر ر و هب عطلت اذا هل رخ یف هل روت لاق رد هنسانعم قعشالب هنسجت هسکر و اط اذا ةجالا نع هل روت لاق

 هک وا ولا لصف مس



 > ۱۱۸ سس

 | خالصا و بیبطت یر قاروچ و هرهطف ء لب هلسغ اذا لوألا بابلا نم اکسن هریغ و بوثلا کاست لاقت ردهنمانعم ۱
 كز لاق ردهنسانعم كما تم وادم هب هقن رط و تربس لزوک و اط اذإ رعسلا كز لاق ردهنسانعم كعا |

 | هضرالوش کان روا قالطا هداتعمو فولآم ناکم یک كسنم كسنو الع مواد اذا بر لا

 : 6 كيسنلا) دهعلا ةن دح ءارضخ یا ةکسان ضرا لا هلوا شغل هزات بورمشبهلغغا روم کا ہدنیقب هکروند

 1 شلک ودیرایوت (ةکو سنلالرددآ شوقر هدننزو درص «كسن)لرونل وا قالطا هشموک و هنوتلا هدننزو ریما

 کو سنم ضرا لاقت روند هال ر شفلهرب وکو ءادرج ءاسلم یا هک ستم شرف لا زون لا 0

 6 یک اطنا) ردیعما یدح كد مات لرابم ۳۵ للا هدننز و دادش لا هی نیس (كاشلاژ راعب الاب تمد یاا

۱ 
 | یکللا ةدعاق كن هکلوا نانل وا ریبعتعصا وع 4 ونک فا و نو كنون و یو یھف كنهزهش ۱

 رادقم كن روس ردهدلب رب یواح ی هرشکن وع احاح ر دابمشلا بلح مصاوع دارم هکر دسا كنهدلب نالوا

 سس نزهمناندربتکسا لو لمیایاش کرد مجرم + ردلقشم یلبج شب هدننوردو ردلیم یکیا نوا ی و

 2۳ ا ر هدر (نکنکلا)رون ده ینو و ءروا ناقبح هدزاغو کردن هک نام کا

 كنکتلاق ردهنسانعم قمراکواوبا یشیاربو ددشب اذا ده له كنکن لاَس ردهنسانعم كلا اضاقت و ددشن

 طالخا دارمندیکل وا كفل وم + ردیعما رورعز دوخاب "بدرص هل رسکو  یعض كنون (تالنلا و هحلصا اذا | لمعلا

 1 (كنا) ردیلع لج رر هدننز و مس ر (كنن)زرد عم هروک هنناب كحراش + ردبحاف نا رو عزو ردقج هل وا اغآ

 تهالب و قج ر دعا 3 كنون (كونلال ردسقل "ناسارا دواد نب دجا ندنندحم هدننزو رجاه
 قلوا قجا هلنیتصف 6 كونلاو و هلبصف كرانون كاونلا و (ةك اونلا) قج یا كون هب لاق ردهنسانعم

 رد هنسانعم هکاون (كاونتسالا) قج اذا عبارلا بابلا نم اكونو اک اونو ةك اون لجرا كون لاقب ر دهنسانعم

 كنورواک لو و هدننز ویرکس رولک ی کون جج تاکو نا روند همدآ قجا (كونتسلا) و هدننزو رجا كوالا
 هل رسک كن هزمش (كاونالا) هلیعص كنون رد لون یعج ردیفدا رمو هدننز و ءاقج (ء الو رم لیک

 لقب مو هنسانعم هقجاام ردب لعف (هکوناام)و كونا هفداص اذا انالف لولا لاقت ردهنسانعم قلوب قجا یمدآرب
 قلوا بلاغ هلبصف كنون (ةک الا ردشمالوا دراو رخآ بحت لعف ندنو ن کیا سابق نعپ سابقلاوهو كونا

 | بوثلاكبن لاقت ردهنسانعم تیک ردق همنیکسا یمابلو هبلغ اذا ثلاثلا بالا نم ةک اهن هکپن لاقت ردهنسانعم |
 هل دفلابهمدآرپ وهلا غلاب اذا ماعطلانم كن لاق ردهنسانعم كنك دلیازف هدماعط لک او ار هسل اذا |

 همش یف غلاب اذا هضرع كېن لاق ردنرابع ندکمر و للخ یک یکرک هنتمرحو ضع هکزدهنسانعم كلعا مش

 ینوتسا اذا اکرم عرمضل | كم لا ردهنسانعم كل [ بوغاص نعوج لدوس یهدهم هدنزو كېن كلا ۳

 هتنضا اذا یا هتکچن لاقت ید هام كلا لاح یو نوز یب ؟ کرد تله و هضراعرب یمدآر و دیفام عیج

 oe هخکشا كب همدارب و كېنو رکذیساک عبارا تالان اچ هتک اش و هندهح و هتلزه 1

 ردهنسانعم كمك ود توضا یهنسنر و هت وقعق غلاب اذا عب ار بابلانم کو کی ناطلسلا هک لاق

 بارشلا هکهن لا رد هنسانعم كما باس و نوز یراش یبرش تک کهن رو ءانقااذا تا قلا كم لاق

 اوکینا 9 مالسلاهیلع هلوق هنمو ردنمضتم یتسانعمهفلابم یسهدام كهن وبشاو هانضا اذا ثلاثلا بابلا نم کما

 هنریهطت و لسغ یک یکرک یزکی راقویط هدتسدنآ ینعی اهفیظت و اهلسغ یف اوغلاب یا انا امنکینتلوا م کیاقعا ۱

 هوجو اوکینا ۶ ثیدطا یف اذکو ردنا طارفاو رم هرکص ییاروا منش نب نال ماقا

 | فیس لس هن رازوب ل رکسع هللا ارغاو قوس و قب وشت هلانق و كنج ینعب ر مهدهج اوغلباو ےھودھجایا ٭ مولا

 |هکاسن کابو بذر هب رض هکینو هلنیتصق تو كبنو سد رودقمو دهج لدو هغلابمْكب هدکلیا موعه ۱

 بابلانم ةک اینو ةكينو اکهنو ما اکہ ی جلا هتکهن لاق ردهنسانعم كلعا ناوتانو نویز یهدآرب ضرم هدننزو |
 ردهنسانعم كلنا لاصحیب یمدآ رب ضم جدو هدننزو لاعتفا (كابتالا) هتدهجو هنلزهو هتنضا اذا عبارلا

 تلا کتا كب همدآرب یخدوب هلل سک كنهزمه (كابنالا) هتکېن ینعم یا هتکیتنا لاقت
 كېن لاق روند همدآ شلوا نو زو راز ندتلعو ضرم (كوبنلا) هت وقع ىف غلاب اذا ناطلسلا کیا لا

 بول وا طاقسا یناثلث ندزجر رحم هدنفع نویض وع لومو ییضو فنداذا كولم وهفلوهح لع لجرا

 رول وا یراحی د هدحسسنم رحم هکر د حراش + رول وا شلوا یراج یتلع كهن رونل وا قالطا هتب نالق ییلث
 ایل فغاباكهان و كل لقب روند همدآ ندا هل هدص وصخ ره هان هدننزوریما (كينلا)

 (كنيهنو)



 و ۱۱۷ حس

 ۱ روند همدا نوزوا یکلسو برطضم یمادنا هدننزو قلمز (كهملا ) ابابش* ىلتمیا كهم و تین اش لا لا
 | (كهام)ةنيلىا وهم سوق لا روندهاب قشمو هدننزو روبص (كوهمل الر وند هت ولنادیم و كرس یراعدآ و

 ۱ NE تویلشا لزوک یشبا رب هدننزو لعفت (تاهقنا ردد تاهام نب فسو ردندیماسا هدننز و رجاه |

 لا ردةهننسانعم تلا شقن هلا لا ییهنسفر و هيف دنا اذا لمعلا ىف كهمت لاق ردهنسانعم كىو |

 اسارثكلاىا وهم لجر لاقن روند همدآ نالوا قوچ یساطخ هدمالک (كوهملآ) هشقن اذا
 | لغ لا ردنا ت تشن ندنهیدل و | لیلع و فبعض یلص روند هناویح كکرا نالوا یلود هدننزورما (كیهلا)

 | موقلا كهاع لاه دام لادح و حاج هر یر هدننز و لعافت (كماقلا) ےہ هلی ۳ برض اذا كيهم |

 رج یزو یشاب هن نو هرم و هلنبتمف (نکشا) نونلا لصف ]تم زحن او و اوکحاماذا |
 كوك نالوا | ندقارطدوخاب روند هضرا ولشقو ولشنا لوفیلع روند هننالوا لز ؟ اریط ۍژکا هکروتید

 ۲ ای كنو ردالوب و هلرسک كنون رد كابن و هلنیتصف زول كبو رق كابا ى ارۈلۈا ىت لۇ هو

 مرع هنص وصخ هاتو شرب و عفترا اذا "یشلا كبتنا لاقب ردهنسسانعم كلسک وب هدننزو لاعتفا (كابتالا) |
 e لعق كنون (كنلا) "رش ىلع اووطنا اذا موقلاكبتنا لاقت ردلمعتسم هنسانعم كلنا مايق هلمیعصت و

 ردیعما كن راسزف"یلغتلا ةعي و ن بیلکو یلغتلا دلا یخاقس هدننز و بارغ (كاشا رد هرقرب هدننب قا |
 هر عفت هدننز و بحاص (كیانلاژ ردعضومر هدننز و دوعف (كونلا#) ردکابنوب دوخاب ردیدآ عضومریو

 | هلا لا یهنسفرب هدننز و قت (كتنلا) ردیدآ عضومرپ هدننز و خوست (كلوبنت) عفترعیا كنان ناکم لاقب روند |
 لا كتت لاق رد هنسانعم كکو بوک | رکج هلار وز یرغوط هنسیدنک م كد قدرا وەر وا نیک کا ]

 تسا بوغ وا هوا یر هنا لا یرک > لوبلادهب و ةوفحم هی میریم ا هب دج اذا یناثلا بابلا ن هم اک |

 هفتناذا هرعش كت لاق ردهنسانعم قلو لیقو هضفن و لوبلا دعب ًاربتسا اذا هرکذ كت لاقت رد هنسانعم كا |
 سخرس وردنداروا قوصلارهاط نب دج نب رع رد ه رق رب هدنساضف هناخرف ۳ و یف ك نەرم ( اكد نا |
 هح زر و رلک هليکقو یرسک ك نون لا ردهدنآ یدقرم لروهشم دهاز مان یداجما دجا رده رقر هدنساضق |

 هغار م هصق هدننزو ردیح (كربنلا) رول وا ی رکذ رشیکیا رانو روند هنلسانت تلا رواج نانل وایت

 ردتمالع هب رعت هداروب نکل ردن وا ریغصت هدیس راق فاک هج رک ردب رعمیس راف " هری وب هکر د د حراش + روند

 همدآر و كل بلپ هنعطاذا لوالا بابلایم اکرن کرا لاقن ردهنسانعم كمر ود هلا كرف هدنزو قزت (دزلا»
 قحرفبهامروهیف لوقلا ءاسا اذا انالف لزن لا ر رلهعتسم دنسانعم كلتا رازآ و نعط بویلپوسدب توا

 لږ لج ر لاق هلواردا هدرزآ هلبییعت و ضبرعت و نعط ییمان اد هکر وند نک هدنزودرص كز لا |

 |( كىلا )رون دهرلیک و هرلمدآنال وا تعفنم و ريخ ی نم قرب هشیاالصا هلیس هینب رفصم ( تاکیززلتزل بایعیا
 رون دهتعاط و تدابعو هفللوق نالوا هل لا ود اتو ترضح هیت و هلی و كنبس و الٹ تاکرح كنون |

 كنون (فکسنلارک ذیساک رول واردصم هدانعموب و یک هل حذو هقدص و تاکز رونلوا قالطا ههلا "قحاتلطمو |
 ٠ لحو ع ادخ ترضحر دراردصم یک كسن هدننزو هحاعم (ک اسنلارلو هدنز و دعقم (كسنلاو# هلیصق |

 هکاسن و اکسنمو نیتعب اکسنو ةثلثم اكس كسنو لجرلا كسن لاش هئسانعم كليا تعاط و تدابع هنهاک رد ۱

 لا ردهنسانعم كلا قالوق +بیلاعت قح دو هدننزو لعفت (تستا) دبعت اذا سمامناو لوالا تایل

 مد دنلوب قح هدننزو هنیفس (ةکیدنلا)و هیت (كمنلا)و هلیض كنون (كستلا) دبعت اذا لجرلا كسفت
 هیلعفاذک ع نص ن م لاق روند هنابرق هکسن و هنمد كنابرق هلص كنون كسن لوقىلع روند هنابرق نانلوا |

 نوغو ندشموک اب ندنوتلآ هک و هه: ذلا ةکسنلا و مدلا كسنلاوا هد یا كو كسنو كسن |

 ینیدل واذوخامندنو نیسان تای خیاط هننال وا افصمو هکربد ح راش * روئ د هب هعطق ېک هکییس

 هنسهّه رط و هعرش كنادابع و كس هدننزو دعقم (كسنلاو و هدننزو سالح (كسنلا ا ردلوقنم ندراضعب

 ا هلوف هنمو ردکسانم یعج روند ههاکتدابع و ردنرابع ندنلاعا هه رط هکروند هنس هع روماو

 ا رولوا ردصم و هنسانعهاکتدابعرول وا ناکمیسا یک كاسنم و كنم هکر دح راش + انادعتم یاهگانکسانمان او

 | تكسنم و كسنمو + یهتنا ردن رابع ندهص وصخ ةع ورشم روما هکر دشلوا عياش هدج كسانم رول وا نامز مساو

 دعقم تكسنم و هنسانعم هاکلع»! روند هعضوم كج هدا ځذ ناب رقو رولوا هنسانعم تدا كس سفن

 كلياكا : بویقاب هلاوص ییەنسنرب هل کلن ون ( كال ارونل وا قالطا هناکم یعیدل وا قولا كمدآرب هدنژو

 یش
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 دبع كراب یو یدنل وا رک ذ هكهن ردردصم هلیث الث تاکرح تمالو ىح كيم (ةکلملا )رول وا شلوا یکولم
 | ندهلوکنالوا هداز هلوک نقدبع هکهتن هيل وا رسا یردام و رد بول واریسا یزوا هکردل وق لوشیراکدید هکلع
  یصق كمال هکلع و هاوما كلم ملو ثالم اذا ةكلم دبعوه لا رلیدیدردل وق نانل وا انشا نقدبع راضعب و ردن رابع
 كللا كاذ لا رونل وا قالطا هنناکدن و مشحو مدخو هنتنطلس و تارادو ّرف و هنکلمو "نع كهاشداب هلیعص و

 قالطا هتالابا و یضارا نالوا قنطلسو راق ردناکم ےسا هلص كمالو دببع و ناطلسو "نعیا ةکلع بحاص

 لاقب رد هنسانعم كلم هابعص كي کالا )یک لا ر ونلوا قالطا هنطسو كح هل تامالو ي اول
 نالوا ا رزو روند هنفبصت و طبض كن هنسن رب هلا مکح ردم هلیعص كوي( كاللا تالاب ىا ةكو لم اب رفا

 رعلاىاكلملا هل لاق ردلمعتسم هن_سانعم تنطلس و e تمظعو نعو رول وا تنومو رک ذم روند هئیش
 روند هنن رلقابا لا وط ه ادلا تالعو روند هب وص ااو روند ههلغ ی رلکدید نابلج كلمو ناطلسلاو

 نیما (كيللا) و هدننزو فتك( كاللا و هلیصف كي” (تاللا) هدننزو باتك ردك الم یدرفم ردتغل هلنیتعض و
 رواکء کلمو كالماو لولم یرلعج ردهاشداب دارم هکروند هنبحاص E تحاص (ثالامل ااو هدنز و

 ردک و لم عج مسا هلیعص كن هزم (كولمالا) یدم رفقا بت رح رشذو فل هدنز و مک ر رواکث المو هدننز و ءامرک

 هدننزو توبهر (توکلم ال رونلوا قالطا هنکو لم ینعی هنلواتم كنس هلق ريج لوق یلع ردتعاجرب ندعوا

 ةوكلملاو توکللا و تاللا هلل هنمو رونلوا قالطا هتمظ و تنطل سو نع ردهغلابم هدننزو هوقرت :(ةوکللا)و
 توکلموبشاو راردا لامعتسا هدنطاب ماعیتوکلمو هد رهاظ ملاعیکلم قیقحت لها هکر د ح راش» ناطلسلاو رعلایا
 ےظع ثالم توکلمسپ ردن وا هغلابم ردهدناز ءات و واو هدنسهلوقم تون رو توبهرو توبغروتوریجو |

 طبض بوی وای وکحت و بولغم كنسفن نعي قلوا كلام هنسفن یدنکمدآرب هدننزو لعافت (تللاقلا )رد هنسانعم
 ینسفن رازید اذک قونا نالف كلامت امو هسسفن تالمیا هنع نالف ثالامت لا ردهنسانعم قلوا رداق هنفرصتو
 طاح اذه هدرب كجد رداکد ےکحم راود وشو هدرب كجد یداغوا هن هدا نالف بویلوا رداق هسح و طبض

 | یصق كي( كالم )و تااقال یا كالم هلسیل لاق رد هنسان انعم كم رادتقا هدننزو باص (كاللا) رارد كانال
 یذلا هما وقیا هکلمو رعالا كالم اذه لاق رونلوا كلام | هلکنآ هکرونل وا قالطا هنماوق كشبارب هلل رکو

 ردلمعتسم هنمانعم حاکن دقع لوق ىلعج و زتو ر وليا انب هکرونل وا قالطا هغچلاب هدننزو باتک(كالملا) ه كلم
 راد لبالا كالم ةقان هکر دندنسانعم ما وق و هدقع وا هج وزتیا هکالمو هک الما ادهش لوقت رد راج هد هلصف هدنوب
 یرانا هلغلوا كلام هراهود لوا هک اب وک هدر كعد رارشود هندرا بو وا هنسهسک ۱ رلهود هلمجاب كنهقان |

 رد رادیاعص ندناوسن هکردبعما كتعاج ر و رونل وا قالطا هبهنیعص هدننزو هنیهج ( فک ) ررتوک ب وک |
 (كيلم) رد هثدحم هکر د هنر و اسینلا نسا یبا تف هدننزو هنیفس( هکیلم)ل ردیعما هیاعصرب هدننزو برضت تل )ل
 ردندیماسا هدننز وربما (كيلم#) رد رادع كيلم ن دجان نجرل ادبع و كيلم ن دز ردندیماسا هدننزو ریز

 ل ولمن دجلاو ل ولمن دمع ن نسا ندمڅ ردندیماسا هدننزو روبص ((كولم) ردندح كيلم ن یلع ن دما

 رفا ویتقكلأم و ردبهذم بحاص هون هج رلا هيلع سنان ا هندم ماما هدننز و بحاص (تاام)ردراتد

 ردندنلسق لافت ردیسهنک كفل هجوق كم دوخا كغلجآ (تلاموب) رد راعسا ن زک ةباغص رفن ناسقط و نئدحم |

 (ناکلم)ردیعما یدا ورب هدهماع دوخای رک رسک ك ي( كلم )ر بكلا ونسلاوا عو ایا ثالام وبا هذخالاقا

 یس هل هعاضق دابع ن ناکلمو مچ ناکلم لاھ و رددآ كعاط رب به اط هلناصق دوخاب هلل رسک كم

 ردهنسانعم كلا قصم یک یکرک ی هنسن رب هلیصف كيم (كهلا) رد هب سک كم یسادعام ندیکیاوم ردندنلاحرآ
 ع رسا اذا یشلایف كهم لاق ردهنسانعم كم روب نیتربتو غلابف هقصس اذا ثلاثلا بابلانم اكهم ؛یشلا كهم لاق

 ا ی دنسن رو اناچن اهدهح ادا دارا كهم لاق ردهنسانعم كلبا راسک اخ ینوناخ هلا دهج هدعاچو

 فبعض یبلص كناویحو كناسنا تاکراو هسلم اذا "یشلا كهم لاق ردهنسانعم كلبا قحتریص و زود یک

 لوهحا ءان ىلع كهم و عبارلا بابلا نم اکهم هبلص كهم لاقب ردهنتسانعم قلوا زالوا لود هفاوا باتیو

 هين هکروند هنغاح مات كعلولناق ولدو كفلناوج هدننزو هرم و هفرغ (فکهلا ل رک ذیس اکاکیھم راص اذا

 هالتما و هتسفن یا بابشلا ةكهم هب لا ردنرابع ندکمرک هنبلاق مادنا و ءاضعا ب واک دن رارق یکیکرک بیکرت و

 رونید هاوجنوفلودشلوب یتمادنا و تغاچ یکی کرکه دننزو مظعم ( كهم او E اندک اهتم((كهتما)



 > ۱۱۵ زوم
 مهرد و ردیعابس | ثلث كمه ر درب هلا مهردرب لاقثمو ردلاقثم فصن هالاقنم ترد راتسا و ردساثلث هلراتساررو

 ۳ كمه رد ر هبح و رد هبح یکیا سر ردج وسط یکیا طارقو ردطارق یا قثاد و ردقناد یتلا

 | یریخا فاک رولک "یک اکمو رد لیک اکمیعچ كنظفل لوکمو رد وزجرب ندن وزج زکسق رق كم رد هکردیسدس
 هنروعی اکن ر دو يیص یماضعا هدننز و هج رح دن( کمکم )و هدننز و ا (نک ایکلاا هلماتداو لادبا هاب
 | هنسانعم هما رونا وا قالطا هنعسق هن راج هدننزو هناتک (ةناگما) ةماککی ا ةکمکتم وةك ام دارم لاق رولو
 | كيم (ةكلملا) و هتاخق (فکللا) و هلن وكس كمال و یئالث تاکرح كيم (تللا)ل ردندنسانعم اط كم ارقحت
 | بولوب رفظقرهلوا رداق هکلیا طبض هرز وا یهج و لالقتسا ه هنسنرب هلبث اث تاکرح لوق یلعیعط كمالو یصق

 ةكلعو کلنو ةثلثم اكلم "یشلا ثالم لاقب رونلوا ریبعت قلوا كلام هکردهنسانعم قلآ هبالبتسا و تسد ر ز

  تیکلم هلنیتمط دوخاب هلنیته دوخاب هلبث الث تاکرح كی” كلم و ه دادبتسالا یلعارداق ءاوتحا اذا یناثلا بابلانم

 كمدآرب تایعالانب و هکلم : "یشیا تالموا ثالموا تلم هلام لاق روند هب هنس قج هنلوا فرضت و طبض هرزوا

 | قالطا هو وق یکیدلیا طیض هرز وا دارفنا بودا یو داوو "با ودو برشم واعر

 اه درفن و اهرفح ژبلا یه وا لام و برسم و یع رم یا رحم و اثلثم ثالم یداولا اذه ف یل لوقت هنمو روثل وا

 | تیذک ت امو دام یا نم تام مه سیل لاق ںونلوا قالتا وص نواز طاح هل اف تاکرح ت 9
 | لوقت روند هثیش نالوا هدنرادنقا تح كمدآ ر و رکذ یس اک یکه کلم ردلمعتسم هنسانعم هلولع هل الث تاکرح

 | ةئلثم هکلم لاط لاقت رد هنسانعم یکدن وقر قلل وق هل الث تاکرح هنو هيلع ردق ام یا ةثلثم هکلمنم یتاطعا
 اٹلثم اکلم اهکلم یتح اھآبا هکلما لاق ردلمعتسم هنسانعم كلعا ج ورت نولاخ هلثالث تاکرح هن و هقر یا

 دوخای هنطسو كلو هلثالث تاکرح هن قیرطلا كلمو كالما الو اهب ثالم لاق الو اهج وّرف اهابا هج وز یا
 هب هسکرب ینهنسن رب هل رسک كنهزمش(كالمالا هدحوا هطس ویا قی رطلا كالم ذخا لاق رونل واقالطا هن رانک

 ۱ ۷ ما لاقت رد هنسانعم كما بصت هاش یدآر و هکلع هل کلم هلعح اذا * یثلا كالما نا ردهتسانعم كا

 كلم لقب اهّی هجوز اذا اهآبا هکلبا لاق ردا منسم هنسانعم لا مو نوا همذآر و کر اد
 تاچ چرت ندل وهج و مولعم كالما سي اضبا ج وز اذا لوهحا ءان ىلع نالف كلما لا و رک داک اهب |

 ۱ هدیذهت هکلب ردلکد ندرسفت ةع : یسهرابع اضبا هنع هدنمالک اضبا هنع حج وز اذا كفلۇم هکر د ح راش *

 ۱  یرابع ضیا ع هدننعک ناي یغیدلوا لوقنم ندنآ دینا لوق هدع) بول وا لوقنم ندینایط لا لوق ه

 دل قیلطت ما لالما و + یهتنا ردشلیا لقن هنس هفیصص جد ییهرابع لوا ناعما ربغنم فا وم هلغلوا موسم

 اوو هار دز وا یک کرک قییهو تقاطع انا لیوا زوم اھا ناف کت لا رونلوا لامعتسا

 دو (كيلفا) ه هتک الم تهتنا تح > ینعل هن منا اذا | نعل أ كلما لاق رددوخ ام ند وام دل هتاف

 | لاق ردهنسانعم یا هاش یمدآر و هکلع هل کلم هلعح اذا هابا هکلم لاق رد هنسانعم كلنا كلم همدآرب یهنسنرب

 كين (تال ر هنج منا ادا نیحتلا كلم لاق ردهنسانعم قمروغو یک یرکی رج و اکل هوّریص اذا هوکلم
 ام موم ناک اذا مون صا تالم ءاملا لاقت هنمو روند هثیش نالوا بیس هنتیکلم مایق ڭىن 7 هلق كمال و

 | كلم هکربد ح راش + یدنلوا نایب شدا ید هب هتشرف ور تقلب كلمو مهما اوکلم

 قمرنا هب وص هلي كيم ( كاللا إل رد هنسانعم توق دلا ذخا جد ندنس هدام كلم وبشا نظفا

 ار ا رددت قلا تا ذ کاما یلع ان وقف تعب انا ورا یا اکلم ءاملا انکلم لوقت رد هنسانعم

 E هنشاب یدنک ین وتاخ نال وا هدنتالو تحت "یو ییعب یلولا كلمو یدنل وا ناس هست هدهدام

 . تالم و هاشدان یحاص كالم نعي كالا وذ كالمو ردت رابع ندنسلوا فرصتم هدنج ور سا بودا عنمو

 نيعلا كالم لاق ردهنسانعم قم روغ و ر هیلزوا هلتّوق یری یک كالما كلم و رک ذیس اک رد هسا

 . قلوا رداق کک ترش ید ها كنسانا بونلت وقف یس رواب وها و هی ملا اذا ییاثلا بابلا نم کلم

 كام لوقت ردهنسانعم كولم هلناصف (ةكللا رز اهعبت نا ردق و یوق اذا هما فشطا كلم لاق ردهنسانعم

 | ةکللاپ دا: لاس و هفریا هتکلم و هکلم لاط لاق ردهنسانعم قر قللوف و هکلماام یا ینیع ةكلمو یتیم

 مار اا سنت لاو پدیا میر ندو ی هیاسف كلم ءایکح و ءالع هکر د جرنم + كلملاب یا

 رول وا لصاح هصوصخم تهر هلی لاعفا ضعب ندلاعفا نوعا فن هکردو یجب وت ردترابع ندتفصر
 | تسرام هسفنهلیپس را رکتاما روند تلاح کا هنیا لاوزلا عرس تک لو سپ روند یناسفن تیفیک هتف لوا



f ۱۱6 جی 

 ( كسامل ردنبقل كهلادبع نالوا هعیش ناط جش ءدننز و ناقع (ناکسم ردندیاعضا كيسم نب ةورف ردندیماسا ۱
 | سرا لاقاوولد ء, كم نالوا راب وروي نوقف هذتنزو هنیفم (دکیسلا) رددآ لجرر هدنزو بحاص

 رططصا و ردیلک لجر ر هدننزو ناک هلا دم نيش (ناکشم ]) ةبالص ءاملا فشتال تراص ادا کیم

 ردندنعبات لاما ناکشمو ردهدلب رپ ندنلاعا نادمش و رده رقرب هدنسانضف سراف دابآ زورف و رده رقر ه هنساضق

 | هلي كيم 6 هنادکشم) رد رلثذح ناکشم ن دعو بالا ناکشم ن ناوطع و ىرقملا ناکشم ن نیا

 رايق كچوک بوزید هکلپا یک حبس بودا بیکوت هلئایرطع ضعب هکروند هراهبحوبشوخ لوش هدف
 ردشل وا بقلم هلکنا هلفلوا یوبشوخ تیاغب مام نب هللا دبع ندننثدح راردا هدالق هنن رالوق و هن رلنوب

 زقاسهدیکرت هکر دیعمایج ور ثالع لادم و یصق كم (ءاکطصل )و هل رصق كفلا و یعض و ین كيم (یکطصلا)
 لاعسو هرکحو ءاعما و هدعقم جورخ و ههدعم برش نخ وبطم كنضاب رولوا یهایسو یضای رونلوا ریبعت
 حرحدم (كطصمما) رددیفم تیاغب هدنراباب هدس تفت و هوهش قىتفتو دا شید نسوز ام
 ی هنسنرب هلیصف كيم (كعلا) یکطصلا 0 اذا كطصع ءاود لاق روند ه وراد شلناق یکطصم هدننزو

 هکر ید حراش * ههکلد اذا ثلاثلا بابلانم اکعم بارلا هکعم لاقب ردهنسانعم كمهلب بوتروس هغاربط

 استار وهقمو بولخم هاست يدار نا | کم لاق رولک هدهنسانعم غوا اقلطم كعم |

 دن كعم لاقن ردلمعتسم هتسانعم قمردنلایوا نفح كمدآرب و اول اذا ةعوصلنا و لاتقل هکعم لاش ردلمعتس |
 رخأت ینجرو امناد هدنز ودناعم(كعاما) وهدننز وربنم(كسمل) و هدننز و فتک (كعلا) ه هلطم اذا هند وا

 قجاو روند همدآ هموصلتا دندش كعمو هندب لطام یا كعاعو كعع و كعم لحر لاق روند همدآ ندیآ

 كعملاق رد هنسانعمقل وا قجاا هدننزو هحاعم (ةک املا ) قجالا اذكو دلالا یا كعم لحر لاق روند هنادانو

 بارتلایف كعمت لاق ردهنسانعم كغليب هغاربط هدننزو لعفت (كعقلا » قج اذا سمامللا بابلانم ةكاعم لجراا ۱

 رون.دهبءودقوچ ر و یرکس (یکعلا هتغم اذا هتکعم لوقت رد هنسانعم كم هلس . دغاربط (كيعقلا) غ رم اذا

 ارو شو نام و زوو هنتفو هشقرف هلبعح و یصق كيم (ءاکو کعلا) ةربشک یا یکعم لبا لا ۱

 (هکو کعلا) "رشوبلجو رابغیف یا ءاکوکعمیف اوعق و لا رولوا ادیب هدقدل وا هتشمآ هن رپ یرب رکسع ییا
 یدوس نددع هدننزو"كش ( كمل اإ) هنزک یا لالاهکو کعم یتتبحا لوقت روند هلام ترفوو تژنک هلبعص كيم |

 هعیج هصم اذا لوالا بابلانم اکم 2 "كم لاش رد هنسانعم كما یتسهلج بوروص هللا نغا یکیلیا ندکنکو ۱

 هصقن اذا هکم لاق ردلمعتسم هنسانعم كتقلسک او هکلها اذا *یثلا كم لاقت ردلمعتس هنسانعم كلتا لاله و
 (ككقلا) و (كاكتمالا) هب ی راذا هحسب یاطلا "كم لا ردهنسانعم قمرقج شوقو رک ذیساک ةکم امنمو
 هعیج هصماذا هککع و ما "كتما لاق ردهنسانعم قمر وص بوما هلا غآ ییعوم گكنونسنرب هدرلنو هدننز و لعف

 كندنسنرب یجدوب هدننزو هرز عنکمکلاو ها اذا عرغلا ىلع كلكم لاقب ردهنسانعم كلا اضاقت هنویدم كکمت و
 هکر دهنسانعم كم روب قرهناراو یکقلاو و هکم یتعع "ی لا كمك لاقت ردهنسانعم 2ءا بور وص ینعومج

 ه اض( هک اکلا) و هدننزو بارغ (لاکلا جرح دت یا یشلایف كمك لا ردیشیوروب رودو یرمو زانقط ۱

 هتک اکم و هک اکم جرخ لاق یک كيليا نالیروص روند 4 هنسن نانلآ هلا نغآ یسهلج بولیروص هنزوا

 ند هفنع ض را نال وا تیقاوم لخاد هکر دیعمآ كف رش مرحعومم دوخاب مارح دلب هل كيم (فکم) هصاصم یا
 لغ هدنآ ردندنسانعم الها دوخاب نوچکیدلیا انفا و صقن یهانک عیجب رد ذوخأم ندنسانعم صقن ردترابع
 هد هم وق رع ضرا یرب ردلق ید هجو شب هروک هننای هدراصب كفلؤم × نوهکیدلبا الها یرلندا روج و

 هک ایوک ردندنسانعم قمر وص بوما هنن یا لاردا جارضسا بوما هل رزغآ یبوص ندرب هک ایوک هلغل وا لیلقوص
 ردنا عفدو "كم ینایصع هکاب وک ردندنسانعم رباط "كم اثلاث ردا بذج بوما یضوط هنسپدننکی ما قم

 یطسو كنيد جد هموقرم ضرا ردقجهلوا عو "بل نالوا هدمظع طسو هکر د ذوخ ام را

 6 وکلا) یهتنا ردالازا و جارْسا یکرراقیچ بوروص كيليا ندکیک ینبونذ كناصع اسماخ ردیسهصالخ و
 رول وا قجهراط یسیرقویو عسا و یطسو هروک هننابب كحراش * رونیداط كجهجئا وص هنوکرب هدننزو رونت
 هب و فصتدوخاب ردق هب هبق وا زکس رولآلطر فصنلوقیلعرولآ خاص قچ ر هکردیدآ كچ وا ولردر كوکمو

 رول آدملیک مپ ج را ضعبلادنع و رد رادقم مالسلاهیلعیوبن ترضح دمتردیهرکب دوخابکیا یرکی هب وو رولآ
 ها راتسارب هبقوا رو ردهیقوا یکیانوا لطرو ردلط ریکیا ردنامطب رب هک ن مو ردنمت یدب كنمرپ هللا “مر هیلیکو
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 رد هنسانعم كلا طبض بوتط كب هرز وا هجو كع رویلاص ی هنسنر رول وا ردصم كسمو ردینبم هنغیدل وا كام

 ندنکیک لیفو ندهغب و ندزون و هلنیتعف (كسلا) هب مصتعا و سبتحا اذا لوالا بابلا نم اکسم هب كسم لا

 | (كسلا) رونل وا قالطا هرارب ك نات وط بوی ا یی وص و رد هکسم یدرفم روند هرالافخ و هراکز الب شل ود
 . تیوقت هبلق هدننزو بنع رد كسم یعج ردصخا هکر وند a دن رادقمرب ردف ورعم بیط هل سسک كم

 رد وَقم یعاجو دیشهموع و عفان ه هظیلغ حایر نالوا هداعما و هاقفخ و ثروم یتعاصم هرانل وا یوادوسو

 كم هروک هیاب كحراش ه ردرالا بیم هد هبعاجج توق كيرحتالط هیلحا سر نحو رع غا یوبش و
 ,ردناب ویشوخ یرلکدد یتوا كسم هدیکرت ( بلا كسم) رردا قالطا م ومش اک رابع ردی زعم یسراف

  شلتاق كسم هدننزو مظعم (تسما) روئد رصاوش هدیناب رس هکر دنابن یراکدد یو ربنع ( نا كسما) | ۱

 هکسم لاش رد هنسانعم كمروس كسم (كيسقلا) كسلاب طلخ یا كم ءاود لاش روند هب هتف |
 :e هب مصتعاو سبتحا اذا هکسم لاق ردهنسانعم كليا ظفح بوتط كب ی هتسنرب و كسلاپهبیط دا
 .(لاسمالا) هنوب رعب یا هناکسع هتزشا لوقت روند هنس نیشیب نالیرب و كنهنسن نانلوا اشا هلیعص كم |

 | قت وط هرزوا هجو كم رویلاص یهنسنرب هدرانوب (كلاستسالا) و (كسقلا) و (كساقلا) و هلل رسک كنهزمه
 | هن انعم قموقیلآ كاسماو همصتعاو هسبتحا اذا كسقساو كتو كسامتو هكسا لاق ردهنسانعم
 ۱ اش و تکس اذا مالکلا نع كسما لاق ردهنسانعم قلوا مسبا نکرلیوسو هسبح اذا هکسما لاق ردلهعتسم |

 اروند هش قحهنلوا كس هنسدنک هدنزو هفرغ (ةکسلا)) لخم یا لاسما هیف لاش ردلهعتسم هه
 0 رببعت للتام لدب هکروند هبادغ قلعتم ه رش و لکا كحهدبا ندكاسماو هب كس اام ةکیتسم هق لوقتا

 "ءادفلا نم ندبلا ثكسعام یهو ةکسم هلام لاق رونلوا قالطا هادغو توق ردق كج هنج لوق ىلع رونل وا ۱

 رد كام یعجج ردا كاما ندلاعا نایاشان هکرونل وا قالطا هلماکنهذ و هرفا و لقع و امن هب غلبتنام وا بارمشلا و
 | تمجازم و ردزناج هد هتیتبط هدنو ودهنسانعم تسخ و لغو او لتع یا ةکنمو ذل ها لات هدف

 | دوخاب هادغ و توق كجهدا اسما ید ج دو هدننز وربما («كيسلا رک ذیساک روند ه هدناف وریخ قج هنل وا

 | (تکنلا) لی یا كايبغ لج ر لاق روند همدا لیخ زا نزد هزفاو لفعو روند ها د
 قنا یوق و روند هکګ رد هقفو یکی وبق نالوا هدنرلهرهچ كت ول وق تآ و كغج وچ شغوط یکی هلناحصف

 هيل وا حاتح هغلپاب بوایروا هلشاط یسرچا هکروند هییوق هعسک عقاو هدرب كب لوش لوق یلع هرب کمو كم
 | (ةكسام ال عاج یا ةکسم ةكسح لا رونل وا قالطا همدآ ردا و ریلد و رد راج هد هلی كيم هدانعم یکیاوب

 | برعلا لوقت هنمو رد هلب رابتعا فوص وم دات روند هب هنس یحتوط هکسام و ردفدا رم هدا وا یانعم هللا هکسع |

 هدننزو هزمه (ةکسملا]ل و هدننزو تیکس (ك يسم اإل ردهدنليوات ةكسام جرو و جر ةحشا و یا جر ةكسام انس

 ۱ كيسم و لیح یا كسمو ةكسمو كيسم لجر لاق روندهصقت كاع و لیح هدرلنو هدننز و قنع تو
 وات ّوق یلالوش هدننزو هزمه هکسم و ءالل ذخالاریثک یا كیسم ءاقس لاق-رونل وا قالطا هن هرق نالاوص قوچ |

| 

 لحر لاش هبل وا رداق هغمرروف ندنلا یآ هکر ب هدک دلیا طیص بوتط ی هنسلر هکر وند همدآ تسد روز |

 (تک اسلا) ومدن ز و باح( لالا هدنن ز ود رص رد كسم ىج كن ون دنم هصیلح یلع ردش مل یشب ك سما اذاةکسم

 کو اا هيف لاق رون د هکللیخ هدرلن و هد ز و هناتک (فکاسلا) وهدننز و باتک ( كاسم ا و هدنزو هب اهم

 ۳ رود هرن كم نیما توتط وص هدننزو تاج# كاسم و لڪ یا ةکایم و هلاسم و هک اتش لاسو

 نک و تسانم كم رویلاصندلا ین هکر ون د هتعفنم ورخ قج هنل وا تعج ا مه هدنز و باتک هلاسم و رولاق بولیک ربا

 هدننزو همرکم (فکسملا) هيلا عج ر ريخ یا كيسم و ةكسمو لاسم هیفام لاقي ردا اسما یجدآ هکایوک هلغمال وا

 (نک اسلال روت دهغایا نایل وا لیکس لوق یلع نوهکیدلیا كاسا یضایم رونل وا قالطا هنغایا نالوا لیکس كنآ
 6 وکسم) اکیسم راصاذا ةك اسم ءاقسلا كسم لاقت ردهنسانعم قلوا رولآ وص قوچ هرق هدننزو همارک

 هد زو رب ز 6 كيتسم ) ردهیحات رب هدنتلابا نام هلبرسسک كنیم €( ناکسام# ریل لجرر هدننز و هن وبص

)۱( ee 



a ۱۱۲ روس 

| ۲ : 1 
 یبنزحهدن زو باغ )9( ونده هودولهدوک ی مو ویر اوروند هر ود و هدننز ودهده (كلکللا )زا رکس

 | ىق كمال( كلا ردتبسن "یربطلا "یزارلاروصنم نب ندا ن هللا ةبه ساق وبا روهشم ثدح هلتتسن یاب

Nلب لار والج بولکچ سم ۳9 و ها  | 

 ۳ (كلتا) رود نار قتمالب روند ف دم وز یر شن لوالا ۳۳

 | بودا وا هتوا یربییراهکچ هود و ائیش یاذام یا كالم كلتام لاقب رد هنسانعم قمتاط هنسن هج وزج هدننزو

 | ل یا كلت وه لاق ردهنسانعم قمن الی یرلفاد ود هلا لدو هسح ىولا اذاريعبلا كإت لاش ردهنسانعم كموک |

 و ردیسایزرد Ea E هر هدننز و رجاه (كمال) وهلتیتعف 6 كل )

 اوتو ئوق هدننز و علت (كللا) نينيعلا لوصکم یا کیل لج ر لا روید همدآولدمروس یرزوک هر وايل

 كییهنسن ر هدزغاهدننز و لوش (كوللا) بوق باش یا اکل تیر لاق ردص وصخحم هلاحر و و روندهولناقیلد

 لاق ردهنسانعم كفیج یک قاس دوخاب كفیچ یی هنسن كىل وق ىلع ر ونل وا ریبعت كل د وک هکردهنسانعم كنفيج هاب 1

 ردلمتس هتسانعم كموک نک تاو "یشلا كلعوا ب باص غضموهوا مضلانوها هغضم اذا اول ول < لا هلال

 | كولیوه لاق ردلمعتسم هنسانعم كليد بونقوط هنسومان و ضرع كمدآ رب و هغضم اذا ماحلا سرفلا كال لاقت
 مهلت و اناضم یا اکاول قاذام لاق روند هب یتفیچ هدننزو باصم (كاوللا) مهیف مس یا سانلا ضاعا

 ردهنسانعم ڭغا تایجلبا هک اثم ی نکلا ذوخأم ندهکالایعب الق رکذ نالفیلاییکلا

 كول وبشا هصالخ ردطیلخ و طیب الباب رامالک ییدلبا رک ندسایق قلعتماک او ردمه و یرکذ هداروب
 ا ردشلناعابنا هتغل لها یلاثما نایحوباو روفصع واو دزو | یره وج هکر دح راش « ردلکد ندنسهدام

 | رج تاصصاهدننز و هكيا (کیللا) نیعلاتفذح م داعك لعفموه و هرادا یا هفىف *یشلا كال نم كلملا لاش و

 یتغیدل وا هبرقرعسا كن هکیل كن رمشخمزو داص و ءارعشل | ةروسیف ماع ناورثکناوعفانآرقاهبو ردیعمایراه رق
 | لوق یلع هنن ور كنيس هلبع كيمزکلای و هلنیتعح و هدننز و كتف ( كنم ا آمل لصف زم رداحان یل عا راکنا

 ۱۳ 2 رنک عقا و هدنتلا كنسهلک كن شا ناتو روند هنج واكن رک ذ كنا ویح رهو روند هنر کد |

 | یتعی هنر و كالیلحا ا کم رد نالیکچ بول رک یرغوط ورجا ندلیلحا لوقیلع رار د ردوا رخ ۱
 ۱ دوخان ردمولعمان قرة كل وق یکل وا هلکن ون هکر ,د حراش+ ردقح هل وا رمطناروط تولیرا که دنکو ا هکروند هنشیرک |

 | ردقلا روا نلاغاص هرکصلا هدهسکنالوا تنس هکر ولوا هدنزو چا لرکد ندننابیتلآ كن هفشح هکر وند هرمط و

 ۱ [ نالوا هدنآ دوخا رولاق هدنرب هرکصندقدل وا تذس هکرون د هناز م نانلواریبعت كد هدنجرف كنمسق تروعو |
 | روم یە 2 نیداقو یطو نیداق هکردیعمادروامز و ردتفل هد هلب رسک كم هدنوب روند هناواتجاغاو روند هر

 | یدر وامز هدا روب كموح رم یلوقناو احرتاوا ادروامز یا اكتم نهل تدتعاو یلاعت هلوق "یرقو ردماعط نانلوا
 | كنج رف تروع دوب هدننزو "لتع (كتملاإ ردکح فورعم هکر دیم نس وسو ردب ض یریسفت هلبا هویم هدنفر ۶ |

 اردد ابن ر , كتم و هعطق اذا كتم "یثلا تكتم«لاقت ردهنسانعم كجك هدننزو اخ €( كا7 روید ەت از ج

 | لاق روند راغ نالا قوزا و ف منو ارم(: دم یکز وب یسه راصع

 ۱ روند هتروع نایټ وط اوبو ةاضفمیا ءاکتم یه لاقم روند هت روعنالوارب یکیلد یکیا و ءارظبیا ءاکتم ۃارما
 | كلی ءرهاع هن رب یو هدنسارشو عیب كنهنسن رب هدننزو هلعافم (تکتما)اهلو كس الا ءاکتم ءأ ما لا
 لعفت (كتقلا هر هاماذا عمبلای هکتام لاق ردنرابع ندقل وا هدندیق كل هبلغ هدنراهم یرب ره هکردهنسانعم

 ل هدننز و قم (كعما) هع رج اذا بارشلا كتمت لاق ردهنسانعم كمك مدو مدو و هجزآ هج زا هدننزو

 | دناعس(كحاملا و هدننز و فتك (كحا) ادا تالا بابلایم اکحم لج را كلاش ردهنننانعم تلتا دانع و

 ولیوخنتچناکصو رونوا ریمتوکرا هکر وند همدآ دناعموج و هدن :زونا طع( ناکا )و( ك سمت او هدنن زو
 | قللنا رسعیا ناکحم لجر لاق رایدنلوا دیععت راهسک ضعب هلکنو و رون دد مدا جاتماییزان يلد زراپچ

 | بوضغع هلیس هینب لعاف ےس( كەل ا اح الت اذا اکح املا رد هنسانعم كش دبا دانعو ج هدننز و لعافت(كحاقلاو
 | نیغراد مدارب رام یا بضغلایف ج ویا كح لجر لا روند همدآ نالوا ج و قرهلوا
 | هن رهش ندع هدنع هدنن ز نو باصم( ارم لاک ناکاذا لجرا تلحا لاق ED قوا جوطجقرهلوا برم برشم

دننز و هام (GEA ردد عض وهرب هدع و رب
یناکلالل ال رون دهرای رد شعایوب هلیس 4 و لول ه

 هدعب هزمههدرخآ  
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 > ۱۱۱ وی

 کی کل لاق E قمردشراق بوتاق هدننزو كبس (كبللا) ظفحاف رايدليا صیصت 7 ننیدل وا لصالا

 یدنرت و ط ولخ یاةکبلةد ر كل دب سس لاق یک کبل رول و| قالطا هب هنن ول كبل واياد الو الا بابلا نم
 رد هنسانعم قمردش راقیخدوب «تابلتلا) هلک ایل هعج اذا د ژلا كبللاق رد هنسانعم قلی وط ها را رب نوجما لکا

 | (كاشالا) طلتحم سبتلم یا كبلرما لاق روند ه هنسنهدب ر وش قش *راقمهدننز وفتک (كبللا) هطلخاذا هکبل لاق

 E (فکسلا) طلا اذا: رمالا كشا لات رد اتساتم قلا 9و نشر
 ةءعاج یا سانلانم ةکسل تاح لاق روند هیتاسنا تعاججو روند هرس نراقو ی نم

 یجدوب هدننزو همامن (فک ابللا) ردیشآ جام وا بت م هلغابیناصو امرخ دوخاب نوا وشک هکر ددآ ماعط ولردر و

 روند ه هعطقر ندماعط یربکدبد سیحاب نددرت لوقیلع ه هم هلاک (ةکبللا) روند «یناسنا تعاج

 |(كبلنلا) هقطنینأاطخا و نخا اذا لحرلا كبلا لاق رد هنسانعمكلت وس اطخ وش غ هل رسک كن هزم (كابلالا)

 | هرضآ هدننزو قصم ( تمللا) شبلت اذا نمالا كلت لاق ندیم قارا فار
 هب هنسر یهسار و ءاودل اهرج وااذا تلاثلا بابلا نماکسح "یبصلا كل لاق ردهنسانعم كک ودی وا فای ره وراد

 | لسعلا ك لاق ردهنسانعم قمالی ودهاشا دش اذا* یشلاب كح لاق رد ةنسانعم كمر دشت توردشیاب یک کرک

 د رد هنسانعم ك هدرلنوب هدننزو لعافت (كحالتلا) و هدننزو هلعافم (ةكحالم ا هقعل اذا عبارلا بابلانم اکل

 | هجرت همر لوا هلکلماریظنت هنظفل ك هلت رابع كحالتو كحالک ف لؤم » هک عع هکحالتو هب هکحال لاقت

 ردم وسر هلیسانعم كعش یک هنر یر یک هم ردشق وص یس ازجاڭنەنىسفرب EL تاهماهسخ و یدنل وا

 "دش اذا اکحالت هظلا 11 تشيل لاق ردهنسانعمقملوا كشت بوشیاب ېک رک هتیشرب هنسڏرب هروكهفلۇمو

 :ءاولغ مکمل ) لازنالا *یطب یا كل لجر لا روند همدا ندا لا: زا جک هدنزو فتک (تحلا) اما

 هد هدننز و تالت (نکح الت ۱2 ردیدآ روئاحر ولکنر 3 e هزر و یر (نکشلاچ و هدزو

 یا كحاللا یف اوعق و لاق روند هرارب راط هلیصف كيم (كحاللا)ل روند ه قا ددش و "یوقو دنوق ییکرت و |

 عبارلا بابلانم اکدل و اکدل هب كدل لا ردهنسانعم یعثپاب هلنیتعف (كدللا) و هلیهف كمال (كدبلا) قداضأا
 ردهنسانعم كلز ود بوت یرلنا نکل بويل وکو ا هصش وخرب زونههراب هلع كن هه لاذ و كمال (كذالا) هب یرلاذا
 نالوا باوص ردفع# روب نم ظفل هدندنع راضعب و هم تاب یوتسا اذا عبارلا بابلا نم اکذل حرطا كذل لاق

 لحجر لاق روند ه هسک قجا و هنسانهم عا روند همدآ قالوص هدنز و رچا (كلالا) ردعل وا حرجا زا |

 كمدرب هلق موبهدننزو كش ( كلل ا) روند همدآ ق جا ځد و هدننز و ریما (كیفللا) قجا اذکو ممعا یا كلا
 هعمج ه رض اذا لوالا بابلا نم اکل هکل لا رد هنسانعمققاق هت وا بوروا ههسکر لوق یلع قمروا هنسافق |

 ردهنسانعم قمردش راق و هماظع نع هلصف اذا مش كل لاق ردهنسانعم قمربآ ندکیک یتا و هعفدف ه رضوا هافقیف

 م روند هلا كل و هطلخ اذا هکل لاق

 زکلاب هلکنا و رولز ود یوم رم ندا ردیفعص كنا ه و یزمرق نانل واریبعت لول هکردنابنیراکدد كالهدیس راق

 لاکللا اذهام لاقت ردهنسانعم ماحز هدننزو باتک (كاکللا) رتردا لامعتسا ربع ویق یتلفث و رونابو كوب و كا
 صالدو و یکی درفم رولک ك اکلو هدننزودرص رولکكکل یجب روند ه هقان نال واددش ودنوقیتا وماحزلایا
 بوشقص (كاکتلالا) روند هب هقان نالوا ملا ددش هدرلنوب هلیعض كرامال (تلاکللا ) و (ةيكملا) ردندنلسق

 لاش رد هنسانعم كورد بیرب یک یساط كلکم شان و جدزا اذا درولا كتلا لاقت رد هنسانعم قلواحدزم |

 اضتقا مدآ رب و ًاطخا اذا همالکیف "كتلالاق رد هنسانعم كلا اطخ هدزوسو لخت و رکسعلا كتلا 0

 شریکه ن و یرب هدننزوریما (كيکللا) أ اطبا اذا هنج یف "كتلالاَ رد هنسانعم كلادارا را چک یت و لیلد ندا

 فیعضرصث ر و روند هنا رطقو روند همدا زانتطو كىو قیصیمهد وکو رونلواقالطا نا کندو روش دهرکسع

 | روند هنسهراصع دوخاب هنلفث كتابن یراکدید كل نانل وا رکد هلبصص كمال ( كل ردیعما ودر و رددآ

 | قالطو هدعورکج و افسنسا و ناقرب و ناقفخ برشی ر درب رارردشیاب یتیرلیاص قاجم و رخ هلکنا رابجویق
 هلرسهب و تلل نانلوا رک ذ :تالهلیعص كمال هکرایذدراضمب و ردنالاز ها یمدآز وع«نکل بولوا عفان هنغاح وا هناثمو

 سلدنا تالو ردزز اج هد هلیص# كمالراردا دن یی د رلیاص یاجح و رخ هلکنا کر ول دهیسذشا ر هقف و كنم رد شمن ایوب

 دمدآزانقط قیصعص ولط هنا یک یکل تلو رد هدلب رب هدننیب برخ مابا رط هاب ردنکس | وردیدآهدلپ رب هدنسهکل وا

 ساب یا كتلم نارکسلاه رولت داش یخ نا یتکت منا ذتلم ( كتا ال هدننز و مظعم رونیدخدتاکلمرونید

 هروک هنهرعت كحراش رونایو هنسن هلکنا هکر ددآ تابنرب و هنسسانعم



 اطم

 مگ ماللا لصف روح

 e ۱۱۰ رس
 | كلعا یعت هبندسک رب و ردهنسانعم نیما و تبع هژنیتصف و هلنوکس كنون و ىح كناف (كنفلاإ ردهنسانعم كىنف

 اذا هیف كف لا ردهنسانعم كلعا رارصاو و هیلع یتعت اذا لّرالا:بابلا نم اکف هیلع كنف لاق ردهمانغم
 كنفو بذک اذا لجرلا كنف لا ردهنسانعم كوس نالي و بلغ اذا هيلع كنف لا ردهنسانعم قلوا بلاغ و ل

  هکولب رب و هتعاس رب ند هجکو اا ارد 4 وی دو یک ك ناف ( كند ) دنسانعم:یاج زوده وق
 اوا اک ندنسیرد هکر وند هروناح نانل وا ریبعت قصرق هل رتعف (كنفلا) ردتغل هد هلبعص كناف روند

 هب رق ر هدنساضف دنق رعم كنفو ردطاص ه هلدتعم هج نما عیج ردیلدعا و فرشا و ییطا كنعاونا روک "

 روند هتروع نو هدننزو ههکفتم (نکتفلا) رددآ هعلق ر صوصخ هذا رک | هدنب رق رع نیا هر رخ و زنا

 یردب ردنداهتف کیک انفلا دمحم نب دجاو روند همدآ ناتص یکروکقصرف هدننز و داذش (كاتفلا) هنسانعم ءافج |

 .(کرکلا» چی فاکلا لصف و روند هتروع زفهکبس و نو هدنن زو ردیح (كهيملا) رد وستم کا
 اا تفکر واک یک ارک یهج روند كنلکهدیسراف روند ج رخ اوط هکر دا فزعم راط هدننزو "یدرک |

 یژنک | هکلب رد رثالا بیج هدننارا هظفاح توق لامعتسا اطوعس ینسهرا مو یتغامد شلردشراق هلیغاب قبز

 تالذک م فان هب هت هوقل طوعس نوکچوا ینسهرارم هلی وص یزاب و رولوا زق وا دعب نمیبهنسن یغیدلا هب هظفاح
 هدنناربا هظفاح توق لک | یتغامد انروط هکر ید جیم + ردعفانلا رجا هز رنج یر و دیر اب یف راز |

 | نانبل لبج هلصف كفاك (كرك ) زدنشملوا عوعسم ندناقت ضعب ینیدل وا E یتیلوجر نکل بول وا لب دعب

 صوصح هراب ع هدناز و لمد (ل کلا ردیدآ هعلق رب هدنسیحا ون ءاقلب هانیتصف 6 رک ردیدآ هب رق رب هدنکتا

 ردندتهجو قالطا کرک هثتحم و ربح و * یبتنا ردقج هل و اینو وا ب وط هکر دین وب وا هر جرات + رادار
 ارجایا رک یشلاقب ر ن یو ردن رو نک کارو وترا وک ی کب وط هن راک ا ا هراراپمالغ
 ءابطا هکر دیساب روچه را دارم هنسانعم ریعشلاءام رون د هنب وص هب را هليل E وی كفاك (كشكلا)

 (كزامزکلاوردسکرت هقشب ریعشلا ءام هسخ و رار دبا قالطاریعشلا كشکن وجا قرف هلبا ك شکن الوا یس و رقد ضو |

 ردکعد یس وزام نیغلیا رو نم ظفلو یدنل وا بیرعت هلغلوا هلی فاک هدیسراف روند هنشع نیغلیا هلی كفاک ۱
 دایسکیو لاک هلی كفاک (كمکلالردشفل وا عدت هلدنهج ییکرت فص و روند هنجاعا نیفلیا زک هدیسراف اریز
 تکرح هف رط یکیا هدننزو هحرحد 2 لا7 ردولو aE یسراف لاک روند همتا یرلکدید

 | هیشم یف ها اذا ةوکو ک لجرلا یکوک لاق ردهنسانعم كلب هکر ودون لوقىلع كمرو : رت ریت ردنا لیامتو

 (یرکنا)روند هردو هلیصف كقاک (تاکوکلا )و هدننزو هطبالع (ذیک | وکلا ) رصتلا ودع وه وآعرساو

 | هدنز و هکیا (ةكکلا) هیفریخالیا لوکملجر لا روند هب هسک تعفنم وربخ یب نمار هشیا الصا هلیعط كی"
 ردهکسک ی رغصمو هدننزو لابل ر زو هلعف رد هیکیک یلصا هنسانعم هضب روند ه هط روع ۱

 ریخال یا ءاکیکو هلاق رون دهمدآربخی نمار هشیاهدننز و ءادی ۶ ءاکیکلا) هدننز ز و هیلس نر وهدننز وهننهج |

 هنسانعم تلاسر روند هکلیچلیا لف لرد زم و راي” فک اللا) ول الار ا ماللا لصف و هيف

 | نکلا لوقت ردهنسانعم كلبا تالرچما هلی رمسک كن هزم (ةک ال ال7 یاری یک المو ک راد هللالحا لوما

 | هزه هرکصندقدنل وا لقن هنلقام یسهکر حک رم هدننزوییمرک |یداییکتلا !یلصاكنوپ و نع هغلبایا نالفیلا
 | ماکحا غالبا بولوا لوسر هرات ندیهلا فرط روند هب هتشرف هدن زو دعقم ( ل ال یدنل وا فذح |

EY Eروتلوا تابثا قرهلوا ذاش اضعب و رلیدید كلم بونل وا فذح ءزمه ندلامعتسا تک ردلعفم  | 
 تول ۴# ن ا ییرا اوا نم هاتون وب یدیشطنا دارا ینو د هدنلصف هزمم فلؤم

e فالتخا هن وگ تود هلکع د ردذ وخ ام یخ د ندکو ل راضعب هکلب هن وک حب وا هدنو سد ردشعاتبث د  

 | نا یارک د ءدن رر دنا هیم ال هکیدلاقرد رابهاذ هنسل وا ءافلا زوم همنا زک او یرمشخزوبغار ردشلوا

 ا اه ندن آ لش قع رمز القا وآ اما لاس وا بکر نو قلوا ذخأام بول وا یی ردصم هک دام ول الم
 | رابتعا لوعفم مسا دوخاب تلاسر عضوم كلم ةغلابم ارز هنل وا رّوصن حاق هنماقم لوعفم ےسا دوخاپ ناکم عما و

 ید فل ومنوچکنا ردلکد تباث یدل وا هنسانعم لاسرا كسیکر :نکل ردیلوق هدیبعوبا لوق وب و رده قوا

 [ میان کمر وک تح و هنر كن دفلاس بتک و ر دلا ندنتهج فلکت لوفو الا و یدلیا تی لا زاحاو ممعلت

 ا لود ابی رب هلبا هل یا هدرخآ و یخه ك فاق و كوم كيم ردكم د كلم اايلقم

 یایرس قیقح لها كننفل نجحرو كنس هلک نیمآو كن هلالج هظفل هکهتن رلیدید کتان هات نام

 را ار

 نت یا شی شو سس اس TAS اب نیت شات نامی نا نشه



 - ۱۰۵ زی

 ! هکلف هدنن زو رجا (كلفالا) هدنن زو لاحر ردالالف یعجو هدننزو هرم ردهکلف یدرفم روند هنن رل دعطق |

eرود همدآ نالوا زاد ی  gE 

 رکذ مو تنم هنسانعم هنیفس روند ه یک هلی كناف ال رونلوا یالطا ة هن نالوا یر ۲
 كکلفنال واد رن تالفنال وا عج هکیدید ه وبیس یتعیراضعب و رول وا شل وا سنج مما سپر ول وا عج ودرفم ور ول وا
 یکل فط و بنج و و رونل وا رابتعا ر اغم هن وکس و هعض نال وا هدد رفم ن وکس و هعض نال وا هدعج نعپ رد نریسکت عج

 0 هدف وا قالطا هدحا و * رش هلنیتحتف لعفو هلع كناف لعف ارز ردلکد ندنلسق مسا نالوا مج و دحاو |

 یکدسا  هلبادسا رد اج ینا وا عج هرزوالعف هلبعم تلف دوخ تالعف نالوا هلنیتضت و یبکبرع هللا برع

 ااو داها کرد میم او جک و راج یسفلعج هن رز وا لعف هلیعض كناف هن تالعف هلیعط كناف |

 دولوا ی کرچ ءان هکرولوا ٹن م هدقدل وا عج و رول وا یک لفق ءانب هکرولاوا رک ذم هدقدلوا دحاو ءروک |

 .یربیغت كنف ورح هرزواروک ذمهج و هدقدل وا عج و رول وا تنم هلیلبوأت هنیفس و رکذم هلملی وآتبکرم دوخای |
 قلصت نالوا هدنکو  یربا یرالصافمو ٌیلاص یراکیکهدننزو فک( كاملا ) یکن اجب و صالد رول وا یریدقت
 | یکنزو هکر ةکلفف عجو هب ناکاذا كلف لج ر لاق روت دن نا وا .r e روند همدآ

 خرم هدنن ز و لبج ( تلف ) جزاک ذکلفک يلا هل یا كلف لجر لا روند همدآ یلیرغص قشرغآ یک ر اب رع
 ۱ هزم (ناکیلفالا) هنسانعم قب وش روند ه وغالقوا هدننز و نو زیح (نوکلیفلا) ردنذآ ه رقر هدنساضق |

 روند هنسهچ راب تا هدرخ یکیا ندا هطاحا هدنزرط حانج ید كج وک هدزاغو هلیس هی هش و هرو |

  بابلا نم اکونف ناکلاپ كنف لاقب ردهنسانعم كلنا تماقا هدرب رب هدننزو هلولس (ٍك ونقل روند كيلفا هن ر ره |

 ات كلئوس نالب و او اذا هيلع كنف لا ردهنسانعم كلیا تموادم هب هنسنراو هن ماق اذآ لوالا |

 هنابلابا ال تروعو حل اذا هيف كنف لاه ردهنسانعم كلیارا رصاو ل هدهنسنر و تذک اذا لجرلا كنف لاق |

 بوب ههزودر تویموق هنس ر هدهرفسو تنح اذا ةي رالا تلف لا ردهنسانعم قلوا هدر فو[

 | رو اثیش هنمفعب لو هلکا ىف "رقسا اذا عبارلاو لوالا بابلانم اکونف ماعطلایقكنف لاق ردهنسانعم كقك |
 | كلا تموادم دوب هلیرسک كنهزمه (كافالا) لخد اذا مالا ىف كنف لاق ردهنسانعم كعشريک هشیا
 دانعو حلو بذک اذا لحراا كنفا لاق ردهنسانعم كلیوس نالي و بظاو اذا هیلع كانفا لاق ردهتسانعم ]

 | رد ەنسانعم كليا لۇت ة سار , دوب هدننزو هلعاغم (فکنافلا) " اذا رعالایف كنفا لاقب ردهنءانعم كا |
 ۱ هنسیکیا رول وا ولفرطیکیا م هر یفیدشواق لرل هکج هدننزو ریما (كسفل ۱ ) هبفلخد اذا الاف كناف لاق

 بن روند هنر ره كنراج وا نالک هن رلناب یکیا كن هقفنع و كعادود تل لوق ىلع روند ناکننق |

 | حراشلا لاق * یدنلوا نایب هدنسهدام هکه تن روند هرالبق هح زا ی هدنس هتروا نقذ هقفنع روند ناکنف

 راروب نه لح ةقفنعل دنع اف رط وا كاي حج وه و فل لا لاق هک نیکفلا ست الف تّأاضوت اذا ثیداهنمو |
 یهتنم شارت هدشاب و ردشف واربسفت هل وکر يغ هدهباجن نکل یدلوا رداص همبنت یتبم هنفیدل وا تلفغ عقوم ه هدلسغ |

 هلبرممک كنهزم* (كتفالا روند هننکو ک فر وق كشوق هکردهنسانعم "یکمزو روند هکیک یهدرب یفیدل وا

 اطم



 یک الک ك غاطرب هدناتسدنه رح لحاس یرغوط هشناج نه كتر زا سار دوا 25 ج تو

 هکرون د هنعون لزق و زسیوتلوف ىلع هنسانعم خوخ رونیدهبولتفتهدننزو رز ( كسرفلا  رددآ كنسه

 ضوهب و ولاتفش همراب هدیکرت و وله هدیسراف هکروندهتنالوا رولیرب :] ندنکد رکح دوخاب رونلواریبعت ولاتفش تا

 لوقثاو هاون نع قلفنام وا رج | درجا هنم برض هوا خ وانا ىا كسرفلا انلک | لوقت رد ولاتفش كما هدراید |
 | کش ی هتسنرب هدنزو ثلش كفا ) ردشلبا فارحا هلا لجح هن هبفان نس هلك ام یهدنتف تام موح م
 | لوالا باسبلانم کف "یفلا كف لاقب یک بوتکم م متخو لصفم رد هنسانعم قمربآ ند هنسف یغیدل وا قشپایو
 | هصلخ اذا نهرلا كف لا ردلیعتسم هنسانعمقمراقیح بورتروف ی هنسن یکیدلیان ھر لوکفو كفو هلصف اذا

 یدش ودیسهکچ بول واریپ كب كم ییعب هب جرف و شا + فلاش و مر ھ اذا لج را كف لاقت اس رد یاس قوا کو

 اذا ةبقرلا كف لاه ردهنسانعم كلتا دازآ لوق و هصلخ اذا رسالا "كف لاق ردنا قمر ف یربسا و

 كفو ايف اع اهصق اذا هدب كف لاق ردهنسانعم قجآ ی وآ نالوا شو شقو بوت یهتسنر واهتا

 یکتا نوف طلا لاضفتا وه و هری كف عقو لاق ردن ود ندقلربق هکر وند هغیتیچ بولیقرو ندنر كلل و لا

 اکف تککف و لجراب تككف لوقت ردهنسانعم قلوا نقشاشو قجا قرهلوا هیلوج و ویلس هکف و كفوا

 روند هب هکچ كفو قلا یف ءاخ زسا یا ةکف هب لاق و ءاخرتسا یف تقج یا سماحنا و عبارلا بابلا ن نم ةکفو
 الا قوت ذ وخام ندنسانعم لاصفنا و و هی یا هکف برض لاش روند ناکف هنسیکیا هنسانع مز

 یحصگ كناف (لاکشا) هصلخ اذا نهرلا كتفا لا ردهنسانعم قمرتروق نهر دو (لاکتفالا) ا

 ه هنن لوش كاکفو هصلخ اذااک اکف و اکف رسالا "كف لاق رد هنسانعم قمرتروق ریسا ید وب هل رسکو |
 و هب كتفامیا كاکف كنه رام لاقم ردتفل هد هلیرسک كنا رول وا صالخ نهر هلکمو و یا وتد |

 رفنا اذا هعبصا تکفنا لاش و تلاز اذا همدق تکفنا لاق رد هن انعم قمقیچ بولیربآ ندنرب وضعر |

 E A : زول وا ناو ردصم هکرد هنسانعم قمتیچ بولیق رو ندنرب قایا هلنیتصف اا

 كف لاقت ردهنسانعم كمشود بولی ربآ ندنرب هکچو خاسفنا یا تلکف همدقب لاقبو عبارلا بالا نم اککف

 اذا ماغ دالاباکف واککف هبکم كف لاق ردهنسانعم قلوا كشود بولیربآ ندنلصفمزوماو رسکنا اذا اککفهکف
 هب هسک نالوا لوشود بولیرآ ندنلصفم یزوما یثان نداختساو فعض ردنفص ( كفالا  یرتسا و جرفنا

 یکیدکیرب كن هکج تس وا ندنج وا نور دوخاب یک كفروند ه هکج كفا و ردشلنارارکت یو فلؤم + روند

 هلبصف كناف کلا ) روند هنر ره رول وا ولفرط یکیا روند هر یقیدشوآق لرل هکج تسواو تل آ دوخاب هرب

 | اعم هکر وند ه هریدتسم بک اوک یرلکدید یلوکشک رایج د تاکر ت لافطا و نیک اسلا ةعصق كن ع ناببص

 ق ا سزف لا روید ها رمق تتسوک هدنزو ههکشم (ةککفا ) وولوآ هدنلخ كعار |
 یکیا كنید یی رب وق هلفعلقای یسروغوط كنهفان هدننز و لعفت ( تاکفتلا إل و هلبرسک كن هزم ( كاكفالا ) |

 لا ردهنسانعم كقسبا تاکرا بوینسوک ك ب كکشفت لوق یلع رد هن انعم كموب یم هغو بونلقلاص ینرط

 تدتسشا نعم تککفت وا اهجات اند و اهعرض مظعو اهاولص جراف تب رقا اذا تککفت و ةقانلا تکفا

 كکفت وه لاق ردهنسانعم قلوا رادرک ناشی ر و هن وسو قلاص هدلعف ره یشان ندتفاج كکش و اهتعبض

 | لجر لاق روند ه هود و همدآ ینافریپ ( الال هربغ و هبشم و همالک یف یتیم قج نم كسامت هب نکي ل اذا
 | هدننز و لاحر رولک كاکفو هات اصف رولک هککف یمج روند همدآ نیتشاش و جا كىو مره یا كلافربعپ و

 ؛ رولک تلف و كالفا یعجج رولوا شلوا لوک یعیدلوا راد كبکا وک هکر دیعما مولا رادم هلنیتعف ( كاللا )
 موعلا یرح ید بغار هحرک ردشللا فیرعت هلبهح و ز زايا فل وم * رد ذوخأم ندنسانعم هرادتسا هلنیتعض |

 ءامسلا نم مولا رادموه و هد هام یتح ردکعد لوک نالوا بکا وک رادم دارص سپ ردشلنار سفت ها نع |

 ۳ هیلع "هان رد شما ناي هللا مولا هيلع رود یذلا ءاعسا كلف دیبعوا و ردشلنا مسر هلی رابع |

 | جورا تلف هکر ونل وا قالطا هکو ک ندا نارود موج هد ودنک تلف هصالخ ردلکد كعد یا رادم قرط
 شم وا قالطا السم دوخاب امیلغت هکلب بوی وا قالطا عضو هکالفا راسو همظعا الف رول وا تارب ودن كالفاو |

 كلفل اکر ود 4 اک هتکرت لوقت روند هنس هفلاط نانقلاج كناب رد و روند هنمظمو رادتسم كيش ره و رول وا
 یا كالفلاکب رطضب لاش روند ه وص كو یکیدلیا برطضمو كن رك كراکز ورو برطضلا رجلا جوک یا

 ضرا ههرکد عفترع ندنفارطاو روند ه هپ ندموق عقاو هدنسهتروا ارعع زودو عرا هنکر ویو

 ( هنن رلهعطق )

 e N سان ننه ای ید اتش TT ی لا OEE اش بت

 تحت

 س ۋا



 e ۱۰۷ روم
 | تعم كنفا لاق ردفدارم هدل وا یانعم هللا تتف هلیسمک كنهزمش (كاتالا) غلاب اذا اکو تف ثبلخایف كتف لاق
 1 هدنزو نامر روک لاتف یعج روند هردام و مادقمو "یرج كنافو ردلعاف مسا ندکو تف و كنف (كت املا كتف

 هکتاف لا رد هنسانعم كعش دبا راهظا تالتسد هریج و تقاذحو تراهم هن رب یر هدننزو هلع افم (کتافلا)

 | یک قعشا غوا هلبا هکی وا هماعطلک | ردهنسانعم قعشا غوا هلتدش هلا هنسنر و | ورهام و هرهام یا اوکتافو

 ۱ تمزالم هنفرط هسکر و هعقا و اذارمالا كتاف لا ردهنسانعم كعثر ود هشیارب و ةدشب هعقا و اذا *یشلا كتاف لا

 | هکدتن ردهنسانعم كمرب و یتم یکیدلیا ر دقت كنبحاص هئیش قلتاص و همواد اذا انالف كتاف لاق ردهنسانعم كلغا

 | دم واس اذا هاف لاق اک هعیبب ماتساام هاطعا اذا ان الف كتاف لا ردترابع ندکم ر و هنسفرب بوشلپ وس اهم هحافم
 | دوخأم كتفت ندنو هدزعاسل ارهاظ هشفن اذا نطقلا كتف لا ردهنسانعم كند قوم («كسفتلا) اثیش هطعب ملو

 | رد هنسانعم كلتاترشابم و موجه هنسفن یدنک ن امه سنروشم هلا هکر هشیارب هدننزو لعفت (كتفتلا) ردفرح و
 | یر هکدبعا نیا "یکدفو رددآ هب رق رب هدنساضق رببخ هلنیتصف (كدفا) ادحا مون ال یضم اذا ءرماب كتفت لاق

 | رفصم (تاکیدفلا) ردعض ومر هدننزو رییز (كیدف) رد رد كنوتاخ مان ایم نالوا متهالا ن ورع مارد هدننزو
 یک ك تفت ردهنسانعم كعد قوع (كىدفتلا و ردرلب وسنم ه ی راځ مات كدف رد هشت اطرب ندح را وخ هلیس هی

 |تعارف و لیمکت یتیلصفم باسح بساح هدننز و هجرحد ها همم لاذ ( ةكلذفلا ) هشفن اذا نطقلا دف لاق |
 دصالخ بوردشربا هتابن یاسح رابساحو و هنم خرفو هاهنا اذا هاسح بساطا كاذف لاقت رد هنسانعم كما |
 | ندنرکذبد رد رادقموش یمهلجب كرو رم بایسح نمی اذک و اذک دق هد ناب یفابهرا قم هک وا
 | قغوا بوتروس هللا لا یی هنسنرب هدننز و كرت (كرفلال رول وا ت وحن یک هلق وح و هلم سپ ردغرغ هذ را

 نيج وز دحالوق ىلع كلا ضفب همدآرب و هکلد اذا لّوالا بابلا نم اکرف لبنسلا و بوثلا كرف لاقت ردهنسانعم

 | ید ناکرف هلفاک د دشت و نیتمط ولورف هدننزو دوعق و كرف هل رسک كناف هکهتت ردص وصخم هک لا ضغب هرخآ |

 | ةضغب صاخ وا هضغب اذا اذاش لوالانم وعبارلا بابلا نمان اکر ف و اکو رف واکرف و اکرف هکرف و هکرف لاقب ردهبانعموب |
 هل رفناف بوثلا كرف لاق رد هنسانعم قلغ وا ها لا هنسن رب ردع واطم (ارفنالا) هتکرف و اهکر ف لاقیف نیج وزا |
 رویم (كورفلاإ) و (كرافلاو دضعلا نم هتلباو تلاز اذا هبکنم لرفنا لاق ردهنسانعم قلوا كوشود زوما و |

 ی روند هتروع نالواهرز وا ضغب بویموس ییجوز هروک ه ینا و نالوا ضبغب اقلطم هروک هل وا لوق ۱
 | هضغبت ناک اذا كل ّرفم لجر لاق هلوا ردا ضغب بویفلْشوخ ندنآ راتروع هکر وند ه یثک لوش هدننزو مظعم |

 ةأ ما لاق هلوا ردا ضغب ب ویلا ظحندنارلککرا هکروند هت وع لوش هدننزو هبظعم ( هکر هل ال ءاسثلا ۱
 |( كرفلا إل هکرات اذا هکراف لاش ردیفداممو هدننزو هکر اتم ( فکر افلا ل لاحرلا اهضغم تراص اذا اا

 تکر ف لا رونل وا ریبعت یلفالوق کوک هکر د هنسانعم قل وا لوشود بولوا قلاص ندنمد قالو هلنیتصف |
 قلاص ندندد هدننزو هحرف (ةکرفلاإ) و هدننزو ءارج (هاکرفلا) اهلصا یخرتسا اذا عبارلا بابلا نم اکرف هنذا |
 هدکع رو هدننز و لعفت ( كل رفتلا  ةبخرتسم یا هکر فو ءاکرف ندا لاقت رول وا فص و هغالوف نالوا وش ودر
 تكنءزمه (كارفالا) هیشمو همالکیف مسکت اذا ل جرا كرفت لاق ردهنسانعم قلوا رتافو نسرف هدکنوس زوم و
 (لارفتسالا » ك رف نا ناح اذا بلا كرفا لاق ردهنسانعمیقماج ب واک ی قو قلوغوا هدلا كنس هلبنس نیک |هلبسمک |

 هدننز وریما (كيرفلا) دتشاونمم اذا ةلبنسلا ىف "بلال رفتسا لاقي رد هنسانعم كعثكپ بو ناز وا یر هناد كلاس |
 هنشآ تدرفو رولوا ندنو یوالپ كىرفهديلوطانا هل وا خاص هغلوغوا هدلا هلغلو یتلاک هکر وند هرلهنادلوش |

 یرازوما ندنکلکشوک و  ندنفعض هکر وند ههود لوش (ك ورفلا) راردبا بیترت هلبا دوساب هلغاب هکر وند
pi | 

 هل وا شل وا ادج ندن رب یری سم کهدنفوج كکیک یو نالوا هدنطس و كنکیک لروک و بولپ را ندلصفم |

 یاب و نه ناف ( ناكر فلا ژ اددش اغیص غویصم یا ك ورفم تو لاق روند ه ةي شعابو و وق كيو

 راس ( ناکرف ارد كترف یرب ره رونلوا قالطا هراکیک هاد کیا نالوا هدنید کتاب هل رسک كنهددشم
 ا هب رق رب هدن رو یداولک هل سسک كناف (ترفلار ردیدا عضومیکیا دوخاب عضومرب هدنرانزو رانلح و ۱

 | لا هدشزو فتک (كرفلا إل رد ه رفر هدنساضق ناهفصا دننز و لبج ( كرف ل ردعضومرب هدننزو بنع

 | هجر حد (فکترفلا ) ردندلاحر ؛یماسا هدنزو دجبا ( كرفا)) روند ه هنس شل واق ندنغوبق هلغلوغ وا

 | لاقب ردهنسانعم كلا هاب بوزو یشیار و ٌرذلا لثم هعطق اذا هکترف لاق رد هنسانعم قی هیت هدننزو

 ةب راقتم ةيشم ىشم اذا لجرلا كترف لاقب رد هنسانعم كع روب قرانا هدرخ هدرخ یرام دآ و هدسفا اذا هلع كترف



 دم ننللصف لوس

 E ۱۰٩ و

  هنیرزوا هسکر و ضرالا ف بهذ اذا نالف كنع لاقن ردن مانعم قلوا ناور هریر و ژخ اذا نیا كنع لقب

 | لاق ردهنسانعم قمرازق ك ناقو موفو ر کو لج اذا سرفلا كنع لا ردهنسانعم قلاص روس بودا هلچ |

 | لا ردهنسانعم خاک یوقود هژاسم و نالوا راوشد یصالخ هود و ارج دریا اذا مدلاو لمر لا كنغ

 |(تس) هقلعا اذا بابلا كنع لاق ردهنسانعم قمایق یویف و دنم صلب دکی ف لمرلاق راس اذا ریعبلا كنع ۱

 ۱ | لاعتفا (كانتعالا) كنع نعم لمرلا ك نعت لاق و قلوا عفت رهو دقعتم بولغ قلموق هدننز و لعفت

 | (كناملا ر كنع تعم ريعبلا كنتعا لاقت رن کک هلدنح و تعت بوشود هغلموف جوک یصالخ هود هدننزو

 ۲ ریو هلكناع وه لاقت ردهنسانعم مزالم و مزالو هب هنل وا نکع لو ندنا هکروند هنغب . موق دقعمو کا

 كنيع( كنعلا 2 رد هلا هیقوف یاترانوب ردم ^ وقالطا كناع هناق لزق كب ر دوخاب یزمرف كن ره وج و روند هنروع ۱

 هک لب ر ندنل وا انوکو لصا یا یوق كنع هل لاقت ردرناح r رد هنی بانعف نا و لصا هلی سسک |

 هد هلس الت ت خدا رجب كنید هدانعموب روند 4 قاب اب جواب دنکو لب نال وا مظم لوق ىلع هڪ راو Pn دونید|

 زفا و كن هنسنره و قابلا ثلتلا وا ةللظم هنم ةعطق وا هثلث ىلا هل وا نم ةفدس یا لیللانم كنع یضم لاق

 .ر روند هننغب موق دقعتمو مکح هدننزو ریما (كبنعلا)) بابلا یا كنعلا ت لاق ین دوم وق و روت د و
 هل رسک ك نەز (كانعالا) روند هبوکر وس و هدیلکقج بت وېق هدنن ز وربنم (كنعلا) هلیعض كانیع رد كنع یه | ۱

 ردهنسانعم كما متاص مآ هدراوبق یسهلوقءیحناص و یجرجو هقلغعا اذا بالا كنعا لاق 2 ردهنسانع مای بت

 عق و اذا نالف كنعا لاقى رد هنسانعم كع ود هغلموق zı قوحو با و الا ین رحم رحا اذا لحرلا كنعا لاق

 (كعنعلا) رده رقرب هدنساضق نن رع : هدننزو رفز (كنع و ردىدآ عض ومر هلي ك كنسع (كنعلا) رثکلا لمرا را

 (كوملا) روند هسکشارتان و لر رونلواقالطا هتروع و هرا رون دهمدآنیتشاشو قچا دزو لدنج هلفا ۱
 هب هنسذ ر و رکو فطعاذا اکو ع وعي هيلع كلام لاق ردهنسانعم كلتا هلج هل ود هل ود هرزوا هسک رب هدنز EE ا

 ردهنسانعم كم یغیدلو بولک هنسهناخ یدنکتروع و لبقا اذا هيلع كام لاق ردهنسانعم كما لابقا و هجو

 عي * كراج تاب ايعا اذا كتيب ىلع ىكوع + لثملا هنمو هیفام تلک اف اتم ی یی واوا ةا تکااج ناسا

 کو کا او بوراو هکرکج وا یدنک مدنی كفيدلوپ هنسن كج هب هدنوا تاک وشم وف نوناخ یا
 كعثود هندیما هنسفرپ و ذال اذا ه كلام لاقب ردهنسانعم فقص و هبسک اذا هشاعم كاع لاق ردهنسانعم كلا |

 رش لّوا یا لو و كوع لّوا هل لوقت ردهنسانعم هله و لوا وعو هاجر اذا هلام یلع كاع لاق ردهنسانعم

 لا لاقم ردهنسانعم كا بسک ی دوب هلص كوم (كلاعلا) ةكرح ئا كوع هیام لا ردهنسانعم تکرحو |
 2 ردهنسانعم ذالمو اعلم و هنسانعم كلسمو بهذم رول وا ناکم مسا كاعمو هبسک اذا اک عمو اکوع هشاعم
 ۱ كاهبلغ هدننزو لاصتفا (كلاوتعالا) لاقحا یا اعم هدنع سیل لاق ردهنسانعم لاقحاو یذالم یا یکاعم ۱
 | ردهنسانعم كلا لاتق و برح هدننزو لعافت (كواعتلا) اوجدزا اذا اوکوتعا لا ردهنسانعم ماحدزا قل وا

 لوقت ردهنسانعم لاتق و برح هدننزو هنیفس (ةکر وعلا) و هدننزو هکرعم (تکو علا) اولتتفا اذا | تارا

 لوق ىلع ردهنسانعم لاتقو برح هلیصف كرانبع (ذکهوعلا) و (ةکهمعلا) لانق یا ةكيوعو ةكوعم ىف مهنکر ۱
 ةكهوعلاو ةكعلاهذهام لا هنسانعم حایصروند هفعشرقیح و هنسانعم عارصروند هغلاچ هرب یتیرب کی

 كاع لاق ردهنسانعم ام ر ی وداد واین هلناصف (ناكيعلا) حايصلاو عارصلا ةكبعلاوا لاتقلا یا

 روند هنفلیروف جافا قبص هکردیفدارمو هدننزو هکیا ( ةکیعلا ) هسکنم هلّرحو یشم اذا اناکیع كیعی لجرلا
  قسغ «تسفلا ) چ ةا نیغلا لصف 9 هدننزو نادیس روند د ناکیع ردغاط یکیا (ناتکیعلا)
 ءاقج یا ةکئاغ ةأرما لا روند هتروع نو و نیقشاش 6 ذکتاغلال ردهنسانعم تل هکردیفدا مو هدننز و

  ییدتا وزرآ و شها وخ كسفن هدننز و لولس (كوتفلا)و هلال تاکرح كناف (كتفلا) چ ءافلا لصف ]ا
 | کشف لج را كنف لاق ردهنسانعم كما موجه و ضعت نامه بویلکربا هراشیا ندنا روطخ هرطاخ و هراهنس

 ۱ او كنهسکر كف و هسفن هيلا تعدو رومالانم "هام بکر اذا لوالاو ىناثلابابلانم اکو تف و ةثلثم

 | ةرهاح كركو ةيفخ كركر دجا لوق ىلع ردهنسانعم قمل هراب دوخاب كلا لنق ندقیچآ نامه یناهکان بوروشود
 ”عاوا ةرهاسحم هحرجوا هلتقف ةصرف هنم زهتااذا نالف كتف لاق نوسلوا

 | اذا مالا ف كتق لاقب ردهنسانعم كلا دانع و وزلنا باکت را ییلعف كنف نام | لها نعي  كتفلاديقنام الا
  ردهنسانعم كل هغلابم هدنابخ كوف و تنجاذا ةيراجا تکتف لاقب ردلصتسم هنسانعم قوا هنابلاباال تروعو |
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 | ردهنسانعم قلوا یا تیاغب قرهلوا نوغروطاوهرولوا ردصم كعو را دیدشیا كيکعو كع موب لاق رونید
 | مکه کار ولرد یکنوناخ شلوا تیغچ هقان هبکو  اکیکع زاص اذا لوالا باسبلانم اک انم و تلع لوقت
 لاق رد هنسانعم كفا .هلج و رک ش .رزوا كنهسکر و امنولریغ ان ول تادبت اذا ةقانلا تکع لاقت ردهسانعم

 هیت ادا اب الف كعلاس رد هثسانعم كلی بلط : ونقل ؛ وسرارکت لزوسر و اکو ع هک أع لاقاک هفطعادا هلع كفر

 هح هلطام اذا هکع لاقت رد هنشانعم کلا ريخأتو قوع ییقح كمدآرب و اثالث وا نیت رم هنم داعتساف ا

 ندنشیا یمدآر و هیلع هرزک اذا ر شب هکع لا ردنا كالا روش زنش رارکت راو ر هسکر و

 بلا هلناهر و تج هب هسک رب و دسج و هفرص اذا هنجاح نع هکع لاق رد هنسازمم مو( بودا فرص

 رد هنسانعم كقلشیا رارکت رارکت یشیارب ردق هحندا باعقا یدآر بو اب هرهق اذا ةحاب هکع لاقن رد هتسانعم قم وا
 قلغمر و هب همض اذا طوسلاب هکع لاق رد هنسانعم قمروا هلا یچعاقو هبعتا تح هدر اذا الاب هکع لاقت

 | برنج وا یکی كن هط وف نالناشوق لب كعو هرسف اذا مالکلا كغ لاق رد هنسانعم کلا ناب و ریسفت مالک بم و
 ةرزا و الو كع ةرزا ریا لاق هدننزو یتح روند ید یکع روند هغغلغاب بوناشوق قبر راس بور ویلاص

 ندکمر ویلاص یرازا هکردهنسانعم عقد هلا واو لو هداروب هراس مضب و هرازا فرط لبسب نا یه و یکع

 هرز وا قلوا یردار لدعم یان ندنمهو یرهوج رددزالا ن هلادبع نا هلا هثلثم یا نا دع ن"كعو ردت رابع

 ردل وا لوق نالوا باوص نکل ردسقل كناندع ن ثئدل انثراح لوق ىلع كعو ردشلنا مس روید ناندع نا هلون

 (لوکعلا) هلع فطعاذا اع لاق ردهنسانعم كلتا هلجو هرکه رز وا هسکرب ځد و هدننز و هلعافم (ږک املا)

 یغاریط و نیم وا ززام ریصق یا ل ّوکع لجر لاق روند هرودوب ناعذیش لوق یلع هرودو زانقط هدننز و رو زج

 یتموصخ هل رسک ی ( كعمل ا) رددآ لجررب و روند هر لهس و عالم لوق ىلع روند هر روپ نالوا یناق و كب
 2 ريم و بر « رکص بوشا رادقمر هکر وند ةا لوو لأ مصخ یا كعم لحر لا روند همدآ ددش

 4 كفلاو ىح كنيع (ءاكعإ) برضلا ىلا جاتح م اليلق یرحناک اذا كعمسرف لا هل وا جانح هک ورو |
 یک كنسع ( كلءلا و روند دن وس لقم هدننز وی ر هلص كّسع (یکعلا# ردهدلب فورعم ر ندهیماش روغ 11

 ادوار یناثلا بابلانم اکلع هکلع لاقت ردهنسانعم كغیچ هت وا یر یکز قاس هدزغآ ی هتسف رب هلنوکس كمالو

 ۱ ه رب یر یراشیدو هيف یف هکر حادا ماعلا سرفلاتلع لاس ر لل نانعم تام وک یگ دن نغآ تاودححو هغفصم ۱

  فتک(تالعلا ) و (تلاعل ال توص ثد رخ الاب اههدحا قرحاذا هات تالع لاش رد هنسانعم یم ادر توئروس

 | ةغضملانبتم ىا كاع و ثلاعماعلم لاق هنل وا لک | بویشموپ هلاکت هکر وند ه هنسن ولز وا نال وا نیم یسفیچهدننزو
 | ریبعت زفاس هکر دسنجیما رونل وا قالطا هراهنسننایل وا واق رفتم یسازجا بول وا لباق هکغیچ هلل سسک كنبع (كالعلا)

 زقاس هکر د مطبلا غعص یہ ندنسهلج یکم طب و توبن و ورسو قتسف غعص و هرزا غعص و رب ونص غعص رونلوا |
 | داش (كالعلا)ل رولک ولع ىج كنظفل كلع و ردرتوم هدعاج تیوقت و دمو نم رونلوا ریبعت یتمرت
 قاذام لا روند ه یتفیج هدننزو باح (كالعلا) و هدننزو بارغ (كالعلا روند هناتص زفاس هدننزوآ

 9 داحا اذا ةب رقلا كلع لا ردهنسانعم كملثا تغابد لزوک ییرد (كيلعتلا و تالعدام یا الع و اک الع | 0

 | كنلام یتیرللا و هبلع مایقلا نسحا اذا هلام كلع لاق ردهنسانعم كلا راعت و دیقن یکی کرکه بی هاومو "باود و

 هب دن كالع لاق ردهبانکن دکلیا تسخو لع هرزوا طارفا هکر د هنسمانعم قم وط بوردشیاب یک واس هنن رزوا | ۱

 روند د راد لزق ناقیچ ندنزاغو هدکدرسا هود كکرا هدر و هحرف ( ةکلعلا) الع اههدش اذا هلام ىلع

 تاحرف (تاکلعلا ) ءاملا ع نم هم رق یا ةکلع ضرا لا رول وا قالطا هرب نالوا بیرق هوصو هنسانعم دق ا هقشَقش ۱

 ليت ( كاعلا ) دادش باینا یا تاکلع هل لاق رد کنم ید ویزا نالا هراشید یزآ ددش هدننزو |

 هدنعف نویقو كشاوتاهدنز و زه وج( كلو علا )لر دیعتا ی زاخر حش مون ر هدنر لنز وبارغو باح (كالعلا و

 نالوا هدناسل كلوع و ردشل وا لخاد ءناز م نالوا هدنراجرف جوار و بولوا هدنراجر ی وارب هکر د رمط رب | 0

 قلوا بوطو روک اص هدننزو لاکنصءا (لاکنلعالا) حج یا ثلوع هناسل یف لاق روند هکنکشلب |
 2 (كنعلا) روند هب هقان رظنمشوخو زوعس هلتاصف (ةكلعلاإ) مقجاو ژک اذا رعشلا تکتلعا لاق ر رد هنسانعم

 قیرط ندنآ هکد لب وش رد هنسانعم قلوا عفت رهو مکحو دقعتم تیاغب قلموق هدننز و دوعف (كونعلا) و هلیصق |
 تروعو قیرط هبف نکنزف عفترا و دقعت اذا لوالا بابلانم اکو نع و اکنع لمرلا كنع لاق هیلوا نكي كلسمو |

 ردهنسانعم قلوا وي وق كم دوس و تصعو تزشن اذا ةأرملا تکنع لاق ردهنسانعم كلنا | نایصعو زوشن هنرا

 9 ِ ۷ ثا +
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 | نالوا نکفادرم هدیرحنادیهدننز و فتک(كر ملا ) رون دهن زر ضیح هدننز و هسنکم (ةکر عم ال ةف رخ تشنح

 | هغلموق شعتفوص هن رب یر و ردفصو رد هلنبتحف هکندنظفل لص نانلوارکذ رولکن وکع یعج روند هرد

 ] روند هفلموق شمش ریک هنر یرب هلیسهینب لعاف مسا (كرورعلا) هنسانعع توص روند هسسو روند
 هکر وند هتروع لوش هدننزو هلجرفس (ةکر کر علا رک ذیس اک روند همدآ لخادتم یبصافمو ءاضعا كر ورعمو
 | یا کرک ةأرما لا هلوا تفاسق دو مادنا د هلغلوا زسنا یراقلیوا و یسیرغص نکل بولوا ِ
 سفنو رونلوا قالطا هنسهیش كعروا لوق ىلع هنکروا كنءود هدننزو هنیفس (ةکیرعلا رپ حق دي ءاصم

 وخلا مسکنم قلنا سلس یا ةكيرعلا نيل لجر لاق و سفنلا یا ةكيرعلا مرک لاقب ردلپعتسم هنسانعم اظ

 [ ندنسانعم ےک روا ران و و ردهدازآ ندر وفن و فالخ و ندتت وشخ و توک بول وا تععبط كزا و برمشم مالمینعب
 ه هقان لوش هدننزو روبص (ك ورعلا) ردم وس رم هدحاصص هکد تا ردلهعتسم هد هنسانعم تعیبط هلتهج و رد راعتسم

 یعجج لوا رونلقو ردیلک د ردیهلغاب یکر وا لوق ىلع هلوا مولعم هلفمالقوب ینکر وا یغلنو زو یکلزوم"هکروند
 یک تاکرحرولکتاکرع یعج رونل وا لامعتسا هدنعق وم ههو هرکه دنن ز و هرم (ةکر عل ال هدننز و بتکر ولک ك رع

 "یی عر دل ع یھجج رونید هنسیج وآ قلاب هدننزو رع ( "یکرعلا ال تام ینا تاک و م یا کر ع هتیقل لوقت
 هکر د ح راش + ردیکرع یدحاو هدکنآ ردندانعم وب یقالطا كغ هنب رادنول یجکو هلعض ردالورع و یک برعو
 دن وق یلصافم و ءاضعا هدننزو ریما (كرعلا) ردذوخأم ندنآ رو نم قالطا هلغلوا هنسانعم مطالت و جوم رع

 ول هد وک ن وغو و ةرجاف یا هيك ةأرما لاق روند هتر وع یسور هدننز و هی ع (فیکر علاا)ل روند همدآ لخادتمو
 هيلع جد زم یا ل ورعم ءام لاقت روند هبوص نالوا هاکج د زم (كورعم ال روند جد هیلاک روند هتلر وع

 ضرا لاق هل وا شلاق قاروق وربف یک شاب لک هلکلتا لکا هلمباب یشاوم یتیرات وا هکر ون د هضرا لوش (ةکو زعم اال
 رونلوا قالطا همدآ لمحت هافج و جار هدننز و هزمه ( هکر علال تبدجا یتح ةيشاملا اهتکعدق تناكاذا ةكو رعم

 ردىبقل كنهسک مان "یدنهلاةتابن ندنابیشون (نکرعلاوذ) هلغګ ینعب هنج : یدالا رعي ناک اذا هک ع لجر لاق

 بويل ربا ندنآ بوشپا هب هنسنربهلنیتصف 6 كسعلا)) ردندیماسا هدننزوبارخ لا رعلا) وهدننزوربن(كرملا)
 هدننزو سلع هللا هع داض (كنضعلا# ه قصلو هم زا اذا عبارلا بابل انم اکسع هب كسع لاق ردهنسانعم قلاق

 لوشو روند هجرف لو یز یرخوب وب دا اشو یافت یا تضم یش لاش روند ه هنسن ددشو ظیلغ

 هلوا ییصعع و قجهراط یرلقل هرآ قلیوا و قشواق یرایرغص نیا زا و ندنکلزوم هکروند هتروع
 بکر ا ةيعلا اذکو اهترارت عم اب.ذخف قتتلم قاض ىلا ءافلا یا كنضع ةأرما لا روند هتروع ولجرف لی و

ern Eكناف و یصق كنیع «كفعلا ) رون د هتر وع ولج رف وب وروند ی اف  

 [ قج ادا عبارلا بابلانم اکفع و اکفع لجرلا كفع لا ردهنسانعم قلوا قجآ كب هلنیتعف (كنعلا)ل وهلبنوکس

 لاق ردهنسانعم كمر وچ بورو هتهج یربغ یزوس دوخاب كوس مک ندو هلن وکس كناف كفعو اذج
 ندا دال و روند هبهسک هم" قجا كب (كفعالا) اتفل هتفل وإ همتی اذا یناثلا بابلانم اکفع مالکلا كفع

 یکی شوق لاج ب ویل وا تباثهدزوسرپ چ اک رک الو ردت کشی هرز وا ااو تارو روند

 اذکو رسعالا اذکو ادج قجا یا كفعا لجر لاقت یناعلا لکن مو روند همدآ نالوا فرصنم هزوسر ندزوسرب

 لدنج (كفنعلا) و هدننزورپما (كيفعلا) و هدنن ز و فتک كفعلا) ثیدح ىلع تش ال نم اذکو لمعلا نسح النم

 مرک اریغیب هلغل وا نوعلم و یذوم تیاغب هکر دید و رب هلنیتعف (كفع و ا) روند همدآ نقشاشو قجا كى هدننزو

 ءارج (ءاکعلا ز ردشطا لاکنلا راد "هدربس یرو رم نوعلمو لاسرا ییراصنا ربع نب ماس سو هیلع هللاص

 < كيكعلا) و هلنیتصف (تلکعل ) و هد دشت كف اکو الث تاکر ح كنیع (فکعل رونی هب هقان نال وا شک مهدننز و
 | رولک لاکع یعج روندهنندش كنيسا هدلاح یغیدلوا نوغروط اوه هدننزو باتک (لاکعلا# و هدننزو ربما

 || ل ہک كنيع ردلاکع و هدننزو درص ردكکعیعج رون د هنم ول وط غابنال وا كچ و کند هب رق هکع و یکی درفم
 هغلموق لوشو ایما ورع یا یا ةکع هنذخا لاق ردیسهمدقم هکر وند هنسټوشواو هنسترتد كناج هکعو

 ردنا ضو هب هقان هبکو ردتغل هدهلیصف كنیع هدانعم یکیاوب هلوا نیغزق یک شتآ ندنربئأت كشنوک هکر وند

 هرب یتا كب هلی كنیع (ةكعلا) رول وا هیبشهنول یرلکدید تفچنال وا ضراع هلا وسن هبک هکر وند هنولهنوکرب
 لاقت روند ه هصک یّسا كب یلاوه نوغروطو ةّراح یا ةفاضالاب ةكع ضراو تعنلاب ةكع ضرا لاق روند

 هن وک "یمایلا و هنوغروطهدرلن وب هدننز وریما (كیکعلا) و ( علا ) عر سابتحا و قال عم ر اةدیدشیاهکع ةلبل

 (روند)
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 روند کنز نالوا لان رو هب هنس وب و خرکو روند همی نالوا لقب ندکلیکسا ( كتاعل) لفغت الف |

 ۱ جو یاكناع لجر لاق روند همدآ زان وکن واو صلاخ یا كناع نولو م رک یا كناع لج رو كتام * یش لاش |
 هدنزوریما (كيتلا) روند هبقاص ذ ذی وند ةن ندا نزولت هلن ندلاح نوبل وا نا و ا
 ناصف رون د"یکتع هدنتپسن ردنعما ؛اذضفرب ندنسهلبق دزاو را دیدش یا كدتع موب لا روند هنوک یّما ك

 ندکنروس هنوکلکو تیط ووټ ال تراص | کام ةلضن لقب روند هنجخآمرخ نالوا زیتوط یشآ (ةکتاعلا]ل |
 مرک ا ربعي ردندناوسن ءاعا هکتاعو بیطلا نم ةر یا ةکتام ةأرما لاق روند هتروع نال وا لزقبق یسهرهجا

 | ےل یرفن ی وا رونلوا ریبعت هللا كتاوع هک ردقلک هکناع رفن زوقط هدنناذدج كنبرترضح لسو هيلع هل یلص |

 | هکر د لاله ن هم تن هکتاع یرب و ردیس هدلا و كندج كعشاه هک لاله این هکتار این دنیا

 دید و كفانم دبع ن بهو هک رد لاله ی ةر نب صقوا تش هکتاع یر و ردیسهدلا و كعساه

 اس نم كناوملا نا انا 9۶ مالسلا و ةالصلا هيلع “ىنا للق ةبابنلا ىف لاق ردند ربغ ez یریقابو|

 دیز تن هکناعو دلاخ تن هکتاعو دیسا تف هکنامو رایدروب صیصخت و حرصت هلبنهج تیزم ییلس ون ]
 .(ناکتع) رد زا هیاعص دیلولا تش هک منت کام او فو تش هکتاع و هللادبع تن هکتامو ورع ن | ۱

 یز یم عنا ودر یک هلق كن هثلثم یاو كنيع (كثعلا)) ردعضومرپ هل رسک كنیع

 e همدآ قالوص هکردیف دارعو هدننزو رسعا (كثعالا )روند هنلوصا و قو ع كنجاغا امرخ ةصاخ |

 ییغاب هلیصف كنیع (كدعلا]) روند هروماج ول وص هکر دهتسانعم هغدر هلناصف (ةکنعلال رسعا یا كثغا لجر
 ۱ کد علاب فوصلا دع لاق روند هغ وط كجهب رج یعاب ر و (ةكدعم ال ردهنسانعم كع رچ هلققوط

 ۱ کد اذا لّوالا بابلا نم اك عدالا رع لاق ردهنسانعم قوا هدننزو كرت (نكرخلا) ةقرطلاب هسض اذا

 | ه هسکرب و هافع یتح هکع اذا هک لا ۲۳۳ ا ر وخب ده هجا وا حالصا اب هل وا وخم دنن و

 ۱ : رهدلا و ملا داخ لذا هکر شلاق رددنسانعم قلقا وح ولج تبیصم و هثداح ر دوخایروش ورش كج هد هدر زآ

 | كهرب بویشاقاب بور وس یتناب هلیکس رد هود هلرع و یدنل وا ناب هدنسهدام یقیدنل وا قالطا هتبکتو هلزانرهد |

 | هامش وکو بیدأت یعدآ ر نامز تابلقتو محل ىلا صلخ یتح هقفرع هنج رج اذا ريعبلا رع لاق ردهنسانعم

 | ویلاص هلاص هام رم یراوطو هکنح اذا انالف رهدلا رع لاق ردلعتسم هنسانعم كلا رایشه و سصشم
 | ردهنسانعم قمالتوا به یرلتوا راوطو اهتجاح هنم لانت هیف اهًالخ اذا ضیا ی لبالا لع لاق ردهنسانعم |

 و ی هدننزو كولس كورعو هدننزو باصم هلارعو هلرعو هثلكا اذا تابلا ةيسشالا تکرع لاق |
 | (كراعلا) روند هنسحروناح یر هلرعو تضاح اذا اکو رعو اکارعو ار دآرلا تک ع لاق ردهنسانعم

 هلا كرام هدننز ولج رفس (ك ر کر غلا روند هت روغ ضاح و روند ههودكکراندناهرب بوتر وس یناب هلیکسربد
 | یراوط ردیعسا هلنیتص# (ككرعلا) رون د هه ود نيلاق یم هين و روند هجرف مس و لوب و ردف دا رم هدل وا یانعم [
 | یفیدشا غوا ینعب قلوا نکفاد رم هسکر هدکنج و روند هکمرویلاصبیسم 4 اع منوم ا قمالت وا ردق یکیدتسا |

 ۱ روند هسس لرع و اک راض اذا عیازا بابلانم اک لج را رع لاقب ردهنساتعم قمل وا ردا. ررادقآ یه |

 ا تضاح اذا یا تک نا لاقت رد هننسانعم كم روك ضبح جدو هل رسک كنهزم (كاعالا] هنسانعم توص

 نزا هدنزوهارغ (دک ارعلا) ردرصاخ فصو كرم و كراع روند هتروع ضثاح هدننز و نسخ (كرعلا)

  هلعاف ( هکر اعلا )لو هدننز و تاتک (كلارعلا و یدنلوا رک د هدنسهدام هقبف و روند هد وس نالیغاص مڏقم ندهقیف

 ا كا هجازم هدنرزوا وض راهود كازم و اق اذا کرام واک ارع هکر ام لاق ردهتسانعم ییا وما هدننژو
 ]| لصالا ف ردیوصنم ىظفل كارعلا هدنو و تجاز ینعب ءالا اعیج اهدروا یا لا رعلا هلبا د روا لاقب رد هثسانعم

 ] جوم + ردشماطا رفت نافاس یدنکی زدمصم شمت فوخو ندشفل و لایا تن رمت فرس چ

 | هدنوو راردنا بیکرت لاح راضعب و ردنلسبف یرالوق للدم. هلییصت كلاد و ريفعلا ءال م ترره بیکر وب هکربد|

 | ردندنتغبات ةلجا تالام نب كازعو ردنصهر نلوف كارعلا اهلسرا و هده وک بتکردرا و یرللوف یلعوا و هوبیس |

 | روندههاکنحهدنزو زشت وعلا و و اھو ل رکا وار نخل دا و ود دد

 لر یرب هدننزو لاعتفا (كازعالا]) ةكراغملاو كارعلا عضوم یا مهکتعم و مهکرعمو EE اار ضح لوقت
 | ردەنسانعم كليا ماحدزا هرز وا وص رهو د و | وح تعا اذا ةکر عمل ایفا دو لاق ردهنسانعم قعشاوص و قعشارغ وا
 | 2 ةأرلا تکزعا ل لاه  ردهنسنعم قول زب تروع ضیاحو تجدزا اذا درولاف لبالا تکرتعا لاقب
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 یدنکو قیض یا كبنض شيع لاق وند ۳7 زر اطو:فیمضیب كینض لج لا وتو بنی تتیمص |

 ردن ودام ید ندمداخ ندا تمدخ هنغلقوط یزاغوب نامه وب هکروند هراکتمدخ ندیا تمدخ همدآرب هلیکعا |

 (نکتضلاا) و هدننزو بارغ (كانضلا) روند هب نسف شغل وا عطق و هربخم مد هل عبات یانالفل كينض وه لاق |
 | لوهحا ىلع لجرلا كنض لاق روند هب هسک شماغ وا هلص ماکز (كلونضل) روند هنتلعماکز هدننز و هفرغ |

 یمادنا و نیتمییکر تو هين هدننز و لدنج ( كأنضل )و هدنن ز و بدنج هلبا هره (كنضلا )م وکن م یا ل ونضم وهف |
 > باتک (كلانضلا روند هپ ریظع هان هدننز و بدنح لأتضو زدهک انضینوم روند همدا یوق یراریکس م ۱

 یکی غیر وق نوبقیسیرغص و رونلوا قالطا هوم رکذ مر وند هنا ويح و ناسنا مک و دنوق ییکر و هل هدننزو |
 لا و دیدشل قلا قثولایا "لانض اما و لج ر لاقب ردردصم ی ونیدهتروعنال وا لیقث و وی ۱
 ردهنسسانعم قعشآ هغارسق رغیآ هدنزو وش (لوضلا) روند هجاغآولواو زحگلا ةلبقثلا یا هلانض ةأرما |

 هلیس هی رغصم (تکیوضلا) و هدننزو همان (ذک اوضلا) اهیلع ازت اذا اکوض لوضب را سرفلا اض لا |
 آوا فر نیهوترفصت اراش صاج یا ةکی وضو سالا نم ذک ا مضر تثلج لاق دداا نج تعاج |

 لاوطضالا) غم طلت اذا هعحجر ىف ل وضت لاق ردهنسانعم قعئالب هدننزو لعفت (دّوضتلا) ردهلب رّوصت

 [(كیسلا) ا هوعزانت اذا هیلع شا لاق ردهنسانعم نوثکج د یهنسلرپ هدننز و لاعتفا

 کبض كيضت ةقانلا تکاض لاق ردهنسسانعم قلاق بوشبآ ندنرارح تدش كناوه هقان هدنزو كيح |
 ییراقلپوا بوریآ ین یاواښپآ نم دش كس یی اهیض یلم اهب ذضف من ناردت مقرا ةدشن م تجافت اذا |

 ا بضع ءالتما یا "ىلع نالف اض لا ردهنسانعم قلوا بضغر و یدمهلوا رداق هغمردشان هنب راهم |

 (كربط رز < ءاطلا لصف ع هدننزو عکر ردكيض یعچ روند 4 هقان نالف بوشنآ ندکلیسا اجرا

 لزاب زونه هدننزو رق (كعطلا و رد هعلقرپ هدنساکلا ناهفصاو رددآ هعلقرپ هدنتساضق "یر هلتاصف |

 هد رفع و ردهدلب رب هدسلدنا هلیصف كنهددشم ءار و كناط(هنوک رطالر وند ه هود شمامراب یتسیزآ یتعی شمالوا |

 | هک ةلملا نیعلا لصف ا یدنلوا رکذ هکردیفدا رم وب هدننزو قسط هلیصف كناط (كسلعلال ردعضومرب

 | کبع "یشلاب "یفلا كبج لاقب ردهنسانعم قمردشراق بوتاق هب هنسنرب یهنسنرب هلبصق كنيع (تكبعلا)
 هنسشرف كنهنسنرب و ردهناد نالوا هدق وس هکر دهنسانعم هکبح هلتاصف (فکبعلا) هکبل اذا لوالا بابلانم
 | لاش روند هن رثا غاب شمناوص بوشالی همولوطو هت مسک یا اذ ةکبع اذه لا هنتسانعم هرسک روند

 هب هسک ضیفبو اقلدب و نادان و نوردد و لیقثو روند ه هنس یچان و ضولا نم هب قلعت ایاکبعیحلایفام
 هناویحو ناسنا دد شو نیتمو مکح یس هینب هدننز و سلع (كنبملا ) ضیفب مابع یا ةکبع لجر لاقت روند
 لاق ردهنسانعم كعا هلج هرزوا ناعشد هدشاوص هلینوکس كنبقوف یاتو یصق كنبع (كتعلا]ل روند

 سرفلا كتع لاق ردهنسانعم قمردلاص هغعاق یمدآرب تاو لاتقلایف رک اذا یناثلا بابلانم اکتع لج را كتع |

 ىلا كنهسکر و امدق تّرجا اذا سوقلا تکتع لاقب ردهنسانعم قمرازق ندنکلیکسا یاب و ضع لج ادا

 منع هدنقح هن رب و هردص ىلا اهانت اذا مدن كتع لاش ردهنسانعم كمر وچ بورو یرغوط قنا کز کا

 | همدآرب و ههجول ماقتسا یا هتي ناقد لاک رد هنسانعم لیا تساروو یرضوط بویلنا فرصم الصا یتینو |

 | ههنهنب یا هب رضی هیلع نالف كتم لاق ردهنسانعم كکود بروا بویمروط عنامالب ماا یاو او |

 | ردیعا كعاطرب و ردهنسانعم كتاعو و رهد یا كتع هلع یم لاش روند هنامزو ر

 | هب هرجاف نیع | ومدح و بهذ ادا کوچه ضرالاق كته لقب دنا كقک هجا هدنزو دوعت (وتعلا) ۱

 | قلوا ضزعم بولک ی روقرآ همدآ رب و مدقا اذا ةرجف نيم ىلع كتع لاقب ردهنسانعم كما تراسج و مادقا

 لاق رده -سانعم كا نابصع و ق وقع هنج وز تروعو ضزعا اذا رش و ریخت هيلع كتع لا رد هنسانعم ۱

 تکی لاف ردهنسانعم یمرازف ندکل هنهک یاب یک كتعو تصع و تز ادا اهحوز ىلع ازا تکتغا :

 ree DDT كیا كبوتر 0 هر یا ۱

 رد هتسمانعم قچاص هرپ رو مقیم اذا دلبلا كتع لقب ردهنسانعم قمراو بوی اعلق یروقرآ وب هرب بو

 ةأرملا تکتع لاش ردهنسانعم قل وا هد رک رم هنموق نوتاخر و اول دعو هل ولام اذا ابنک عض وم ىلا اوکتع لاقب 1

 یوا سد هرزو یزرییم كحراش نکل بودا ماهباو طیلخ يراد ها اجا تازو ترشا

۸ 
9 



۵ 

 "رض سا یو ی ی و

 هل رشید یرویس هلا راشید یزآ دوخاب رارول وا نایع هدکدلوک هکر ونل وا قالطا هراشید لوش(ةكحاضلا]) هتنکیا

 | كهخلادنع ودب نس لک یه و هتکحاض نعرفا لاق ردرب لأم لوق یکیا ردترابع ندشید ترد نال وا هدننب
 هکن وکه لم كنه زمه( کو هال ارد دآوص ر هدندروب عیبس ینب هکحاض وسارضالا و بابالانیب تلا عبرالا وا

 ردهنشانعم تم روکش بح هلنیتصف ( حل )منم لصضبام یا ةكو ص اء اج لاق رون د هثیش كح هل وک نال واثعاب

 ۱ | ةيالا قحاب اهان رشبف تكف یلاعت هلوق دنم و لیق تضاحاذا عبارلا بابل ام اكصض بن رالا تکعض لاقب
 ۱ هرز وا یسهدعاق كفل ومنکل + ردموس م هرز واقل وا كح هٍاهروسکمداض ی ردصم هدناهما ضعب تضاح یا

 ثعاب یضیح هلغلوا رکنمربغ قلوا لماح نوتاخ نالوا ضئاح اریز ردراعتسم ندنسانعم كلوکو  ردهلنیتصف |
 | هلغلوا رروک ضیح یم بن راو ردلکد یعوضوم یانعم كنس هدام كصط ضیح هسخوب رول وا یطاسا |

 ۱ یرلقدل وارر وکض یح یشوق هسا رب و بلک و نالت رص وناشوط هدنا ويح ةوبحیدلیا لش هلکن نوح اهداف فل وم |

 | كص و »ین عج اریلف ردشلیا فی زت لنا راکن او در دشا یریسفت هلا تضاح هدنادرفم بغار هکیدلاقوردروطسم |

 |هددوابو عزفوا بحت اذا لجرلا كح لاق زدلېعتسم هنسانعم لملکلب ندەنسنر دوخای كملبحم یهنسنو | ۱

 كحط لاق رد هنسانعم كفلسس نويو قر اذا باصسلا لصض لاق ردلعتسم هنسانعم قمان وا كشعش

 هنسانعم دیز روند هفیقو هنغاب هرکو هنسانعم ل روند هراق هلرعق كداض (لصعضلا» تّوص اذا درتلا |

 روند هشيد قار و قآو ردهنسانعم بل بچو روند هلاب ولموم دوخاب هنسانعم قا روند هلابو |

 2 هنغج رومط ناقیچ بوراپ زونه ندنغوجق كنامرخو روند هنطسو كلو و روند هنکچچ كجاغاو |
 | یک کر وتب نان روک هد رلغاط و یدنل وارک ذ هکر د لعاف مسا( كحاضلا ل ر دیعج تاکو حط هلی هلداش (تمضلاا

 ِ هنر کرد دآ كغاط یکیا هدهصعاشا ندهیحات مان شرف ندهندم ضا عا و رونل وا قالطا هشاط قار ىا

 ١
| 

 هدلبج مات ناعص (كحاض ةضورا ردعضومر هدیگ راید ( كحاض ةقر ل روند كح وص هن ر و كحاض |

 : قجا یاكرمض لجر لاق روندهمدآ قچاو روند هنشوق سکرک كيراهدنز وریما (كرضلا# ردعض ومر | ۱

 ریققكیو ررض یاكیرمص لجر لاق رون د هاا نالوا دازردام ونمز یاكرضوه لاق روند ه هسک مرتوک و
 *یتاعم هدننز و هحاعس (ذک ارضلا) رولک ءاکس ض وك ارض ییج لاخلا برق یار رق لاش روندەاونو |

 نالا بابلا نمذک ارض لجن زنم لاقت رد هتشانعم قلوا كر مدار دردم ندنع و 8 ۲
 بار (كارمضلا ) ارض ناک اذا لجرلا لرض لاقب ردهنسانعم قلوا ارض هسکر و اکیرض ناک اذا ۱

 لجر لاق روند هناویح و ناسنا نیتمو دنوق یساضعا یربا یراریکس راهد وک نوغو و روند هنالسرا هدننزو |
 هدنز و "كش «ضلا) رددآ قلا سنجر هلصف لداض (كارضلا]) قلثنا بصع ديدشلا ظلغلا یا لارض ۱

 قاض اذا لوالا تابلانم ص سالا نکی لاق ردهنسانعم كلنا لدکشت بور و هقناضم همدآرب هنسارپ 0

 "داخ هدنزو هل زز (نکشکشلا  هطفض اذا ثلا "كص لاق ردهنسانعم قمردشقص بوردصق و هيلع |

 ةعرسقف یثع یا كضکضیوه لاقب ردهنسانعم كم روب یت رتو هکض ینعم هکضکض لاقب ردهنسانعم |
 لجر لاق ردهلباه یئنوم هدننزو طبالع روند جد كضاکض روند هرودو زانقط هدننزو راثرت (كاضکضلا)

 لاق ردهنسانعم قلوا نادنخو داش و نش هدننزو لزازت (كضکضتلا) رتتکمریصق یا كضاکضو كاضکض ر

 باترب لشي م بولاق 4 وص یکی کرکت وا هدننزو باشیشعا (كلاکیعضالا) تبا و طسنا اذا لج ر: كضکضتا

 لا ردهنسانعم كلتا روهظ یاب لرب و رضخاو یوداذا بننا تاھا لا ردهنسانعم قلوا توارط وا

 ابضغ منا اذا لجراا اعطا لا ردهنسانعم قلوا بضغو مثخرب و اهتن جرخ اذا ضرالا تک اعضا

 لداض (كنضلا) هرطمیف دی اذإ یاضسلا ءلامضا لا ناو سا وا یلرومغ زسههش باصسو

 كنض ةشيعو كن ناکم لا ردلهعتسم هدنومو رکذم ردردصلاب فصو روند هب هنس راط اقلطم هلی

 كنض لاقب ردهنسانعم قلواراط هلیعص لداض (هکونض)) و هله كداض (هکانض) و (كنض) و قیض یا ۱
 ردهنسانعم قلوا لاحت ی و فیعض مدآ رب هکانضو قاض اذا سمامنا بابلانم ةكونضو ةكانض و اکنض ناکلا |

 ندنسانعم قض نوسل وا هدنع وم هلن كرکو نوسل وا هدنلقع و سفنو هدنعسج كرکو هدنرکفو یأر درک

 | ردفص و هدننز ورپما (كينضلا) هلقعو هسفن و مسج و هارى فعض اذا هک انض لج را كنض لاقب ردذوخأم

 ا



 مو عملا داضل | لصف وب

e ۱۰۰ e 

 (كيکصلا) اکصمتنکیا عبا رلا بابلا نم اککص لجراب تککص لوقت رد هنسانعم قلوا رالچ قویط نکررو |
 كنظفل یعا روند هند ش كم كنسيسا هلب وا هليخف لداص (ذکصلا) ردهنسانعم نو زو فیعض هدننز وریما |

 رج نکس لوفت نوا ةقلاخو دیک ات روئلوا لامعسا دلفاضا هنس هلك یم نالوا یرفصم ابخرم |
 هلکلنا تراغو بهن بوصاب هدهرجاه تدش یعوقر رددآ كرابجرب ندهقلاعیعو ارح ةرجاهلا "دشایف یا

 باغ (كاکصلا و یلاعت هللااشنا رونل و هداعا یرک ذ هدناب هشع یابردشل وا فاضم هنعسا هلا هسبالم یتدا

 ه هنسن یلتجوژلو و وڌ ناقبچ ادعا! ندنسهع كنوبق هدننز و بنع (تلصل ا) روند هاوه یک وو

 هل یتراص نیراهم كندقان هدننزو لبعفت (كيلصنلا) رونلواریبعت یزغآ دوس رولکهرکصندنآ زوآ | هکر وند
 هدننز و نوزلح (كوکعصل او كنيتصق (كيکعصلا) رتصاذا ةقانلا عرض كلص لاق ردهنسانعمقلغاب بوراص
 لهاج یالوکعص و كيکعص لج ر لاق رونل وا ریبعترش كيب هکر وند هنادان و لهاح ندا تع رس هداسف و روش ورش

 هدننک و نیلاق و رون ده هنس كشلتیلتج وزلو روند هناویح و ناسنا نالوا ددش و "یوقو زوابو مشلا ىلا عیرسس

 كيکعص لجر لاق رون دهزغع وقجانال وا لوغو رد دآ عض ومر كیکعص و رون ده هنسن راسو هناسنا قلصت و
 هدننزو هنئمطم (ةكتمصملا) "یوقیا ةكمص لج لا روند ه هود كاکرا اناوت هلناقف (ةكمصلا) لع قجحا یا

 هکروند هدولب ولت وطر ییالپاقزود ود و رطلانم ةلتبم یا ةکْصم ضرا لا روند هر شم الصا ندرومی
 (كاکیصالا) رطلل ةقلخ ةيوتسم ى اةكثمصم یاصسا یا ءاعسلا لاق هلوا هرزوا قمردغاب روغب نامه
 قفلو وق كب یکدرغو دوسو بضغ اذا لجراا ٌلأصا لا ردهنسانعم كلک هبضغ هدننزو باشیشعا
 روند همدآنکرا ورون د هثیثنال وا یویدب هدننزو لجرفس (كمکعصلا) ژخ اذا نیلا لا لاق ردهنسانعم

 هکر وند ه هت نانل وا قا انده رکص هکجل واهدننز و باتک «لاصلا روند همدآ اناوت و "یوقو هنسانعم بع

 دنوق دنمروز ولت وق ك هدننز و سلع (تالعصلا هدننز و بتک رولک كم یعجب رردا قاطا هلغلوا كچوک
 لوا هدننزو كوش (كلوصلا ) ةعضبلا وة وةلا ددشلا ىا كلعص لج ر لا ردكلاعص یعج روند همدآ ولهدوک

 ردهنسانعم تکرحو مدشلو اکا لوا لا تعب یش لّوایا لو و لوص لوا هتبقل لوقت ردهنسانعم نیتسخن و

 اکوص وصب نارفعزا هب كاص لاقب ردهنسانعم قعشیاپ بوشالب هنسنر و ةکرح یا والو هلوص هام لا
 هی طلا ذ هعیجر یف ل وصت لاقى رد هنسانعم قالب هدننز و لعفت( وصت] )رون د هنسینم كنیشکرا وص وه یززاذآ

 هه عملا داضلا لصف هح ه قرا اذا اکیص كيصب بيطلا ه لاص لاق ردهنسانعمقعشیاب هلی هلداص (كيصلا)

 یا لوئضم وهف لوهحا ىلع لحرلا كئض لاق روند هفدآ شفاغ وا هماکز هدنزو لوهنم (لوئصلا)

 هن شابت رب هلیعع هلداض (لوبضلا) هدننزو ماکز ردلأض یاو یردصم هروک هنناب كحراش + موکه

 ردت رابع ندنسل وارطنعتوخولتوارط و بات هلغمالشاب هفمتیج بوب انیقیرلت وا احاح هدراهبلّوا هکرونل وا قالطا
 هکرونل وا قالطا هنسمروتسوکینیراتمالع روم لاحم ثبغلا لوبض و اهریشابت ی ضرالا لوبض یتبحما لوقت
 یرلت وا كرب هدننزو باشیشعا (كاکیبضالا) رطلل هتلاخا یا ثیغلا لوبض رهظ دق لا ردنرابع ندنلئاوا

 روند هت روع یلقلیوا ابق هدنزو حرز (كربضلا) اهن جرخ اذا ضرالات تک ابضا لاق ردهنسانعم كلئا روهظ

 ولتلقث قوچیلایعو لهاو روند هنالسرا هدننزو طبالع (كرابضلا)) نیذخفلا ریظعلا یا لربض یه لاق

 یصتق داض (كحضلا) هدنازو ساطرق روند جد لارض روند هصحت دیدش و یر یدوجوو روند همدآ

 اکصض و اکصعلج رلا كح لا رد هنسانعم كلوک هدنزو فنك( كصضلا )و هلنبترسکتصضلالو هل رسکو

 هد هیقلحو امابنا هاح " برک واود ٹکا رنک ءلداض سان ضعب و یکی "دض عبارلا بابلا نم اکض و

 لو وک هدننزو لعافت (كحاضتلا]) ردهنسانعم كما ادیب كل وک هدننز و لعفت (كعضتلا) ررهح عضوو

 (لاصصلا) و هدننزو روبص (لوحضلا )و هدننزو داذش (لاغخلار و ردلعاف مسا (كحاضلا) ردهننسانعم

 بارح  TEE EREهنسانعم لصلاربثک رون دهمدآ نک هلوک هدننزو

 لاوقا كسان امن اد بولوا هد رپ یب وخاتسکد ارم هکر ونلوا دارم |هدناحم ح دقو ذ برعل | نیبهدنن زوم زمه هکعض وهلاعضو

 ل وحط و لاج ورک ذیساک ردم ومذم ندن وب هک هدننز و هفرغ هکهتن ر ونل وا لامعتسا هدیدایب نداهدنخ هنلاعفا و
 هدفلس امض و هنم نیبتسلا یا هکوصط وقيرطلا لاحت انذخا لوقت رونلوا قالطا هطسووهن رب والب و قیچآثلوب |
 کرد جرم * یدیشل وا قحم هرانا دل وا هلغل وا هنیجیسهدلا و یدیشل وا كلام هض را نوت هکردیعا كهاشرب |

 د نم هجب رز عطا ناه و ردکع دولسع نوا ردب زعم لآ هد هکر دقج هل وا شود رام احط یکیدلیا لتقكن ود رف ارهاظ



 ی a رس

 رولوا لرقبق هدوک نت یک ینشادروق هکرونذ ةتلعا یرکهد لنوط لوق ر قارب رده رو اش وا
 هنس هنکیا كیرقعو راردلز ود هلکنآ یباغرا و شرا رولوا کین نکی هکرونید هتلآ یراکددریچ كراهالجو
 | ام رخ هروماچب شاپ هکرونید هیهنسن یراقدنللوق هن رب قارط كرابجناتک ناتکلاذکو شو ردیجا نوتاخر و رونید

 | یرلکدد هکو شهدنسهد هدنن زولوقم هلرصق كم ( ك وشمل )رارا ط هلکن یناتک بودی روقهرکصندکد زد یرانکیت |

 (ءاکو شلا) هک و شلاهدسجتلعاذا كل وشم وهفلوهحاءان ىلع لج را كيش لاق روند همدآ نالواثداح قالرق |

 ةن وشخاهیلع تناک ادا ءاکوشةلح لا رول وا فص و هسابل یکی نالوا یادرسو یک یا زی ایما روج
 (جالسلایک اش وهدننز و فتک حالسلالوش و (حالسلا كن اشو هلی و نیفخت كفاك( ج السلا اش )ةا
 هدیدح یاحالسلایک اش و حالسلا وشو حالسلا كئاش و حالسلا كاش لجر لاقت روند همدآ ولقارب نیکسک
 هدنوب و یک ضاق رول وا صوقنم هدنروص یغیدل وا هلبرسک كفاک یسهلک كاش هدنظفل حالسلا كاش هکربدح راش

 | رد هنسانعمحالستدح هکر دذوخام ند هکوش یدال وا بلق یکر اه و راه یدبا كاش یبصا یرب ردراو لوق یکیا
 هدنیحیغیدل وا هلیعف كفاکو  ردنعضتم ییهفلابم هنسانعمحالس ردذوخأم رد هبا دیدشت هکندنظفل هکش یناث لوق |
 (ةکو شلا) یهتناردف وذح ندکئاش ینا لوق و یدنلوا بلقهقلا وا و یا ك وش یلص ایر ردرا و لوق یکیا تالذک |

 یل وقم سارهو داق و ءاضسو لولا تانا یت رف لا نوید آ ی هنسبح |
 عض وم ر هلیعط و یصف كنيش (ناکوش) سا رهلا و داتقلا و ء اهل هیفتناک اذا کو شم ضرا لاق روندهر قلیلاچ |

 هد ود سنج رب هدننزو هنیهچ ( کی وشلا رد هعلق رب هرزوا حاحمت لبج هدنع هدننز و ههطعم (کونم» ردد |

 هب رف هدب رقسدقو رد دآ عض وهرب هکبوشو روند هال وا نوزوا یراشید یزآ هروک هنایپ كحراش» روید

 رده رفر هدنرزوا as رهن هدنساضق دادغب ( وشل اة رطنق ر ردعض وم س هدنساضق ارا (ناکواش# رددآ

 هلا سخ رسو رداد , نصحر هدنع وه رق رب هدنساضف ن رګ هدننزو ناکوج (ناکوشز روند "یکوش بننا

 ردنداروا نایناکوشلا دمت نسب العلا ۷ یردار وسینع ن دم ن قشع ندید ردهدلب رب هدنن,درویا | ۱

 سه ةامهلاداصلالصف - ق قتوف نکرح و دب یسهدوک هدکدل رت هسنکرب هلنیتعف ( اصلا )چچ ةلم 4لا داصلا لصف زوج یلاعت هن وعب زج
atردهنسانعم و ناق و دنننم نیم تجاهف تع اذا عبارلا ب تابلا نم اک اص لجرلا كّص لاقت  | 

 | ش٤الص صاهدنن ز و هرم تک ًاصلا) هیزلاذا هب كص لاق ردهنسانعم قعسباب هب هنسا ر و دج اذا مدل اكّص لات

 دن هدننز و فتک (كقصلا) تیدناذا ةبشطنا دارو هک اصلا منهام ل وقت روند هنسهحار جافاو هتک
 زا كليا هلماعم هلن دش همدآرب هدننز و هلعافم (ةكئاصملا]) ددش یا كّنص لجر لاق روند همدآ ددشو

 | هکذمصلاقب ردهنسسانعم كالا ربقف مدن زو هج رج د (نکلعصلا )يدا یا مولا دو کتاب ا
 لعج اذا ةد لا تالعص لاق ا یک هبق ین یس ەت لوق یلع قعاب هب هدر هرجا باق و هرقفا یا |

 حرحدم ( كلعصلا ) اهنعم اذا لب الا لقبلا تاصلاش ر رد هنسانعم كعروعییءودراچ و اهسآر عفروااسآر اهل ۱

 بجای یا اا تلعصم لجر لاق هنمو روند ه هنس قلاو هدننزو

 لاق ردهنسانعم قلوا ین هدنن زو جرحدن ( كلعصتلا إل ربقف یا ال حد لا ر ن وریقف
 اهراب وا تحرط اذا لبالا تکلعصت لاق ردهننسانعم كکود یتیوت هود و رقتفا اذا لجسرا تالعصت

 ن وچکیدلیادنم هر ا هنلغآ هودرب ینیارقف اعاد ردبقل لدرولان ةورع (كيلاعصلاةورع)

 هلا هنس یصیر هعدآر هدننز و كش( كصلا و رددآلجررب تیز و لنز( تکامل ردشلوا فاضم هنع#ا

 ماعوا ضبرعب ادیدش هبرض اذا لوالا تابلا نم ف ب لا ودهنسانعب قم رول اقلطم لوف لج ق

 هنهانعمباتک روند هنوتکمو همان تص و هقبطاواهقلغااذا بالا .كاصلاقع رد هنسانعمماقاب كلسیلک ی ویقو
 دارمندنوب هکر د ج رم + هلک كداصر واک لاکص و لوکص و هلبعص لداص و یصق كنهزمش رولک كصا یعمج|

| 

 ردا وادتم كص لع ردروهشم هدننچیضاف نکل ردیب زعم كچ نال وایسراف ردقج هل وا یتج یبضاقو یتارب هاشداب |

 هر وکه کود رایدد ردیع هلتهج و رد رشع اد برض | دوهش هک ایوک ر دل وعفم نعم ندنسانعم برض راضعپ |

 ردزاح یلامعتسا هد وتکم قلطم ید ه دنر وص یکیا هر وک هفلؤم و + زغل واقالطا كص هق.دفل وادیق یراعما دوهش |
 هدرا وط هوار واپ راچ هن ر یرب یرل هک واو ی راز د نکر زون هکر ون د همدآ ل وش هان سسک ك ی( كصملا )و( كصالا)

 ناسنا اناوتو یوق و ,نیبوقرعلا و نیتبکر لا برطضم یا. "تصمو كاصالجر لاق رونل وا ریبعت قلاچ قپوط |
 هلنیتصف(تاکصلا )روند هنس هلوقم زاقرط ود اک ك جهد ادن وبق وردن دا كنس رف یلکلا شر كصم وزون د هلا ویحو |



 هک ۸۸ رس
 ۲۳۰ ۰ کر وانفقلواناکو كش همت روا

 د کردم ندنظف لوک هلسیعض كنيش (كلا) روند هرفالغ نالیرولچ هنبرادقرا تن هشوک یا |

 # هریک ی یاصكنس هلوقمهتلاب و ح السیا هک هیلعو ءاجلاق روند هغارب وهحالسهدنن ز ie (هکعلا) یدنل وا

 1 هفتم کر ذیفدا رمو هدننزو هقش هلبعض كنیش (فکلال روند 4 یوجنالیقوص نوح اقم وط بوشقص هکیلد |

 (ةکیکشلا) رولوا ثداح هدزافو هکردیعما مرو هنوکرب (ةکاشلا) ةقش یا ةديعب ةکش اب لاق نف اما

 هه رطو تولسا و ةقرف یا ساشلانم ةکیکش تعءاح لاق نوجډ کلن او هک و ناساتم هو رف هدنز و هدنفس |

۱ 

سانعم یاو یوخ و هژدرتص یک بکنم اوا ین همتا
 هوم و قلخ یا ةا نک هل لاق ردهن

 هدهشیمرا هروک نایب ڭكحراش + رولیر وا هزات آش کرس هکروند هک ا هلرعص كنيش (یکشلا# روند هدیه

 لوقىلع ید ماا نکا: بل زو هراز (ةکشکشلا» رود هب هبحأترپ ندض را هدنزو هباصم (تک کلا |

 ن ناو یرد یروندلا هللا دبع ندننثدحم هدنن زو رفعح (كبنش) رو هنکلننکسک/ كحال

 + كنانش قلخ وامو لقا لا + * امت رظن ول نیان عاش مان رت ى ددا كخاطر هدنن ز و هلولم (هکونش)

 ردهکوشیدرفم هنسانعهراخ روند هنکینهلبصف كنيش (لوشلا) ردشلناداربا هلیس هين عج هلب رابتعا یمازجاهدنس

 هج-> یف تلخد اذا کوش هکوشت کو لا هتکاش لاق ردهنسانعم قغاب نکی ههدوک رولوا ردصم وشو
 ] امتلخدا اذا اکوش هکوشا لا کشر هنیمانعم یقمروتاب نکین هنسهدوک كنز رولوا یدعتم هدانعمو و

 قلوا نایامن یتدحو تکوش كمدآر و رک ذیساک رونلوا قالطا همدآ حالسلا دیدح حالسلا وشو هعسجیف
 روندهرب كلنکیت (هک اشلا]) هتدح و هتکوش ترهظ اذا عبارلا بابلانم کوش كاشي لجرلا كاش لا رد هنسانعم |

 هدنزو هاذ کاو لزوج رش و هکاشو لوشلا ةربثک یا ةک اش ضرا لاق اا ناتیراخ

 ا هح رف یدبا کوش یلصا كنس هلک كاش كوشلا ةرثكى ا ةكّئاشو ةكوشو ةكاش ةرجش لاق روند هجاغا ولنکی

 | کر قاندا 5 زاوا را رک بین دکش و کاک ویدنلزا بلق هناواو هدنزو

 كاش لاقب ردهنسانعم قع راق هکلنکی و لوشلایف عقو اذا ةكيشو ةكاش كاشي لجرلا كاش لاق ردهنسانعم

 | ةکوشلاب هکاشام لاق هنسانعم قمردنقوط نکیت همدآرب رول وا یدعتم هلیفرح ءابو اهطلاخ اذا ةكوشلا لحرلا

 دف تعق واذاهک [شالو شا تکشل و وقت و تن اصایاةکو شلایتتک اش لوقت رد هنسانعم قغف وط نکی واهب هم اصا ام یا

 ۳ و و یدروت عقیلی وقتا لاثغارز ردلکدرار کتربخا لاثمهکیدلاق ردندعبا ر باب یعوج ران وب

 | دکیاش تناعاذا لا تک وش لا  رددنسانعم قلواولنکت جافا (ثیوشتا) رد وصنم هرز وا تبفرظ

 | ی ی لی داال هل رش لاش نیت سما تل هو روا لراودو

 رشتن نا لبق "ضیا اذا مرزا هوش لاق ردهساتمم تیکمک نک نکیت برا یراجوا مدقم ندزاغاط
 ۱ هن اینا تلاط اذا ربعبلا ا تد وس لاق ررلهگتسم هن ااف قمازوا یراشرد یزآ كنهود و ددح یعل

 | تج رخ اذا خرفلا لّوش لاق ردلمعتسم هنسانعم قلشاب هغمعیچ نکین نکیت یراجوا بونلیوت یسیروای شوق و
 || نشخ اذا مالفلا براش كلوش لاق ردلمعسم هنسانعم قلشاب هکشلدرس یب كناوج ولناقیدو هشیر سؤر

  شلوا نتارتو فرط دانا یا ی دلش لا ردهنسانعم قلشاب هکم ر وکی راج وا یرادع كرف و هسل

a ۱كنەزەھ (كاوشالا) هرعش تدن اذا قاخادعب سارا كوش لاق رد هنسانعم كما روهظ یرللف كنشاب  | 

 1 زدهرز وا یلصاوو نا تناک ادا رشا. تکو شا لاش ردهنسانعم كۈلنکیت جاغا دو هلن

 ] نکی همدآر و هعسجیف اهتلخدا اذا لوشلا هتکشا قوه دیسان یم راپ ناب همدآرب هکاشا لالعالا دعب و

 | یدنل وازکذ هکر دیدرفم کوش (فکو شلا) هباصاام یا اه هکاشال و ةکو ش هکاشاام لاقب رد هنسانعم قم ردنق وط
 :هروک هوا رونلواقالطا هنتلح كحالس ضعبلا دنعو حالس یا ةکوش هيلع و ءاجب لاق روند هغارب هکوشو |

 | دزو طارفا نمشدو هنتدش ثلادج و برح لاقل ةکو شو رولوا ردصم مسا دوخای ردصم هروک هبیناثو سا

 هکوشو ودعلا ف باکنلارو هسأاب ةدش یا لاتقلا ةكوش ییتشهد لاش رونل وا قالطا هلاصیتسا و تیاکنو لتق |

 ۱ | نالوا موس رم هلیعما هاب هدهسبط بتک ارهاظ ردن دنع و نوعاط هروک هنناب كحراش + ردم اف ورعم ضرمد, |

 ا دم وعض ناكر ر د دیک اکا ةدرصم رداکد نکل راردیانظ ن وعاط ین آب بطتمژک ارولوا هدنزرطنوعاط کر دتاع

۱ 

| 

 (هدماشو)
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 ۰ روند هما و توس شلبات یراو رطمسم هر مهد سه هد ز و باتک (كاکشلا) ردن وسلم 4 هب رق مان كش

 ۱ ردیعمآ كن دج یدن وابنلا دجان هللادبع ندنددح هدشزو حرز (كينش») ردنعما كن دح یروندلا دجا



 ٩۷ e رو
 0 یک داهشاو دیهش رولک لامشا یعجب روند هنر ره كغاتروا هدنز وریما (كیرمشلا ]ل ةکس شلا امغب تعق واذا
 | یریغ هلاعتم یادخ هل رسک كن هزم (كارشالا) ردك ارش یعجج رد هکیرش یشن ومیک ءامرک ر واک ءاکر شو

 هکهلتبسن یاب یکرشملاو (كرشلا) رفك یا هللاب رشا لا ردهنسانعم قملوا هدنلطاب معز كلبا كيرش اشاح
 | هنغازود رایج وآ هلنیتعف (كرشلا) روند هل وعلم رفاکن الوا هرزوا روک ذم فص و رد وسنم هنسفن ةغلابم

 | عج هنسانعم تصشومادردکیرش هن ربی رب راوکر واو رلکنهزوک هک ایوک رول وا شلروا ندیا هکر وند هنغآو
 | قیرطلا كرش وريطلل بصنبام و ديصلا لئابح وهو كرشلا اصلا بصن لا هلنيتمص دلش ىدا یا
 ال هیوا هکروند هراو لاتچ لاتچ نالوا هدلوول وا لوق ىلع روند هنکلشیا و هنن راهداح لو |

 :هروک هل والوق ردذوخأم ندل وایانعم ید یسیکیآ دک یدرفم هب هعشراق ه هداج لصا هدلحرب بوو |

 هدا وج یا قیرطلا لرش ىلع اوضم لاق ردرهاظینال و ردهلروصت یقیدلوا دنور ر غ یل 0

 یسهعصت كشوباب رولوا ردصمو رددآ عضومر هدزاج لرشو كل عمحجتستال و كيلع ینخال یتلاقرطلا یهوا
 (كا رشلا)رددآ كغاطرب هدزاج و هک ارشعطقنا اذا عبا رلا بابلا نم اکرش لعتلا لرش لا هنسانعم قلوا عطقنم |

 ردالرشاو هدننزو بثک رد لرش یعج ردراو یتکرش هلشوباب هکایوک روند هنسهعصت شوا هدننز و باتک |

 رونل واریبعت قلج ورفیج هکروند هزغطوب هحنا نالوا هدقلرباج و اهریسیا هلعن ارش علصا لاقبهدننزو سلفا

 ردهنسانعم كمروک هعصت هنناققایا و هلاکیرش هلعج اذا هب هکرش لاق ردهنسانعم كلا قاتروا كن رشتلا) |

 هنسانعم كلا ع al ىغيدلا ییعوج یتیرادقمر كن هنسن نانلوا اّشا و کارش اهل لعحاذا لعتلا لرش لاق | ۱

 هدننزو "لذه هلی كنيش ("یکرشلا)ل ههازشا ام هازشاام ضعب عب وهو كیرشتلاب لماع لا ردلبعتسم |

 اربسیا اکیمشراسلاش ردناكنرمش ه هیناث ییالوا زیرا وک نر وندهشیورو هلتعرس ردژاجهلیددشت كنارو

 رو عب اتم عیرس یا کرش مطل لاق روند هراعشو هلس نالیروا یردب هلتعرسو اعر |

 1 یدج كنهسک مان ده رسمن ةر تماو ردیعسا كنرد نطبرب ورع نب تالام ن كىرش زد

 سا (كزنشلا یدنل وا ناب هدنسهدام دهرس قرهلوا نیا یک برقعلا ةبقر ىسن رادندننت دح موقموآ

 0 اله یدنک کرک اوقاف همدآ نال وا روشلیوس هلسیدنک یدنک یک مومو سوسوم هلی |

 ( فک شلا فضیرغل )موم اکه سفن ثدح ناک اذالزتشم لج ر لاق ردشعشالوط هنسفن یکیغآ قلابدوخاب ردرا و | و

 نوتاخر هکردن رابع ند هلئسم ل وش قلعتم هئاربمو ورونل وا قالطا ید هراج "لس و هکزشماکا وهدننز و همظعم |
 تیقیکن دن رات رضح هنع للا یض ر قورافلار هلکلنالرت نیو الناوخاو مالناوخاو ینماویج وز بول واتوف

 ناوخابور و همالناوخا یتلثو هما ییسدسو هج وز یفص) هلکلک ندشلآ هلئسم لصاهدقدنل وا لاوس ییسعت |

 درع ترضح رایددردیلکدرپ نمانآ شعا راج نمرد مل هتوط نینمولاریمای راروب رم هدک دليا م ورحت یی وبال

 یدنل وا قالطا هتراج و هکرشمو هکرشم ه هلئسم لوا هيلع ءان ریدلیا كىرشت یرانا هدثلث لوا بودا رکشت |

 بوبه هدنس ك رالي نسا ندلوصا هلیس هیش لاو مما (كراشلا) رده رقرب صوصخ هدساون هلناصف (فکس شلا) ۱

 ال کتل نوکت لانه و ك واشم ع رالاق وا الا هم نت رک تی هنس هتک لب یرکا ندا
 ردیلپاقم نیم هکردهنسانعم ناکو دهش هل د دشت كفاکو ىح كي (:تكفلا) امت الا نيڪ رلا نم قا

 عجاریلف ردط وسم هدحابصم یسهدام شارد میرج« نفلا تالخ وخ كش هیفام لاق رک ج |

 3 "كش وتاترااذا والا بابلا داعش نهالاق كش لا هنسانعم كلا ناکو همش رولوا ردصم كشو |

 یهراف هکر دیم وراد هن وکر و مظعل ایف ریغص عیدص یا كش هعلض ىف لاق روند هغالتچ هجزآ نالوا

 رولوا یسراصو یضاب رار د یتوا ناص هدیکرت رونل وا باج ندنندعم شموک عقاو هدناسارخ ردا الها

 هب ههظننا اذااکشخ رااب هکش لا ردهنسانعكمروک ردق هنسهنواات بودلشیا هکبک و تاو یرد یغاز م كشو
 هنراناپ یرللوق كنءهودو هبف لخد اذا حالسلاق كش لاق ردهنسانعم كفلحالسو مظعلا ىلا هقرخ ینمپ

 ه هننسنزراو بناب هدضع قرن اذاریعبلا كش لاق ناشاب هفعمغآ بولوا ندنفلباتب کرد هتسانعم قفا ا |
 یدرا و هرص هدي رچرب یراهناخ و تنکر اا بابلا نم کش هیلاو هتککش لوقت ردهنسانعم كما لیماعو

 ناک جدو هدنزو لعفت (ثکشنلا) ةدحا و ة ةشرط ىلع اه ولعح اذا موج 0 لاقت ردهنسانعم قعاب

 ردهنسانعم كمروش ود هلاکو "كش یمدآ رب هدننز و لیعفت (كيكشتلا) "كش ینعم هيف تاکشت لاق ردهنسانعم كليا

 هدنکلزومهلغلوا ولیوت كم هکر وند هب هقان لوش هدننزوروبص (ك وکشلا) "كشلایف هاقلااذا نالفهککش لاق

 ۱۳ ) * ثل *



 چ ہما نیشل | لصف مس

 هدننز وبتک ردالوسیعج روند هک اوسم هدننز و باتک( كا وسلا )ل ردجافا دوهعم كجهروس هنا( كا وسم اال

 هکایوکر دلي عټسههنسانعم كم رون زسرفوفیعضهدننزو لعافت(كواستا)و (كلاوسالو رولوا رک ذمو ثنّومو و

 اکا وسلوسبلج رلالاسلاشررو قرر وا هج وب ینعب ك رهن وتر وس و بوروس هفرط یکیا ید وج وندنفعض طرف
 هك دعما نیشلا لصف ع یلاعتهدم زج ردیلع كلجر رب هدننز وبا ض (كاوسالافیعض راس اذا کو است واست و

 یغآ قلابو یسفتهرج+ رد هنسانعم قمردشفوص بورك هنر یرب ییسازجا كنهنسر هدننز و كبس (كبشلا)

 بشنف ضعب ف هضعب بشنا اذا یتاثلا با سبلا نم اکبش *یشلا كبش لاق یک كلدیلکب ورک هنر یرب یراقمرب و

 لاق هدنزو دوعق ردالوبش یردصم كلوب ارهاظ ردلهعتسم هنسانعم قلوا هد روشو هدیجمب خغاصم و روماو
 لاق و كبتشاف "یشلاكبش لا ردیع واطم هدننزو لاعتفا (كابتشالا) تسبنلا و تطاتخا اذا رومالاتکبش

 ىلا كبش لاق ردیع واطم هدننزو لعفت ( كبشتلا) ردهنسانعم كبش (كيبشتلا )ل تکبش ىنعع رومالا تکبتشا
 تکاشت لاق اندام لوا جیب اچو هد روش خاصمو روما یخدو هدننز و لعافت (كاشتلاو كبشتف
 تر اذا عابسلاتکباشت لا رارونل دیلک کرد هنسانعم كهتلاچ عابس راسو بلک كماشت و تکبتشا ینعع رومالا

 سبتلم لخادتم یا كاش قیرط لاق هنسانعم كبشوذ رون ده هنسن شع وص بوشیریک هنر یرب (كیاشلا)

 هدننزو ران ز (كابشلا) باینالآ ك بتشم یا كاش دسالاق رول وا فص و هلالسرا شمش ریک هن رب یرب یراشبدو

 روند هرا هنسانال وا اوا ررر ور دادا تایر تذعا ندن او هیش نان یراکد ید یملقنوغزوق

 كن را هناخ رال یرلفدناچ 4هودو روند هکابش هنسهشاط ره یکه درب یروبزو یرومد هر چ: و یسفق هر

 چب روند هنغآ دایص و رارارص بوتاچ كبشم هلباراشیاق هکرونید هنراقلارا كن رج وا قج هاچ
 كئدحم مان زعلا یا نب دجا نب "یلعو ردیعما یدج كئدحم مان كرابم ن لیععما لاّیشو ردكيابش یعج

 ردرثدح و رع ن لابشو یناوتسدلا ذاع نب كابش ردندیماسا هدنزودادش (كابشلا) ردیعما یدج كنرد

 لاشو رد رطدع لابق ن ناه ر ز زفلادبع ن ااو یضلا لاش ردندیناسا هدنزو باک (لابش) ۱
 هل رسک كنيش رد لابش و كبش یعج هنسانعم هکرش روند هنغآ هلرایج و آ هلناصف (ذکبشلا) رددآ كعضوم جدا
 نالوا نیش یید و رونل وا قالطا هراویق نیش هض رب یرب هکبش و کر ش یا ةكبشلاو لابشلا داایصلا بصن لاق

 هن رهو كنناپح الرتو روند هضرا قوچ یراویقو هلوا براقتم هنر یرب هدرلنو هکرونل وا قالطا .رادعشآ
 هدندرورریشقون و رددآ وص ر هدنسق رش لح مان دسالاءاریع ورد دا وص ر هدلبج مان اجا و رول وا تلد تلد هکر وند

 رلویق بیرق ر یر هل رسنک كن زم (كابشالاژ ردیدآ وصرب هقشب و رددآوص جوا هدندرو ربع ون و ردوصرپ
 رد دف انعم دمشق وض هدننز و هف رخ (کبشلا )فکبشلا | ورفح اذا مولا كبشا لاق رد هنسانعمقمزاق را دعشآ ن بیبدو

 ون هدننزوریب ز كيبش ةبارق بسن یا ةكبش ام لاق رونل وا قالطا هغلمصخ ىمي هتارف بسن هلا هةالعو |

 ۳ هدنناب رهاز هلا هکموردیمسایداورب هدن رقءاح ص هدننز و هسهج (مکیش)رددآمضومر + هدند الب نزام

 هلنیتصف (كبش وذ) رد دآن طب رب هل رسک ك نیش (كبشون لر دىدآ وص رب ص وصخ هلولسون و رددآ ويقر دوخاب ۱

 (كاباشلا رونل وا قالطا هن راشید قارط هلنیتعف (كبشلاو رددآوصرپ هده واعم ن مضن یبدالب هدزاچ

 هدن راد مصم ردف ورعم هلا ماباش ءابطالانیب ردف راعتم هلکع د فور هدرصم هکر دسا تابار هل صف كناب

 ىدا كم لاق ردهنسانعم قلعاب لاصش هنن نغآ وند نوسما یتسانا قالغوا هدننز و قصس (كحلا) رول وا

 هنا كغالغ وا ود نوسعا یتسانا هدننزو باتک (لاصشا اصلا هغ ىف لعج اذا ثلاثلا با بلانم اکصم

 حالس هلیحف كلاد و كنيش (ناکدوشلا) رونل وا ریبعت قلزغآ و كنسا هکروند هجاغا یراکدتا دن یروق را
 (كذاش ) ردشلنا هتطخت ی حراش + هلغم وا عقاو ةكبشلا هد هس ضعب هنسانعحالس ةادا و هکش روند هغا روا

 ( کر شلا ) و هل رسک كنيش )ك رشلا) رد مسا كن ردب یتاتسج لا فسوب ندنیئدحم هدننزو رجاه هلا هت لاذ

 روش دهغان روا یک كىرىش هلرشو هلارتْشایا هکر شو لرش ةف یللوقت ردهنسانعمقلقات روا هلص و یرسمک كنیم

 هکر ش لا هنسانعم قلواغانر وا رول وا ردصم هکر ش و هکراشم یا هکرش وه لاق یکرابشا و ربشرواک هلارمشا یعجج
 قینحدحا و هکهنسانعم فکر ولوا سا ندک ارشا لرشو هکیرش راص اذا با رلا بابلا نم کر ش ثاربلا و عمبلا

 قل وا قلقاتروا هدبسن رونل وا قالطا هتارقو هفلعصخ و روند هندانساكرشاشاح ه العا و "لجا تاذ نالوا

 (كارشالا) رددآوصر هدنسار و نانقلبج لرشو بسنلا ی کتکر اشمیا مککص شینانبغر لوقت هلیس هسبالم
 راشو راشو ر ا ردهنسانعم قلوا قار وا هرب یر 0 لاو (كراشتلا)و هدن زو لاعتفا

 (اذا)



 4 .٩ ریس
 قالطا هناوان كن هناخ كعمو هعفر اذا لوالا بابلایم ات ءانبلا كعس لاقب ردهنسانعم كقلسك وب ةليص كنيس
 رد دادتما رد هند دندنسی راق و د| مه هکر ونل وا قالطا ردق هنلفسا ندنس العا كن هناخ لوق لع هنسانعم فقس رول وا

 دنس : رک تیآ هل اهکعس عفر وبشایواضی نکل هلفسا ىلا تیبلالعا نموا فقسلا وه و تیبلا كم“ عفر لاقت

 كل وم جد یسیکیا هلکلیا ریست هلرس رابع اعیفر ولعلاق بهاذلا ابن وا ضرالانم اهعافترا رادقم لعح یا

 كنهنسن رهو ردشلوا قع هروک هنل وق كفل وم رد سکعلا ىلع ینا لوقو ردرهاظ لوا لوق ردیفاثم هنن ریسفت

 كلسکو هدننز و ك ولس( ك ومارد دآوص ر هدنارت هبصق مان اتو هتماق یا "یشلا كعم لا روشد هنتماقو هن وب
 هاکنآ هکروند ه هنس لوش هدننز و باتک(كاعا) عفترا یا اکو م كمف اکعم ءایلا كم لاق ردهنسانعم

 رد رابکو ک قا رب یکیاهدکلفخار اع” ولا كاع“ و هلنيتعص ر واک كس یعج رار ردلاق یراق وب ب ودلسکو ی هنسفرب

 تباثنلاعمو برحن كام“ و رد رات ر وص یرلقایا شاک هنسکوک یضوط هنربنچ یزغو كنتر وص دسا د وخاب
 داذش ( كاملا إل ردرایاعص لازه نب كامو ردىبحاص لام دج هد هف وک هک مزح نب كام“ و دعس ن كامو
 رد دج كفادلا دجا نم نافع نالوا یش نطق رادو ردیعما یدج كئدحمو دام مان مجید نب دمع هدننزو

 قالطا هنا وام هدنن زو تامرکم ( تاكا و رد هیځ عف ر تلآ هکر ون )وا قالعان راد وایت وبا رع( كاما

 ندنغیدل وا دراو هرز وا سابق تاکو ع“ هلغمل وا هنسانعم عفر كم نكلردتغل اک دوخاب ردنخ تاک عس رونلوا ۱

 (كوعسلا) ردموسهلنا ونع عبسلا تاوم لا یا * تاکوعسلا"یرابو + یلع ثیدح ینو هد هباهنیتحردم المان تیح | ۱

 هنر آر ون هراتلابهدرخ یراقدتر وق هلیس هين رغصم ( ءکیعسل اروند هناغروا و ها مکح ونیتموروند هتیش نوزوا | ۱
 رد هنمایعم یک یم رد و نوزوا ی هنسنر هدننز وهجرحد(فکلعس) ردیعالجررب هلناصف ( کیم یک زوهرتو ۱

 (كينسلال رون دءهرالو ءارهاشقجا هلنیت ص (كنسلا) رب ودن ول یناهل وط اذا قلا یاس لاق یک ییاصز وپط |

 هرفا-فرطیا سرفل| كبنس لاق روند هنج وا یراقنرط كباود ولقنرطنوت و روند هکلت هنوکرب هدننز و ذفنق ۱
 شیپ كن روندهنل و ادلرومنبر طلا كبنس و رونل واق ةالطا هنج وا كتنیز نالوا ءدننبق كلغ فیسلا ك |
 ظیلغ ضرالا كبنس و ردنرابع ندنغاب یرلقدلغاب ه هسک | تان هم * عقربلا كيبنسو روند هنسهب كن هغلغوت ۱

 e رونلوا قالطا هنک اردا نامزو تفو كنار و روند هربروپ نالوا زا ینتعفنم ورخ توا وا |

 (كهسلار) هنم مدقتمیا اذک نم كينس لاش روند هلال وا مدقتمو قیاس ندهنسنر و هدهع ىلع یا هکینسیلع | ۱

 رول وا ی كهسو 0 ب كهس هیف ت روند جهت دن 2 روهظ یی هلنیتعف

 ی ا هلق كنيس(ةكهسلا) روت ناو قوف ما رونو ۱۳ تا ۱

 ددخا ءدص و كعسلا خر اذکو زنا ملا ةعار حق یا ةكهسلاو ةكهسلاو كمسلا اذهام لاش ردهن رلانعم |

 دل را را ربط كر لیهدننزو قح( كهل ا) روند همدآ ناقوق د یو هد و فتك (كهسلا)

 هکهس لاق ردهنسانعم كليا قح“و هتراطا اذا لوالابابلانم اکهس ضرالانع بارلا ےرلا تکهس لاق ر

 ةيادلا تکی لاق ردهنسانعم ناف فرا مالمو د هتسهآ هاد هدنز و لولس (كوهسلا# روس اذا 1

 (كوهسلا)و (تکهاس |J اروند هنن راشدیک بوشا نوکان وک كاود (تیخاسالا) ايش ارت ترج اذا اکو هس | ۱

 نسادن دشكب ه هدننزو هدععم «تکهسلا) و هدنزو ر وفبط (كوهسل او هدننز و لقیص (كمسلازو هدننز و روبص |

  تحاص(كهاس )اروند هنهاکر ذک و رم ك راکزور نسا د دش هل ل راج كهسم و هکهسم و رود هراکزور |

 دادش (كاهسلا رو ةكحو دمر یا كهاس هتنعب لاق ردمسا یک لهاک روند هک و هنسیضا ز هدننزو |

 دحا و لصتم زسهلصافو روتف یک ما راکز ورهکروند همدآ رونه“ و غیلبلوشهدننزو ریتم (كهسل الو هدنازو |
 كهسومءا رجیا كهسم سرف لاق خام مالکلایف رع غیلب یا كهسمو كاهس لجر لاق هلوا ردنا مالک درس

 وتلا زود هنشوق لح شوط هدنزو زوبص ( لوهسلا ) ر زل وا قالطا 7 ۳ راک زور

 | هننفس (نکیهسا) اد ور یشم a لحرلا كل وهست لاق ردهنسانعم كم رو لا یا ج ةتسهأ نیو هل وهرپ

 ۳ وسي یشلا كاس لا رد هنسانعم قم وابوت روسی هنسفرب هدننز و لوش (لوسلا) ردیدآ ماعط ولردرب هدنزو

 لاوسم هزغا دو (كوستلا ) هکلد اذا دوعلاب هغ كاس لاقت ردهنسانعم كلک اوسم یضاو هکلداذا کوس

 | كغك اوسهنیوو لعفت (كوسالاۋوهدننزو لاعت وا (كابتسالا) هکاس ییعع هف لوس لا رد ۰ س انعم كمروس

 رد دیک ققل وا کد دوع و ح ننزداف یکیاو كاوا د اذا لوس و لجرلا اا لاق رد هن سانعم



 یرف كنرب ندنتعاج موئلک نم ورعب هللادبع و و مصا یا كسا وه لاق روند هرغاص كساو دلت ءاقرش
 روند هصخیلقالوق هدرخ هدننزو همان (ذک اکسلا) نوچغیدل وا زقشیا رونل واقالطا هنشوق هود و ردیعما

 نود لق ال لوقت رول وا هينا وه ةعباسقبط مروکهتبکح لهاروند خد كاکس روند هاوه یتالمهن زوب كوكو
 زا تروشم هللا هسکر بول والماع هللدوخیًآرو ءاعسلا نان ء قالما ءاوهلاىا كلاکسلاو ةک اکسلایف توزنول وا

 هاوه یالم هنن زو ها وک ی دوبهدننز و بارغ (كلاکسلا) ازا دینسم یا هک کس وه لاق روند همدآ نال وا

 مهردلا اذه لاقب ر يدا هکس هناخم رضا رنک كنیم (فکسلالرون در نالي ردشباب كل دف وا ورک ذاکر وتید |
 | هللا هرص یراو رطتم هکروند هنن رواط راجشاو و مهاردلا اهیلع برضت ةشوقنم ةددح یهو نالف ةکسیف

 ادحا و افص یا اک کس مو او رض مهلوف هنمو هلل رسک كنيسرد لاکس یعج یا ندراجشا شماکد |

 هعاقوص وهلو یرغوط و نادقلا ةدیدح یهو ةکسب ضرالا "قشلاه روند هن رومد نابص ر ری ەچ هکسو

 یتاو روا کب یجب نوک های كحراش × هناکما نیحیفیا هتککسب صمالاذخالاق هنم و روند

 ندرهش ةکسانعموت و ردرسفم لا عسا او قاقز هدب رغمو ردموس ص هل رابع قاقزلا ةکملا هدب ریغو هدحایصم

 هدننزو هلزاز (ةکسکسلالرونل وا قالطا هنوتل | لوکسم هلتیسانمو ردکعد بوسنمه هکس « "یکسلا)لردذوخأم
 ةکسکس هنیص«یف لاش ردهنسانعم تعاصتو فعض یا CS ه لاش ردهنسانعم قو زو فعض

 یدنا سرشان کک ندنع كولم یراردب رددآ لبق كچ وکر هدنع ها کف "كنیم (كساکسلا) هعاصیا ۱

 كاکتسالا روند یکسکس هدنتبسن ردل وا لوق نال وابا وصرده وو دوخاب رد هاو ن كساکسیعالوق ىلع
 یکیلد قالوفو "فتلا اذا تبنلا "كتسا لاق رد هنسانعم قعشراص هن د رب یرب ندننژک تام هدننز و لاعتفا |

 ردهعسرو لاثمهدهرتاستاهما وهدار و تفاض وتمص ادا عماسلا تکتسا لاقت ردهنسانعمقل وازقشیا هلغل وا راط ۱

 لاغدا هبلق و غامد ورحا هل اعرف فا و ءاوه حراخ ءا وه هلغل واراط هلدهح و قثابق قلخ یکیلدكغالوُف ار | رهاظ

 بونلتظلغ كنابوط ر ندلخاد اب ندهض رام یکی عوق و بی ض مسجندج راخ دوخاب رول وا زقشیاهل.بیسیکیدمهدا ۱
 رول وا رټشيا هلغل واقجهراط هدنزرط دودسم كيلد هلغل وا ثداح هدش یشان ندهضراع یک یرجح هدیصع |

 ةصاخ (كاکسنالا ) عرضت اذا هيلا كسکست رد هنسانعم قمراولی هدننزو لزازآ («كسکسلا) صفا

 كنا بولی زوسهنغلپ غوط وبقیزوب بورب وه یغاشایتسکو که رکصندکدلیا زا ورپ بونلا و هكبیشوق قلترغب |
 اا روح تو و ههج و ىلع كسن نا وه و هک اکسنا نبا و اطقلا "كسنا لاقت دهن سان

 یناقس لوقت روند ههزوبتم ندننادغب رصم هلنرتض کر کلا رد هثسانعم كتک هلو یرغوط لاکسنا |

 كمربک هنس هلوقم ناکمو لو هدننز و دوعق (كولسلارلو هلق كندس كاشلا ) ة رذلا بارم یا ةکر کسلا

 لصا ءروک هتناب هدّیاصب كقلوم تيا لخداذا لوالابابلانم اکو لسو کلاس ناکلا تلت لاقت ردهنسانعم |
 اکلسهیلع ودیف وهربغ هکلسلاه رول وایدعتثالس و رونل واریبعت كلزود هلو هکر دع وض وم هنسانعم كمریکه لود

 هکلسا لاقت ردهنسانعم لاخدا هلن رسک ك هزم (كالسالا) هيف اهلخدا یا بیطایف هد تالس لا و هلخدایا

 عج رول روک ه.هنکیا هک روند هنلت لبا هل رسک ك نیس (کلسلا) هيف اهلخدا اذا بیلا یف هد كلسا و هانا
IE ۱قارزعهدنزویرشب (یکلسلال طیفنایا عرب الایف ةكْلسلا تللس لاق ر ولک كولسو هلالسا ىجا عج  
 هشدا یرغوط و ةععتسم ةنعط یا یکلسلا هنعط لاش روند لات رود هنس# رود نیو ی ی

 (تلسلاو ردیبم هنلب وات هلعف دوخاب لاح یئینأت ارهاظ ممقتسمیا یکللس ما لاقب هنسانعم ے تس صا روند
۱ 

 لاو اقا رف یااکلس تذغا لوقت روند هنکی رف كنشوف كلکک لوق ىلع كنشوق 3 هد نو دارم

 (كيلس) هل مس ا ر وفک نا یج رفقا و وهل بک كني روند هناکتسو باهر وت دکل هتسوکیدو

 ننانسن "یی زینب كيلس و ردنداعصا ینافطقلا ةبدهن كيلسدوخاب و رعن كيلس ردندیماسا هدننزو ريب ز

 رد أشنم كنلثم + كيلسنم یدعا * ردیسهدلا و ردهدننز و هزمه هکهکلس ردکانفو كالا دزد و عاش هکلس

 (ثالسلا) رد لیعبات "یکیلسلا كيلسن ةلظن> ن رغاو لحن كيلس ورد را عاش كيلسن قیقش و یلیقعلا كيلس و
 ا تووج ( توکلسلا) ت یال لج ر لاق روند همدآرازنو فیح یکی لت ٹالہا هدننز و مظعم
 هنجاحر , كناتقق نوو هدعقم (ةکلسلا) ردذآر هشر هدناتسدنه ځد توکلایس هکر د حراش + رددآشوقرپ

 هدعب رونل واریبعتیغآ ¢a هکروند ه هنس ناقیج ادا ندنسهم هدقدرغوط هقان هلن سسک ك نیس( كل لا )ر ون د

 ا ونل وا قالطا هنجرب ت وحهدکلف وردد رفم هباه6 كج الر وند هغلاب هلنیتصف( كعمل )راقبخ زوغآ

 (كنیس)



f A رس 
 دیو ظا اذا لیلا تاکصتا لاقب رد هنسانعم قلوا وکارق كيدصک هل رسک كناح و كنءزمش (كاکتصمالا)
 هدننز وروفصع (كلوکصسا رذعت اذا هيلع مالکلا كکنصما لاق ردهنسانعم قل وا صح بولتوط نکراب وس

 | وک رعش لا رون ده هنسن هایس كب هلیصف و یرسک كفاک (تکنهلا )و هدننزو سوب رق (لوکصلا ول

 | ه هنس هرز وا هج و قمال ربا هلنیته#(كدسل او هلبصف كنيس (كدسلا )دا وسل ا د دش یا تاکنصسم و لوکصمو
 ۱ ههنسنر هدننزو فتک (كدسلا) همزل اذا عبارلابابلانم اکدسو اکدس ه دس لاق ردهنسانعم قلوا مزالم

 |لجر لاق روند دمدآ تسد هرج كاج ىلا هدکلسیا شباو هب علومیا هن دس وه لا روند همدآ ن وکشود
 | ناعط یا خراب لدس وه لاق روند همدآ تسدکبس و رهام هدقمکاس قارنمو للاب ن ديلا فیفلنا یا كدس

 روا اتم رب یر و 6 نا و 3 و اهن رن وا نر یر زی هتسن رک كدا مزایا ادم وه لا نوسد ۵ هک ال وا مات
۱ 

| 
 أ

 | كلجرر هدننزو دنعم (كندسل ضعب قوف هضعب دضن اذا رقلا لالج لذس لاقت ردهنسانعم كلا فتسا بوز د

 ۱ اکسس لجرلا رس لاقب ردهنسانعم قلوا نویز و فیعض نکیا هینبلا یوق هسکرب هلنینصف (لرسلا) ردیلع
 ۱ دوخابندقلن و ز هدننز و جرح دن (ورتیتلاو) هدننز و هجرحد (فکو سلام وقدمي ةن د فوضادا مبارز بالا

 | یشع یا ل ورش و نالف لورسپ لا رد هنسانعم كم رو كشوک كشوک و رغا رغآ یکه غب ولبق ندقلنعروب

 | لوزهمیا لوک سریعب لاق روند ه هود ب رآ هدننز و روفصع لوک سلا ءایعا وا فج نم اثیطب و ائیدو |
 | مدلا كفس لاشه ردلامعتسالاریثک هدناق رد هنسانعم كنکود یبهنسن یسهلوقم ناقووص هلبص كنيس (كفسلا |
 | هن اذا مالکلا كفس لاش ردلمعتسم هنسانعم كل وس مالک قوچ هلتعرسو هبص اذا یتاثلا بابلانم اکفس |

 | لاق ردهتسانعمكلک ود هدننزو لاعفنا(كافسنالالروند ههنسن شل ود هدننزو ریما( كيفسلا لو( كوفسل) ق

 كفسم لجر لاقب رونل واقالطا همدآ یوکرپ ولزوس قوچ هدننزو ربنم (كفسملا) بصنایا كف سناف هکفس |
 غیلب یا لس بیطخ لاق رونلوا قالطا همدآ نادنشو غیلب رداق همالک هدننزو دادش (كامسلا) راثکم یا |

 (كوفسلا و ردرضحام نانلوا مدقت هناس# هکردهنسانعم هحل هدننزو هفرغ (ةکفسلا) مالکلا ىلع رداق

 :راعصو روند هسک !هدننزو كش( كسلالروئلوا قالطاهبا ذکو روتلواقالطا ه یناسنا سفن هدننزو روبص |

 | هد هلی كنیسروند ه ویفقجهراطو هلع رد لوکسو هلبرسک كنيس رد لاکس یعجچ روند جد یکس هنسانعم |
 | كنهنسرب رول وا ردصم و هروةچ شلزاق یرغوط كلذک روند هان راومه و تسار شلپاب یرغوط و ردتغل |

 ردهنسانعم كمسک ندن راد یغالوق یکیاو هّدس اذا لوالا بالا نماکس هکس لاقب هنسانهم قمابق بوت وط ییکو ا
 . د داب هببضاذا بابلا كس لاق ردهنسانعم ققاق یرومد لوق هنسهقرا كنوبق و امهلطصا ادا هبنذا كس لاق |
 كس لاق رد هنسانعم كلهتسی هللاهسا و هاقلا اذا هنلطب فام ماعنلا كس لا ردهنسانعم قمرقج یشوق هودو

 .عرد یا كس هیلعو هاچ لاقب روند دحز قد را ظفر یک و بم رزق كسو اقیقر هبیمر ادا جلس
 | دوخاب برقع هلیعط كنيس (كسلا) روند 4 وبق قجهراط جدو هدننزو روبص (كوکسلا) قلطا ةقيض
 روند ههرز قحر یرلکن هزوکو عبط م ول یا كس هب لا روند هعبط تم الو روند هنسهون كحم روا |

 | ندنظفل كساو ادسنم اش رط یا اکس ذخا لاق یک قاقوص زمسد روند هلو شعابف بولتوط یکواو |

 | هرکصندکدرگ ندلا بودا نوا یکمار رونلوا ذاا ندکمار هکردیدآ بیط ولردر و رک ذیس اک رولوا مچ

 | شک رب بوبالبب هلا یریخ نهد رادقمر نوچلا قماعشپاب هاق هدعب راراغوا یک یکرک بودنا نوجح هلا وص |
 بوزود راصرقو جزم یک یرکو هفاضا كسم صلاخ قوه رادقمرب هرکصندکدلیا كرت هلاح ىلع

 | دارا ارت هوا هنسر بوز د یک جاست همنقرب بولد هلا زودلاوچیراصرق لواهرکص راردا كرتن وکی کیاو |
 | خدو هلفاکدیدشن (ءاکسلا ردفراعتم هللا كسملا كسوب ءابطالانیب رولوا بیطا یسهحار هجقدلوا قىتع |

 | ردصم روند هغلرغاص هلنیتعف (تاکسلا)ل رک ذیساک ر دشؤم ندنظفل كساو روند ههرز قجهراط یراهقلح |

 0 هدیکر هکر د هنسانعم قل وا قشپاب هشاب و قیصاب و كچ وکر قالوف و معصیا كکس هنذاف لا هنمو رولوا معما و 0
 هدناویحو هدناسنا رد هنسانعمقل وا راط یکیلد و كچ وک یسهرناد چاد وخاب یتس وا لوق ىلع رونل واریبعت راموچ |

 | اهفا رشا ةلقوسأ راب اهقوزاو نذالا رغص وهو عبارلا بابلانم اکكس یبصل اباطخ ۍدجایتککس لوقتنوسل وا |
 | روند هلا ويح وناسنا نالوا هرزوا ر وکذ م فصو یغالوق ردتفص((كسالاخاعصلاقیض ونذالا فوف رغص وا
 | هلا نايل وا یغال وق قلخ ءاهقف نکل ردلمعتسم دنع هیعضا هد هبهقف بتکی س هدام ءاکس هکر د جج زم * ردي قم ءاکس
 | لکو ضیبت ءاکس "لکدنم و یکش وق ردشلطا نایب هلیترابع خاعصلا الا اهل نذاال یتلا هدیرفم یتح راردبا فی رعت



 هک 2م نیلا لصف ]مس

٩۳ B~هی  
 یار لر وا [ براق "ماذا یتاثلا تابلا ن نهاککوو کز لجرلا هز لات ردهنسانمم كم روب |

 قمرقجو ادع اذا ًاکز مالفلا لز لاقب ردهنسانعم كمتركسو لوزهم یا لز لجر لاق روند هصصش نوب زو |
 قمردلوطو تلوره اذا ةجاحَدلا تکز لاق رد هنسانعم كغ قواطو هبیمر اذا سب هلز لا ردهنسانعما

 قرانا قیص قیص یرامدآ ندقلنوز یخد و هدننزو هلزاز (ةكزكز لال اهءالم اذا ةب رقلا لز لاق ردهنسانعم

 قشراق هد رخ هدرخو یدنل وا رکذ هکردردصم (كنک زا » لز نعم شا لزکز لاق ردهنسانعم كم رو

 هروج و ریتح یشیامن و راوخ یسهثج هدننزو طبالع ( كزاکزلا ) طمرقم یا كيکز یثم لاقب روند هشی ورو
 هکس (فکزا) روند هنسیرواب كنشوق كيکوا هلم كاز دز ممد یا كزاکز لجر لا روید همدآ |

 هب هسات و معو ظیغ نال وا هدن ورد هلبعص كیاز (تکرا) حالسلا یا ةكزلا هیلع و ءاح لاق روند دال مدتزو

 ردهنسسانعم قفلقا ر بونلح لس هدننز و لزازت (كزک لا) لا و ظيغلا ى | ةکر لا هتذخا لا رونل وا قالطا

 ةأرما لاق روند هتروع لوي یق هدننز و هرات را فک ازکزلا) هحالس یا هتدع ذخا اذا لجرلا زکر لا

 ازا لاقب ردهنسانعم قلوا یلوتسمو صم هرزوا هنسن رب هل رسک تنهزمش لاک ز الا و ءازحم یا کا زکر

 هدننولاعتفا 6 لاکدزالا) نقح اذاهلوم زا لاق رد هنسانعم كطا لو سبح و یلوتسا و "ّرصا اذا یشلا ىلع

 یدیدشت كفاکو هلذدترسک (یکمزلا  یوت را اذا عرزنا لدزا لاق ردهنسانعم كما ادیب توارط و بات نیکا

 روند هنکو کدوخاب هنغیربوق هله خاب لوق ىلع روندد رب یکیدت یغیرب وق كشوق زساب (تكمزلا) وهلرصق كفلا و
 ]راهه یخ و طیف چ كن آهک اتوذ هدناذعم قرنق بورچل واد رز وا هسکر ب یجدآر هلیصق كنا زا (كعرا)

 كنز لاق ردهنسانعم قمردل وط و هبضغ هيلع دتشا تح هش رح اذا لّوالا بابلا نم اکمز هیلع الف كمز لا

 ادبدش بضع اذا لجرلا كلام زا لاق ردهنسانعم تاک هبضغ ك هدننزو باشیشعا ( كاکیم الا اه "الماذا ةیرقلا |

 رتو لوو نیغراط هلناف (ةكمزلا) ب بضغلا یا كمزلا هذخا لاق روند هغلنغراط هلنیتصف (كمزار

 (ناکلمز) ربصق قجا وا بوضغ لوحیا ةكمز لجر لاق روند هرودو قجا لوق ىلع روند همدآ بشم
 ردیعسا هاکجرفترب هدنساضف حب و ردندار وا یلاعلا وا حب ردهب رقرب هدنساضق قشمد کنون

 كن هکنز ناحق (ناتککنزلا ر دیعسا یدج كن دج كثدح مان دجا نب دجا هل وکس كتر نصف كاز : (كنز)
 | یتلاص قرهنقلاح هکرددنسانعم لو وز هدننز و سلع (كنوزلا) یدنلوا رکذ هکردهنسانعم ناتکیر ردیس هل

 یکیا هلبا ادا ب ودنا كلن دوخ هدایز ندن رادقمهکر ون ده هسک لوضفلوش لوقیلعروند هرودو نیرو قالوا

 زن وز یا كنوز وه لاق هلوا زکد هلو رب هدنناذیکل هل وا ردا سایق مدآر ییسفن یدنک هک اب وک ب ونقاب هنفر |

 | ثالذکس یل واربخ هدنعنایرب هیفطعقرظانلا اهردق قوف هسفن اا وهوا ركذ اک هتنشم ىف كالا رصقلا یا

 قا اا ی ن ها مد ریضق هد هراس تاهما كنوزو زن وز وبشا هکر د ۳

 هلا رودو نالوا رومنق هلا ریقح لکن وز و كنوز هدننز و كندخ و كز وز هدناهرب یتح ردیس رافرو نم ظفل و
 هدننز و كوش (ل زلال روند همدا رطاش هلی رسک كنون ( "یکنا زال ردشلنا لامعتساو ذخا برع هنیعب ردمیفم

 | اص (ناکو زنا ردهنسانعم زت قفلاص و روند هکع روب قرهدان وا ییبرازوما و روند هنشب ورو كنهغ را

 | هع رسم هیس هی لعاف مسا (فکز وزلاال ردذوخأم ندنوب یظفل كنوز نانلوا رکذ ضعبلا دنع ردهنسانعم وز"

 ا25 نار )ربما کد دارت یاس نکن یدنزا رکذ هدنسهدام الز وژ بیرفنع هک روند هنوتاخ |

 لا ردهنسانعم كلبا درخ یک همراب هدننل شاط یکیا یی هنسن رب هلیصف كناز (كهرلا) رددآ هب رق رب هدنم ا

 تکهز لا ردهنسانعم قمرواص یتغاربط كرب لیو ن رج نیب هشج اذا ثلاثلا بابلا نم اکهز “ثلا كهز

 تزب و اناکوز كوز لجرا كاز لاق یکن اکو ز ردهنسانعم قغفلاص هلناصف (ناکی زلال هنکهس اذا ضرالا حرا

 هلیصف كنيس (كبسلا) چی[ ةلمهلا نیسلا لصف زس رده رق رب هدنساضق فیسن (نوکی ال رضت اذا اناکیزا
 | هباذا اذ|یناثلا بابلا نماکبس هربغ و بهذلا كبس لاقت رد هتسانعم كم ز وس هبلاق ب ود را یتسهلوقم شموک_ و نوتلا

 ۱ غارفا هبلاق بولد را هدننز و هنسفس (ةکیبسلا) کنند ییعم هکبس لاق ردهنسانعم كبس (كيبسنلا) هغرفا و
  هکیبسو اهم ةب وذم ةعطقیا ةضفلا نم ةكيبس یدنع لوقت رونل وا ریبعت هكب وس هل رڪ هکروند هب هعطق شغل وا

 | رک ردهنرق رب هدرمصم هن (دمبعلا كسا رده رق رب هدرصم هلص تنیس (لاعلا كبس) ردیلع كمدآ را

 | رع ن لیععما ن دم یدیفح هک ثدح مان دمع ن رع ساقلا وبا هدننز و دنم (كنبس) ردندار وا یفاکلا دبعن یلع

 ردروکذمهدنلصف اهل ا (كيتسر) ردفورعم هاكعد كنب لا نیا ران و و رديعما ید ردو ید |

  EE REEلاکعسالا) (



gmدز ۱  

 | كسار (كامزتسالا رده جو هدم : رع هلي كيم و ىف كنهزهش (كمرا#) ردیعما یداو رب هدنسهیحات ماش

  بحاص (كنار ) مهباسحا یف اونجا ادا مولا كمزسا لاق ردهنسانعمقمل وا ¿ نجس و بویع»یسح ولصا

 | دادغب لها و روند ځد ءاکو ر روند هن زاوآ شوقناب هدننزو هکوش (ةک و را ) رددآ هلړبق كچوک رب هدننزو
 كلا درج یک روغلب هدنعلا را شاط یکیا ی هنسن ر هلیصف كنار (كهرا) هنسانعم ح وم روند هب هغلاط هدننابل

 : اد. دشهقص وا نیرج نیب هشجا اذا ثلاثلا بابلانم اکهر “یشلا كه ر لاش ردهنسانعم كما ىح كب لوق. ىلع
 | عاملا یف اهدهج اذا ةأرلا كهر لا ردهنسانعم كلتا باعتا ینوتاخ هلكملا عاج هلتدش قرهیلابجو

 ٠ كه ر هل لاق ردهن انعم خاص لع كهرو 4 ماقا اذا ناکلاب كهر لاق ردهنسانعم قلوا مقم هدر ر و

 | تنس ساوا ی درخ یک روغلب هدننزو ریما (كيهرا) و (كوهرلا) خاص لع یا

 | لضافم دارم هکر ددنسانعم قلوا ك ولسو تسس لصافم و ءاضعا نکر روب هدننز و هجر حد (ةکو هرلاز روند

 :لجرا لوهر لاق ردکع رو قایص م ةلاص كش وک كشوک یک قشغاق قرهلوا لوبلس و قلاص یساضعاو

 تد او رطضا ادا اوک وهر لاق ردهنسانعم قلوا ر ارقس رو برطضم و یثلا ف هلصافم رسا اذا

 ی لاهتراو هک وهر هب لاق و لوهار عع لحرلا كهت را لاق ردفدا رم ددل وا یاک کو هو تک

 رہ لاق رد هنسانعم ك٤ و قرهنقلاح ی ک هغلاط هدننز و ح رحدن (كوهرلاژ یشلا ف لصافملا ءا وا

 ۳ هیف لا روند اندر هو و هرم (تکهرا) هبشم ف جوع یا وهرب نالف

 ۱ روندهمدآ تعفنمو رخ یی نایمارب هج وکه شدا رالصا و روند هب هقان ناوتان و فیعض و رسیوص هلناصف (ةكهرلا]

 هغالغ وا زوم هدنزو لودج (كوه را هيف بخال یاةهکهر و ةكهر لجر لاق هدننز و هزمه روند ځد هکهر

 كفل قم عانیالوهر "باشلاق ونیع-یا لوهر یبظ و یدج لاق روند ه ولناق ید هزات و رتو روند ه وهآ زوعم و
 نالوا برطضمو فیعض هدنزو حرحدم (كوهرلا# ردعج ندنظفل باش بایش هدنلوف بابشلا نمو

 رد هشت ندنظفل هک ر هلبصف كناب و یرسک كنار (ناتکیرلا)ل ب ےہ فیعض یا لوھ رم ما لاق روند هیش

 توقبح ندنراج وا لر یغیدسش واق یرلکر وک ولفرطیکیا كنبسق تآ یراجوا هکر وند هبهرهم هرم وب یکیا

 هک عملا یازلالصف زین یلاعت هدم زج رونن دهکیر هنر ره رول وا ندنفرط تسوا روب زم "لح یراکوک
 زضتاذاثلاثلا بابلا نم اناک از لجرلا كأز لا ردهنسانعم تحت قفلاص هلیصف كنهزمه و كناز ( ناک أزل )
 هدننزو لجرفس (كبعبزلال یبصسا اذا هنم كءازت لا ردهنسانعم قغات وا هدننزو لعاش (كواَرلا)و

 تالابم الصا هرهزوس .ea هکر وند هب هسک هد رپ یو شحافو راعب لوش هلا هددشمیاب (یببزاژ و

 نان هلم یاحو یضق كب از( كح زا هيف لیفاع یاب ال شحاف یا “یس وك لو لاقت هبل وار اتم بويا

 قمل وا ےقمو ایعا اذا تلاثلا بابا نم کز رعبلا كحز لا ردهنسانعم قلوا هدنام ورف بولی رو هلاوکس

 قداذا هنم كحز لاق ردهنسانعم قلوا نیقن كب هبدنسن رب و هب ماقا اذا ناکلاب كحز لاق ردهنسانعم

 لب مک تند (كاعزالا) هنع یهت اذا هنع كحز لاق رول وا دض هلغلوا هنسانعم قل وا هغرالآ ندهنسز ر و

 اتو هلعافم e هّناد تیعا اذا لجرا كحزا لاق ردهنسانعم قلاق ب ولب روب یسهتاد كمدآرب
 ]| رددنسانعم قعشلعب هنر یر هدننز و لعافت (كحا لا هدعاب اذا هسفن نع هکحاز لاقت ردهنسانعم كلا دیعب

 دفولحز (ذکو لحزاال اودعابت اذا اوکحازت لاق ردهتسانعم قعشلفارباو اونادت اذا اوکحازت لاش

 هک درحا ا یا رلا لصف مس

 هکردیعما ا وشکه دنن زو روفصع (ك وج زا ردیفدا م و هدننز و قلح زت ( تالح لا رون د هغا ربق هکر دیفدا معو

 مالغلا رز لا ردهنسانعم قلوا یوخدب هلنیتصف (كرزلا) رد كیماحز یعج ردناب یرلکدد یقشمرص غاب
 ردندحم یرصبلا كیرز یا نا كرز ردندیماسا هدننزو ریبز (كرز) هقلح ءاس اذا عبارلا بابلا نم اکرز

 رکب وا ولغواو كن رزن نچ لا دبعردنداعساهدننز ودنعم (كنر زال رون د هنلا كننمرکدلاهدننز وروبنز (كوترزلا)
 قرهیقلاچ یرلنایو یرلقانیق هدننزو هجرحد هلا هم یاز (فکز وزلال ردرلثدح دج نن نسح یدیفحو
 یتیرازوما هدننزو لجرفس (كزن وزلال یشلان اهیبنجو اهبتیلا تک ر حاذاةأرلا تکز وز لاق ردهنسانعم كم روب

 ( كولع زنا )ل هلیصفت رکذیس اکروند د كن وزروندهرودو نالوا رروب قرهیقلاچ نند قرهدان وا ینیراناب و
 "یرجا(یکعزالارولک كيک اعزوكک اعهزیمج روند هرودو سکا و ےئل ور وند هه ود زوم" هدننز ور وفصع
 هبل یا ةکعز مهل لاقب روند هغمروط بونلک | هجرادقمرب هدننزو هجز (فکعزلا) ردهنسانعم ك وکعز هدننزو

 قراتا قیص قیص یرامدآ ندقلن و زو فعض هل یخ كاز (كيکز ا) و هلنیتصف (كکزاإ) وهدننز و كش( كرلا)



 دیگ ٩۰ رم
 لاق ردهنسانعم قل وا فیعضو تسس هنسنرب هدننزو هحاعس (ذک اکر ال و هدننزو كش ( لا ملا لیلق یا |
 كنهنسنر و "قرااذا"یشلا لر لاق رد هنسانعمقلوا هقفوب و فعضاذا یناثلا بابلانم ةک اکرو اكر ؛یشلا لر

 یهنسنرپ و ضعب ىلع هضعب حرط اذا لوالا بابلانم اکر "یشلا لر لاق ردهنسانعم قمآ هرزوا ضعب یتضعب
 كنهنسنرب و های همزلا اذا هقنعیف بنذلا لر لاق یک كمر وک قوط هننویب رد هنسانعم كل مازلا هنن ویب كن هسکرب

 قرهشلاج و هم فرعی)هزغاذا هدي *یشلا ر لاقت ردهنسانعم قاثو بوقیص هلا لا نوح ا كليب یتسهثج و ج

 هجهدای ز ندیتتسچ لوق یلع هرومغ هجزآ كرو اهدهف اهعماج اذا ةأرملا لر لاش ردهنسانعم كل عاج |
 كرو هلرسک كنار ردكاکرو لاکر ا یعج رک ذیساک روند ید هککر ردتفل هدهب سسک كنار روند هن ال وا

 وص ر هدنسیقرش یلس لبج لرو ككراب تماح اذا اکرءاعسلا تککر لا ردهنسانعم قمردغاب یتنسچ دولب

 كفنوج اتر ورض هدنتب٭ كکروا هيف یم "یرمشپ ءام + مکب رشم نا اولاقو اوّرقسا مث + وبشا ریهز ردیدآ
 "دنر ( كترلا) هفعضتسا اذا هکّتسا لا رد هنسانعم كلا دع فیعض ه هنسنر ( كاكرسالا) یدلیا ماغدا |

 هدهرواحو تموصخ و لدج تقو نکل بون روک نادن و قیطنمو غیلب ارهاظ هکروندهمدآ لوش هدننزو
 تسس یمهیب هکروند هبهود لوشو ىع مصاخ اذاو اغیلب هارت ناکاذا كترمنالف لاق هلوا مکباو زجاح
 لاعتفا ( كاکترالا و قنلاقوذم وخر یا "كرم لج لاق هلوایکلس و قي ویص ینعب هیلوا یکیلیاو بول وا |
 كترا لا رد هنسانعم قلوا رول وا توهبمو زجام هد هصانش و لدج بون روکر ونس ارهاظ هسلک رب هدننزوا

 هدننع صوصخر و ج رااذا "یشلا كترا لاق رد هنسانعم قلوا برطضم هتوا یرب و اکترم ناک اذالجراا

 هدننزو هلزاز (هکرکرلا) كشاذا هرصایف كترا لا ردهنسانعم قلوا هدههبشو كش بويل وا بلقلا نیمطم

 ( ةکيکر ال فعض یا ةكر کر هبلا و فعض اذا *یفلا لرکر لاق هنسانعم قلوا فیعضو زسرف نسر |

 ةكيکرو كرالا اناصاام لوفتروندهرومننالوا هجهدایز ندستنسچ دوخاب « یتفسچ یک لر هدنزو هنیفس

 یتنسچ دولب هل رسک كنهزمش (كاکرالا) رک ذیساک روند هرب شلهبس یتنسجو "ثدلا قوفوه وا لیلق رطم یا
 هلب مک كنار ( كرلا) و هلیسهین لوعفم مسا ( كرلا ) ةرلاب ءاج اذا ءاعسلا تکرا لا رد هنسانعم قمردغاب

 ءارصص (ماک راا) هل رااهیلعرطم اذا لرو رمو ةكيكر ضرا لاق یکه کیکر روشدهرب شل هپس یتنسچ هدرانو
 ةک ارکر ةأ ما لاقب روندهتروع#لوب یراقلیوا و ی هدننز و هرات( ةكآرکر ال روند هنسسشوقااب هدننزو |

 رون د هنغاب جا نال وار ولي ردزص بو رایت هدنزو یر هلا هموع#یار (یکرلا) نذخفلا و زعلا هيطعلا یا ۱
 | (ك و کر لا رونل وا برض هدنقحانشآنایلوا ر وای ورابهدکخ اصم وروما هدتجاح مد + یر ا ةمصشوه + لث ا هنمو ۱

 | مول وطهدننز ول زازت (كرکرلا )ملص ا وهل وعاذا لوک ءاقسلاق روند همولوط وه هب رقشغل وحالصا و جالع |

 ۱ نوجالود و روند ه |قارسق هلناصف 6 ةکمرلا ورد هنسانعم قفتلاح نوجا قلوا غاب دوس نالوا هدنګا قیاب و ۱

 | هليترابع لسناذخت ةن وذربلا و سرفلا فلؤم + رد كامرا ىعم با عجب رد كمر ىج ر وند هریکر اب قارسقنانل ذات
 هلکطآ صیصخ ه هن وذ رب زکلای ح راش نکل + ردقل وا تفصهد هنسیکیا ر وک ذم فص و قایسیاضتقم هلکلیا ناب

 قالطا هد همدآ لاح یب و فیعض ولسنلل ذحت ةن وذربلا وا سرلا یا ةکمرلا تبکر لوقت یدنل وا هجرت همر لوا ۱

 هکسم یثآ هکر دهنسن هایسر هدننز و رجاه و بحاص (كمارلا) فیعض یا ةكمرلا بکر ةكمروه لاش رونلوا

 ۱ بت رم ندسبدو یب ع غعص و نامررمشفو وزامو دوسا جاز كمار هروک هنناب كتادرفم رارردشراق بوتاق
 دمدآنوغروط یکداجب ندکلب اب لوقیلع روند همدآ نایلربا ندار وا بولوا عقم هدر رب كمارو ردیکر تر

 كمر لاق رد هنسانعم قمل وا قم یماد هدرپ رب هدننزو د وعق (كومرا) دوهجوا ےقم یا كما روھ لاق روند

 یدارب هل مک ك نەز (كام الا ال ءاما ىلع تفکعاذا لبالا تکمر لا وه ماقا اذا ل والا بابلانماک ومر ناکللاب

 | ردقلزوب هکر وند هتکنر ل وکه دننزو هفرغ (فکمرلا) ه هتقا اذا ناکملاب هتکم را لوقت رد هنسانعم قلق ےقم هدری رب
 | ها هر ودک هد هباهن نکل یدلیا ریست هلادامر نول ینو هرزوا روک ذم هج وفلم + دام رانولیا ةکمر هب لاق
 | زو قتمارق هلغغل واربسفت هلترابع داوس یف ةقرو هدساسا و ردشلنا غب وصت ندنوب یکمار نانلوا رکذ و نایب

 | تذش هکر دشا ناب هلکنر لزق كن هدنالا ةمدقمو رولوا قتمارقو وق ندنکنر لوک روکهرللوقو سپ رول وا

 | ردهنسانعم قلوا زوب هدنکنر لوکهود هدشزو رارجا (كاکمرالا) رظنیلف هن روکلئام ههایس ندنرج
 | قهن ورعضاذاریعبلا قمرا لاقب ردهنسانعم قلوا نوب زو قی رآ ءودو دامرلا نول ی ناکاذا لج با قمرا لاق
  هدننز وروفعب كومرب رد دا عضومرب هلاک (ناکمرا) روند+ب ود زو هدنکنر لوک هدننزو رجا (قمرالا)



 -# ۸٩ ا
 ۱ . لوق ىلع ررجما بوکو دوص هنن رزوا هجهاکو رونل وا بیترتهلغا یفاص و امرخ و شک هکردماعط ولردرب هدننزو |

 0 e راک اوراردنا جب طب والو ناب هلا شکو نوااییادغب و امرخدوخاب رردا هی رت هلق وس دوخاب هلا نوا |
 | ییاعار , هکردوب یصا هبلیالک | کوی ها ابر تهکیزاکا ردجآ ینرف ییعب * لا وکیراف ناق + لنا هنو رو

 ۱ لوا 1 ییعیهب رشا ما هلک هب عنصا اام ه رستم ینارعا رایدلیا ریشات ینکیدلیا دل وت لغو ارب هدکدلکهندروب ندناب

 بواب هک راک | سپ یدلیا دارا یروب نم ۳ یالک و ین وتاخ ید د یم هچ ما یمت هب عاب هن یتالغ وا
 یدلیا راسفتسا ود رد هن یلاح كنسانا هللا ېص ینعب هما و یلطلا فیک هرکصندقدل وا لصاحعبش و لکا مات

 هدنن ز وریما (كي رلا و هدننز ودرص ی خم وص قشر اق هلباروماج ور وند هغی نايل ریانددوس هکی رو

 | لیلق هليا فیعض هدننز و فتک ( كىرا )رون د همدآ نالوا ش وشمو طلتختوهدن روش یشیا هدننز و فح( كىرا و
 | ردهنسانعم قلوا شرومشراقیشیا كمدآر هلنیتصف (كرلار) ةلیبطا فیعض یا كىر لج ر لا روند همدا ریپ دتلا
 بولیکر با ندهدامرب هدانزو باشیشعا ا رالا ال ءرما هیلع طاتخا اذا عبارلا بابلانماکیر لج زا كبر لاق
 لب رالاق رد هنسانعمقلوا هدن روشیسهشیدنا و رکفكمدآرب و فقواذارعالانع لب را لاق رد هنسانعمقمر وط
 ی " لع ندمالعا راردجدقبرارد هرقر هدن :ناضق ناتس ز وخ هلبعص كنا و یه كنه زه (ك.را) طلتخا اذاهأر

 یرلناب و یرلفالوق لوق ىلع روند هه ود هايس قتمزو هدننزو رجا (ك رالاژ ردنداروا یکی رالا لضفلا دجا

  هلناصف(ناکنرا لو هلنیتصف( كن را لو هليل وکس كنا و یصف كنار( كنرلا )هل وا قتمز و یرارب راس بول وا هايس كم
 براقاذا لوالا بابلا نماناکتر واکترواکترریعبلا كتر لاق رد هنسانعم كم رو قرهنآ قیصقیص یرام دآ هود

 هتیشم اذاریعبلا تکترا لوقت ردهنسانعم كمت روب هرزواروک ذم هجو یهود هل رسک كنه رمه (كاترالا) هوطخ |

 ج “اد رم هدننزو دعقم (كترملا و روتفف كح اذا كحضلا كترا لاقس رد هنسانعم كمل وكزمسرف زسرف و كترلاب
 | هنآ تاک ندنآ نکل ردروج۵٤ یس هغیص هکرد هلک ر هلنیتصف ( كدرلا) رد وراد یرلکدد كنسهد رم هکر دیعما ١

 بوخ ورلد هدننزو رهوح (كدورلاژ و هدنزورهوج(كدورلا) ردشم وا فرصتی را هک لد و رعود ور ینعب |
 یاةكد وم وةكدورةي راج ود و مود ور مالغ لاقت رد هکد وعو هکد ور ن ؤمر وند هلا وج هزانانتسم مادنا

 اورول وا یعاب ر هدنروص و رد راج هدقل وا حوتفمیرلچم كن زا هلکهکد و رمو لدو رهو قلا انسح اما وفنع یف |

 هدنابلعوفهدر هزعورول وا لل وعف یئز و سپ رارولوا لص الا "یعابریکرک و بح بورل وا ل وعفم سا ند هکد ور ینعن
e(تکدورا) رظنیلف ردیآندیناتلوق هکد ور یئآ یرکذ هکیدلاق ردرظن "هدیسر هدهلبترابع عانیا  

 | هر دعقم (كد رها هنسح اذا هکدور لاقت ردهنسانعم كلیا لزوک و قعاب لزوک ی هنسذرب هدر و هح رد 6

 :(ناکدار) ردالذا وریعج رون د هغالغواوه یزوق كچوکهدنن زمره وج هل هتم لاذ( ةکد و زا ر

 طسف هلا هم یاز (تكزر) ردندار وا دماح ی رددآ هب رقرب هدنساضف سوط هلا هحوتفم لاذ

 هلی رمسک كنا ر(كشرلا) ردلداعتالمولغوا كميالطو ردعما یرد كميالط خاص ثالم نالوا صمرب ژ زو هدنز و

 شراب قوا وردهبانعموب كشريد هدیس رافهکرید جم » هار هیکلا یاكشر لج رلاقب روند همدآوللاص ابف

 | لاجتسا هدر وب نم یانعم هدعب هلفاق یدا قشر یصا روند ةا ندا راهش و دع یب رامدقن و ق قبس راندا

 ید هنانعمو هدنس هدام نظفل قشر فوم نکل + قبلا یف ةامرلا ىلع “دعب یذلا یا كشر وه لاق ید وا |

 | حراش × یدا صع ناک هدناسح و ضارف ع هکر دبقل كنهسک مان یعبضلا د زب یان دز كشرو ردشمالیا ۱

 . رو نم هرزوا یه یزوجنا هکر د جزم * ردل وقنم یقیدنل وا قالطا هماسق هدنناسل نورراعإ یظفل كشرهکربد

 | ءار هدیس راف e هاکاو شلاق نوک چ وا بوریک برتعرببکرب هنجما یلاقص هکر ر شعا كويك ىلاقص |

 | هچرکش او ی هلت ببم رشا بیقلت كشر هروب نم هللا واوا ہت هلکع د ه رقع كز هم ومد

 لا ردا هلا هم داض ( هلاض رال ا )ردا ج ار روک.ذملقن كحراشقعا ردا لقن یه اکحوب ید یریمد

 | هدننزو رما (كيکرلا) امه وامهضغاذا هیلیع كضرا لاق رد هنس مانعبقچحآ توموت یی ردی یرازوک هدننز و

 هدنناذ هل ددشت كفاکو ىح كنار و كنءزمه ( كرالا)ل وهدننزو هارغ (تک اکر الو هدننزو باغ (كلاکراا)ل و

 یهو یمومان وتربغ لوق یلعر وند همدا نال وا فیعض یکاردا و لقعو یر قرهلواسک ان و هبامورف
 یرک ذموردهک كز ین قم رونده هسکنالوازطا تالابمو بویلس | نسیدنکه لغمامل وایتب باهم وعق وهدندنع یلها

 نم ليف یا كراو هک اکر و كاکرو كيکر لجر لاق هلن سمک كنار رد ناکر یعج رد كيکر

 لا كيکر وه لاقت رونل وا قالطا لا كيکر همدآ نالوا لیلق  ینافرعو عو رب ما هاب نعوا وام 3

 )۱۲( ۷ ثل *



 چ دل آ لا ذلا لصف زو

 ا ءا رلا لصف زو

 | + كومدلایهو ورم نانا هتافات 1۱ د
 هنامرکد نالوا راد هلتعرس ردهنسانعم هعیرس ردتفص هکلب تویلوا یعا كسرف كومد عقاو هدنعارصم

 | قج هچآ هققو هدننزو ربنم (كمدلا ) ردشلنا مهو هلکطنا دبق هرزوا قلوا مسا یرهوج ردشطنا هییشت
 | لاق رونل وا ریبعت؛روق هکروند هنس هرصرب كنان ۰ (كامدلا) اک هب وغالق وا

 ناسنا ددش و یوق ناقنایط ایت و ل رف یکم دلا ءانبلانم فاسلا وهو ادحاو کامدم موبلا ینابلا عفر

 رج یا كولمد هدي و ءاح لاق روند هشاط نیچلاب قلاوب یک هلک هدننزو روفصع (كولمدلا) روند هناویحو
 قیصعو راومشو دنوف شلوا رّودمهرزوا مان ر ودت بونلز ودهراپکی هدننز و ج رحدم (تالمدل) رب دتسم سلما ۱

 یسهم لایق هدننزو جرحدن (تلمدنلا) قلخ یا كلمدم مهسو رج لاش یکی راقلاوب هعلق روند ه هننن

 هشت رددآ عضومرب هدننزو رهوج (كنودلا) دهن و كف اذا ةيراجا ىد كلمدت لاق ردهنسانعم قغلقش ضا
 وبشا یکیدلیاد اشنا هدنفص و یودع تدش كنشوف هود یکیا لبقم نیا هکهتن رونل وا لامعتسا هد هر رل هين عیج و

 هلتدش هکایوک ردشلنا داربا هلیسهغیص هشت هدنتبب *ناحتسفب رعسلا داتقلا تاذو +ةولاو نیکن ودلانیبنا داکب ٭

 :مدیذمالعا نزواجدق و لوقا + وب را رثکك اذكر دکع درارا زاب هل وا ملسفم ندنراپ رد هلسیس یراودع

 هل وق جوقزوع"لوش هدننز و ذفنق (كدندلا) ردشلوا عقا و هلیس هغیص مجهدنتب «كنا ودلا "نه ودوایج ویذو

 (كادلا) و هدننز و كوش (2ل ودلا )هل وا ران وا بو هرتدلیرت لیرت یرلن|تنسهدوکن کر روب ندنلز وم" كب هکر ون د

 ردلهعتسم هنسانعم كل عاچ و هقح اذا اک ادمو اکو د لود *یشلا كاد لاق ردهنسانعم كمزا هلي كيم

 طالتخا ف اوعقو اذاموقلا كاد لاقت ردهنسانعم كش ود هب نتف و افوغ و شروش سانو اهعماح اذا ةأرملا كاد لاق

 یمدآر و اوض رم اذا موقلا كاد لاق ردا قصم ینع وج كل هتسخ هکایوک رد هنسانعم قمل وا هتسخ ندر قلخو
 (كودلا و هلیصف كيم ( كاد ا) با رت وا ءامیف هتغ ادا االف كاد لاق رد هنسانعم قمردلاط هغا ربط دوخاب ه وص

 هتم وصخ واغوغ ور وش و رش هلیعص و یصق كل اد (ذکو دلا )روند هن ايقاع" كجهزا و راد لر اراطع هدننز وربنم

 هنر یرب هده راحو عازن و اغوغو رش هدننزو لعافت (كلوادتلا و ةموصخو رشیف یا ةکو دفا وعقو لاق روند

 دوخاب زا ریشهلنیتصف (كهدآ) ةم وصلنا و رشلایف اولاضتاذا وکو ادت لا رد هنسانعم كعشدبا قییضت بوریک ۱
 یهنسنرب هلک كلاد ( كهدلا ۶ ردنداروا دیج انا نوراهو"یلع ندنیثدح ردهبرقرب هدنساضق طساو

 بوصاب هلقابا و هرسکو هنسط اذا ثلاثلا بابلانم اکهد *یثلا كهد لاق ردهنسانعم كقک وا بودا هزر هزر
 ] اهتطو اذا ةأرملا كهد لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلبا عاجج و اهتط و اذا ضرالا كهد لاش ردهنسانعم كفكج

 | فورعم هدیرع ضرا هلی لاد (كلاهدلا رل ردیدآ هر زج رپ هدننایم هشبح رب هلبا نم رب هدننزو رفعج (تاهد))
 ۳ 3 درو او لو هوس ر هره كاد (كدلا) روت وا قالطا هرلهبن هایس چاقرب

 | قفشم كد و ردعقا و هدنعارصم + اقز توصب كىدلا تفز و + وبشا هکهت رونل وا قالطا هدهغواط هکرول وا هاکو

 | هتنابن نّولت هکایوک رونلوا قالطا هنعسوم راهب و نوچغیدلوا یتلصخ سورخ رونلوا قالطا همدآ نابرهم و

 | هکیکیرموب نالوا هدندرایرتالو كن و ردربارپ یعجبو درفم هدنو هنسانعم یقاثا روند هنغابا حاسو ردینبم

 | یصقكي تک ادلال رد 2 عاش مان مالسلادبع ( "نجا كد الر دىبقل كئدح مان یسومن نوراهو رونل وا قالطا

 | كرالاد( كد لد )كىدلا ةرثکیاةکیدمو ةك ادم ضرا لاق روند هر قوچ یس و رخ هلي كم( ةكيدم الو هلیعط و

 چ عملا لاذلا لصف زس اهلرجز وهو كیدلل كد كد نولوقب ردندناوصا كج هیلشک سورخ هل رسک
 هک ذک د هبلس لا ردت رابع ندنطاسنا و تحار لاکكبلق ا فتا هدننزو هلزاز (تکذ کذلا)

 کیر ؛یشلا كىر لاق ردهنسانعم قمردشراق یی هنسنرب هدننزو كبس (تدرلا) ەچ[ ءارلا لصف و ةایح یا

 |هروماج یمدآر و هحلصا اذا دژلا كير لاش ردهنسانعم كلنا حالصا یدرتو هطلخ اذا لوالا بابلانم

 | ةکی لا كبر لاقب رد هنسانعم قماب ماعط یراکدید هکیرو لح وف هاقلا اذا انالف كبر لاق ردهنس انعم قارب

 ۱ ردهنس انعم قاب هروماچ و طلتخا یا كىت راف هکبر لاق ردهنسانعم قعشراق هدننز و لاعتفا (كابترالا]) اهلع اذا

 | هر هیلع طلتخا اذا لجرلا كبترا لاقب رد هنسانعم قلوا هدیروش یشیا كمدآر و عقو اذا لج ولایف كبترا لا

 | هغازود دیص و عتعت اذا همالکیف كبر لاق ردهنسانعم كل وس قشالوط و قشراق بويل وس قا یزو

 هفس |( کی را ) برطضا اذا لابا ديصلا كيترا لاق رد هنسانعم قمل وا برطضم هت وا یرب توشلیا
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AY Fe-تک  
 رقرب مار اضف نادمه ناکدو دعقل هالعا »۹ وه و ناکدلالع دععب هنر نر ید یو هدندنع ۱

 بوت روایرارب یمهلوقم قدنخ و هردوروٌچ هدننز و راث رب (ادکدلاژ و برک و یقه راد (كدکذ لا ردیدآ 0
 | یعجچ روند هضرا ولتظلغ دوخاب روند هغلموف نالوا قشپاب هر لوق ىلع روند هغلموف نالوا را رب سب هلبارب

 ظلغ اهبف ضرا یه وا ضرالاب دمشلم وایوتسا و سیکتلمریا لادکد و دک انلزن : لاق رونک كداکد و هلداکد |

 |( کو کدملا ) ةکو عدم یا ةکدکدم ضرا لاق یدنل وا رکذ هکر د هتسانعم د (نکدکدلا)

 .تابنیراکدید ثمروبولوا را ومه ب وبل وا یرلکسموت یکر ونس هدنسهروچ هکر وند هض را لوش هدننزو هکولسم |
 | ةكدمةما لاق رون ده ه راح ناقنایط هج وکه شيا نیت چای با زو هکصمهل رسک كم (فکدلا )هل وا رداتابنا | ۱

 | ه هنس لماکو ماتهدننز وریما (كيکدلا) یوقیا لدم مالغلاقر ول وا فص و ید هرک ذمو لا ىلع ةيتوقیا |

 بوت امرخ هدننزو مظعم (بلکدفا ل ماتیا تایکد موب لاق ردشفل وا سیک یناصقن کاب وک ر ونل وا قالطا 0
 لهجو ا( ك کدتلا) هریغو رک لک ؤییا ثلکدم لظنح لاق روند هنن زورق لهج وبا نالوا لوک ام هلبا هنسن
 یه ٩ فللاد (كلدلا إ) هطلخ اذا رقلاب لظنحا کد لاق ردهنسانعم قعاق ولتط یسهلوقم امرخ هننزویرق

 , لوالا بابلا نم اکلد هدب * یملا كلد لاق رد هنتسانعم قوا و كم روس هلا لای هنر هل وکس تال |

 دو دلال هکنح و هڏا اذا انالف رهدلا تاد لاقب ردلمعتسم هنرانعم كنا لامشوکو بیدأتو هکعدو هرم اذا

 | رد هنسانعم قوا لئاز نداع طس و دوخاب قمراو هلا وز دوخاب قمرارص لوق ىلع قاب شذوک هدننزو كولس
 بود زوت لب هدنز و ریما (كيلدل ) ءاعسادبکن ع تلاز وا تلاموا تّرفصا ؤا تیغ اذا کولد سعشلاتکلد لات

 لوق ىلع راردنا بدتر ندد وس هلغیق هکر وند هکج هب یرلکدد مرش وخ كران کر و روند هغارپط یغیدرواص |

 .ردیدآ تابنر و رتو دیزوا نیل و دیژلا نم ماعط وهو كيلدلا انمعطا لاق رولوا بترم ناف لر امر

 نره مرصاک | هدماشرول وا ن ریش یک امرخ هزات وزب هرکصندکد لکو د یکچ هکرونبد هن ر رجا درو

 |رولوا هبیش هن داد امرخ هزات هدن والح و ردق یتیروقامرخ هدنرج و مرج رد رم كلکیزمرق یاب كيلد لوق ىلع |

 | قاوافد رحم ندنا ثالیچ و ردمسفم هلا هویم یراکد د ثالیج كيلد هدنادرفم ضعب رردنا !دها هنر یرب هدنع ۱

٤ 

۱ 

 1 هدنز و قنذع ردكاد یچج رونا و ۱ قالطا همدآ راک هنرح و راذکر کش لیا تس رام ها صم وروما كىلدو ردیرقا |

| 
 ۱ هک قفلیوخ بوللتعبط هلا یوخر هدنزو لعق (تادتلا) رومالا سرامدق ناک ادا كيلد لحر لا | ۱

 | یک کن هد و تط رومد ه هنس قجهردشوع وا توروس هل دن هد زو روبص كل ولدل۱) قلخح اڏا هن تدت لاق |

 | باتنیع كولد هکر د جزم * رد دآ عض ومر هدنباز بلح كولد ومر و بیطنم هت داغ وهو كولد تآدت لاش |

 رک ذ هدنرب كن اصق ینتمو ردلقشم یتیراث ؟همدقهینا ردشلوا هریک يرق ر الاح بولوا هعدق ةعلقرب هدنساضق |

 یدنلوا رکد N هقیفو روند هدوس نالیغاص لوا ندال وا قف هدننزو همام ( تک الدلا ردعلیا | ۱

 همدآ شفلسر وا هلما ربا هدنبلط هنسنرب و لوک دم یا كولدم سرف لا ردیفدا مو هدنز و لوکدم (كلولدلا |

 روند ه هود شلوا ءدوسرفاب ۋو کل هل رفشورام ترک و لا سل اق ا "جا ادا وادم لج ر لا روا

 (كلدلا) تلد هيتبكر ف یذلا وه وا راغسالاب تلد اذا لولدمربعپ لاش روند هننال وا كاکش وکه دنرازد دوخاب |

 | ردهنساتعم قمردنلایوا فح كمدآر هدن زو اغا (فکلادلا) ةواخ ر یا تللد بلای ون د هکلکش که
 بولیراص هن وا هلک كمال و كلاد (كيلاو دلال رد دآ كجو ر هدننز و هزم (ةکلدلا)) هلطامادآ هکلاد لاق

 لود فلوم یو هل رسک كمال و هلن اهزمش روند ید كيلآ اد روند هکع ون لوغو داخ یر ۱

 رظسلف ردهشش ندنس هدام لاودو هسخو ردهلا رظن هنظفل ارهاظ ی هدارو ردشطا تدث هدنسهدام

 هب هقان در هد ز و رفعقت ل9 كلا أد یجب رون د هیظع ما هلیعط تلاد( كول ۇدلا)

 لوالا بابلانم اکومد بترالا تکمد لاق ردهنتسانعم كمترکس هلتعرس هدنزو كولس(كومدلا و روند

 راص ادا | ثلا كمد لاش ردهنسانعم قلوا نیا و زود ی 1 یسهتخن هرهم هنسنر و اه ودع ق تعرسما اذا

 س اذا د "یشلا كد لاق رد ام بلک وک وا وا ینەنسذرب هل کف كلاد  كمدلا إل سلما

 | كمد لاق ردهنسانعم كکوب تناو استرا اذآ سما تكمد لاش ردهنسانهم قلو عافترا شنوکو |
 هدنزو روبص (كومدلا إل اهبکر اذا ةقانلا یا لاق ارد دن اتام و روغل هب هقان و هلتف اذا ءاشرلا |

 (نالیقوفا وك تالوف 1 هلغل وال وي كب لوق ىلعار وند هراقمنالوار ود رت ر دوا نالوا نو یه

 | ةيناسلا اهب سي ةيظجوا "لا همی وا رکب لاق هدشنزو قنع رولکكمد یعج روند هب هراقم
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 |[ وند دراکش نیت وب روس ندهدرآ هدننز و هلیفص (نکیوفلا )لرد ییعع هارد لوقتهنسانعم ثب رد ما لعف

 ۱۱ و وا قالطا الأم دوخاب الات

 | روند هب هجلاق هدننز و روفصع (كومردلا قرون د هغاربط قشموب و یرا وا قیقدلا نم ربنا یا كمردلا نم عطب

 | لا ردهنسانعم كع روب قرانا قیص قیص یرامدآ لوق ىلع كل هدننزو هجرحد (ثکمردلا ) هتسانعم هسفنط |

 | یر وب و هسلماذاءابلا كمرد لاقت رد هنسانعم یتعاب نیچلایو زود یاو وطلنا براقوا ادع اذا لجرلا كمرد
 | هدننزو روفصع (كوتردلا) هژک اذا ضولحا كمرد لاقت ردهنسانعم كلا هاو بارخ هز ر هزر بوزو |

 ۱ روند د كنردروند هب هلاق ك ونرد و روند ه هعشود هن وکر دوخاب هب و سنج رب هل رسک تلاد (كين ردلا و

 | هود هلب مصق كفلاو ىح كنیسو تلاد (ۍکسیدلا) روند هن السرا هدننزو رهوج (كسودلا) هدننزو جر ز

 | رنا تز راک سال یک هلیصف كلاد (كعدلالروند ه یروسس ممظعرب ندیک و نوت و ندنشوق

 ۱ كليا داقنمو مار نیش دو هتنشخ نالا اذا ثلاثلا بابلانم اکعد سدللاب بولا كعد لاق ردهنسانعم قات عالم

 ۱ قغنواو هغ"رم اذا باتلاف هکعد لاق ردهنسانعم كمهلب هغاربط و هيل اذا مصانا كعد لاق ردهنسانعم

 | ددشو دنت یتموصخ هدننزو ربنم (كعدلا )و هدننزو دناعم (كعادلا) هکلد اذا عدالا كعد لاق رد هنسانعم

 | هنکجوب قو و روند هناوتان و فیعض هدننز و درص (كعدلا) دلایا كعدم و كعادم مصخ لاق روند همدآ ||

 | 6 كعادتلا ج ول ىا كعد لجر لا روند همدا وکنوا زان هدننزو فتك( كعدلا) رددآ شوقرب و روند

 | هدشا غواو یهتموصخ تدتشا اذا موقلا كعادت لا ردهنسانعقلوا دتشم یراتموصخ هن ر یر هدننز و لعافت

 | هفعد هلبص لاد( ةكع دلا لا وس رم اذا برا یف اوکعادت لاق رد هنسانعم كعش ر ود بوروس هنوا یرب یني رب یرب

 | هنس یا قیرطلا ةکعد ذخا لاق روند هنترص ثالشیا كلوبو روند ههود كولب ر هکردیفدارعو هدننزو

 | (فکعادلا) قجاذاعبارلا بابلا ن نم اکعد لج را كجد لا ردهنسانعم تنوعرو قج هلنیتصف «كعدلا)
 | كاد (ةیاکعدلا روند هتروع ولتقاج نال وا یمادقا ۶ ار روند همدآ زیو قجا (كعادلالو

 |نوسلوا رودو رکو ضبع ؛لرکو لیوط كرك رونلوا قالطا هتروعو را روند همدآ نامشیش هریک |
 | ندننالضف راوطو ندنالم#" هلفلوا رچوک بونوق قوچ ساناک | هکروند هرب لوش هلک كيم (نکوعدلا)
 | اهدسفت یتح لاو الا و لاما راتآ زنکف سانلا اهب ٹک تناک اذا ةکو عدم ضرا لاقي هل وا نفعتمو ثّولمو رادرم |
 لد لاق رد هننانمم تعاد ارم درخومزب ر هزر بوقب ییسهلوتم راود هدننزو كش( دلار كلذ نوه کینه

 [ زودو لک كاد رولک لاکد یعجب روند هغلموق راومه و زود دو همده و هق د اذالوالابابلانماکد طاخا

 رقاجو شفوو شنا كرب رولوا ردصم هاد ووتم یا كد ناکم لاه رد وکد یعجج روند هناکم راومش و

 اهدوعص یّوس اذا لّوالابابلا نماکد ضرالا د لاق ردهنسانعم كقلز ود یک یسهتخن هرهم نی روقچ

 | بازتلاب اهترفح سبک اذا ضرالا لد لاقت ردهنسانعم كالا زدنود بوکچ قاربط هر هجروقج و اهطوبه و
 | .لت روندکوا “لد و اهم و اهنفد اذا بلا لد لاقب ردهنسانعم قمرمصاب بوتروا هلغاریط ییوبقو اهي وسو

 ضم یمدآرب ردلمعتسم هرز وا مولعم ءانن لوق ىلع ردهنسانعم قلوا هتسخ هلیسهخص لوهحم كد و هنسانعم |
 هفعضا اذا ضرلا هكدا لاق وا ض رم اذا لوهحا ءان ىلع لجراا لد لاق هنتسانع كليا نو ز تلعو |

 هدنغلارا وبقو هدنکو ا وق هکردهنسانعم ناکدو روند هغلموق راومه و زود یخدوب هلیخف كلاد (ةکدلا))

 | ناکدلا و ةكدلا ىلع دعش هتأر لوقت روند هنیش یمهلوقم هفص و یکسودس شلباب حس نوجما قمروتوا
Êهبکنا كر رب هدنن ز و لاعفنا ( كاکدنالا و ردیدآ عضوم رب هدقشمد هطوغ کدو هالعا 2 طسب ءانب وهو  | 

 ك هلع كلا د( كدلا) لدنافناکلا "لد لاق ردهنسانعم قلوا ناسکیو ربارب یروةچ یرقاج و یرایمو و |
 ۱ عج ندنظفل هلوآ و رو هدر ارداف د یعج روند هغاط موا نیه هرو روند ه هنس یرمو و یرا

 دوخاب زمسکر واورهظلا ضیرعلایا دا سرف لاقب روند هلآ نیت هرب یهفرا یصی "ادالالرکذذ ساک رول وا

 || د دشت كفاک (ءاکدلا ل همانس فرش موا هل مانسال یا دا لج لاق روند هه ود كکرا ولکر وا یصب

 یدرفم ردلمعتسم هلیسهغیص عج لوق ىلع رد تاواکد یعج روند هن هبت قلاب كچوک نایلوا ظیلغ ردم

 هنکل رس روا كنه ود ردیما هلنیتصف (تاکدلا ) روند ه هقان ولک روا یصب دوخاب سکروا کدو ردقو

 فارشاال یا لوک مسرف لا روند ها تصاب و قصاب یراقجاما (لوکدلاالروند هنکل ولک روا یصی دوخای
 راضعب هکر د ح راش + روند هنیشن یسهلوقم هفض و یکس و دیسب علج یک کد هدننزو نام ز (نک دلار هت

 (هدندنع)



 ردیبقل "یه ذلا ىح ن دمخ نن ې نالوا مأما ناو ثیدح لها ماما هد رواسد هدننز و نالیغ ( ناکيح

E 09یا نیت کر زر روند هتروع رودوب یرم یو زینت  e 

 AREN یخ كك مان ما نارتو هم 6 ی زا ءاطنا لصف چ هب یتحا اذا
 تابلان م اکر خهق 1 رخ لاق ردهنسانعم كما رارصاو "شم هدنز و قرخ(كرخا رده رقرب هدنساضقرلب هدنز و

 برر هدا رام تاغ( ناکرخ )لر ددآ هر زجر هدسرافرګ هدننزو رجاه(كراخ )ل اذا عبارا

 یرواسیللا 0 لبم به يا قهسا ندننثدح هلع كناح ( كشخ» ردیا یدح تائدحم مان كلا دبع هلی كناخ

 كشخوبشا ردروهشم ظعا و ردهدننزو نام هکناکشخ نب نیسحن 'ےھاراو ردیم|یردب لربسفم د وادو ردىیقل

 چ ةلمعلا لادلالصف چ رددآ هدلبرب هدننلبا نارکم هلنینک اس ءاقتلا(كشاخالر وند 4 یروق هدیس رافیظفل

 كمدآر هلنیتصف (كردلا) روند هنکو تک نالق هدجاغا كغا د شلسک ردهنسانعم هفان رک هدننز و همام (ةک ابدلا
 هقاط یا هک ءاقشلا لرد نم كب ذوعا  ٿیدحلا هنمو ح راشلا لاق ردع هنسانعم قال روند هکعشلب ندندرآ ۱

 كنار هدنو یک ناعض ر ندهنسن ییدل وا یلاخ كمدآ نالوا "قح بحاص ندنبلط میر زا هعیت وا

 هنن رعف تیاهن كن هنسنره لرد و ةعشلا نم قحا وه و هصالخ "یلعفل رد نم ثاکرداام لاقت هنم و ردنفل هد هلیئوکس

 كندا ویق هکروند هنس هراب پیا لوش و هرعق یصقا یا رصلا لرد صا ّوغلا غلب لاق رد لاردا عج روند

 هل وا ظوفح ندکع روج بویلک ه وص بیا لصا بولک هراب لوا ه وص هک راردا قالا و دن هنفرط ندهغوق
 مس ندنال وا 4 یرقو ج رد کد روند ههو هاب و هب هقبط نال وا یضوط ه یعاشا لرد و

 هلا سوا( كردلامون) رونل وا ریبعت هلا تاکرد ندغهج لها لزانمو هللا تاح رد ندننج بتا رم هلتهج و رولک |

 اد لاق رد هنسانعم قول كشتي و كعشربا هللرسک كنءزمه كار دال ردف ورعم موبر هدننابم ج رزخ |
 هنسفو واو هنقو غلب اذا "یشلا ردا لاق ردلمتسم هنسانعم قلو یل اک هج رد بوشی را ققوكنەنسفرب و ٠

 مسا (تک ردلاژو (كردلا و هدننزو دادش ( لاّردلا رز یف اذا "یشلا ردا لاق رد هنسانعم قلو انف ف بونکو

 دوئل ریا هکر دمو كردم و لا رد لحر لاش روند همدا نالوا لا رد الا عب رس هل رل هين لعاق

 اذا موقلالرادت لاق ردهنسانعم كمشلی هنل وا بولکی رخآ كتعاج رب هدننزو لعافت( ك رادتلا )ر دیم" لج رر
 ماغدا و بلق هلاد ءاتینعب اوکرادت هلصا ةیالا چ اعیج اھیف اوکرادا اذا یتح ال یلاعت هلوف و مهلّوا مهرخآ قل ۱

 ییفیاه مما نم مهدنع الو اهل اولهجیا دچۃ رخالا یف هل هل رادالب ۱ یلاعت هلوقو یدنلوا لاخدا هزمش هنل وا و

 رد هنسانعم قول ك رادت هدنلوق هتجر هل هکرادت هکر اد ح راش+ یدل وب تیاهن هدنص وصخ ترخآ ما قوط یرالع |

 تآ رد ردصم ندالعاغم هدنز و باتک ( لا ردلا) ردکعد هدبا لاصبا یتنجر هکهشن هلشج ر اکا لاعتم یادخ |

 یر یهنسنر و هقخ اذا اکارد شحولا سرفلا راد لاقت ودهتسانعم ناچ ندندرا كشحویکدش ود هندرآ :

 مسا (كرادتلاو رددآ كبلکرب ارد و ضعب ىلع دضع) عبا اذا "یشلا راد لاق ردهنسانعم ف هګدرا كن رب ۱

 ل رصم فرح یکیا هدننب نک اس فرح یکیا هدنا هکر وند ه هیفاق لوش هدنحالطصا ضو ع لها هلیس هين لعاف ||

 رد هلوکس كنالوا مال کی کل ف لوعفو یک ل عف نلوعفو ردعقاو مالو نیع هدننب نونو فلا هکی کن لعافتم هلوا عقاو ق
 ها روغ! (كیردنلا) ردشلوا بفاعتم نیرب یرب تاکرح هلقمالوا قیام لوا نک اس عقاو هدنشنیک رم هک بوک

 لا ردا ییهنسنرب هللا هنسنرب ( كاردتسالا  هرطق عبات اذا رطلا لرد لاق ردهنسانعم كلکود ىب رد یراهرطق |

 باوصلاباطنا لردتسا الثم و ه هکاردا لواح اذا "یشلاب "یشلا لردتسا لاق ردهنسانعم قلوا هدندبق كا ق
 یهنسن نالوا توف كلذکهسلوا هدنبلط كمر وکی نسهراج بودا كاردا هبا وص نیرو لوق نالوا اطخ راربد

 روندهنکلیا كنشاب شیرک نالی رک هاب هلب رسک كل اد (ةکردلارارارد هنافام ك ردتسا هسروتک هن رب هلبا "یشر |

 هلعافس( ذکر ادلا روند هب هچ راب یرکد لک | هنالوق هصقو رونلوا لصو هنشب رک ك باي هکر وند همرصو هشباق لوشو
 هلیسهبن لعاف مسا (تکر ادملا) عابناف كرادالو هيف هللاا رابال مهلوق اماو یدنلوا رک داف ردصم ردهدننزو|(

 دف (نکردلا) عاملا نم عبشت ال تناک اذا هکر ادم ةأرما لا رونلوا قالطا هتروع نالوا زم وط ندعاجب ّ

 ن هکر دمو رونل وا قالطا کردید هک موم نالوا هدننب كلزوما یکاو رذدآ وص و هدندروبع وب وت تا ا

 ثرالان لردمو دایزن كردمو ردیعما كسرفرب هدننزو نسحم كردم یدنلوا نایب هدنسهدام فدنخ سایلا

 هدنز و ماطق ( كارد و ردن دنسعبات ردهدنز و رب ز هکك برد ن دلخو ر دن دناعصا لیفطلا وا یرافغلا لردم و

 مه نهم اءاا لصف [عیس

 هک ةا لأ لا دلا لصف مس



 سگ ۸5 رو
 لا ردهنساتعم كا ناقنا و مهف یک کرک یهنسنر و نسرلا بف یف لعج اذا لوالاو یفاثلا بابلا نم اکتح

 ایپ هام كفجوجكچوک هلقمرب بوزا ہد ضا یسهلوقم امرخ و همکحا و یف اذا یا كنح
 نوسل وا هرکصندقدشلآ رکو رارهاریبعت هجا ضا راندا هبا کنول وا هدقدلشاب هفم ردشل آ هماعطادت | رک
 یتسهشیدنا ویآر یس ه رحت هریشکت ابلقت هلغل وار مدآ رب و هکنح هکلدف هریغ وا ۱ رم غضم اذا "یبصلا كنحلاق
 ا ا مدانعم ود براصلا هتمکحا اذا ان الف نسلا تکنح لاش ردهنسانعم قلق راوتسا و نيم یندشرو لفع و
 ! كنتحا لاق ردهنسانعم كمروچ هشاو هن نغآ كنا نوجما قیشاوب دوب هدنن زو لاعتفا (كانتجالا]) ردتفل
 هتکشحا لاقب رد هنسانعم قلق تارا نیت نامز لاوحا ب رحت یمدآ رم نسلا لانتحاو هکنح یی سرفلا
 لاق ردذوخأم ندل وا یانعم ردلعتسم هنسانعم قلوا یلوتسمو بلاغ هرزوا هسکر و هتکنح ینعع نسلا
 ضرالا دارطاكنتحا لا ردلمعتسم هنسانعم كم یروپس یتاناب نالوا هدرب هکرکچو هیلع یلوتسا اذا هکنتحا

 (لونحا) هلکه لامذخا اذا انالفكنتحا لاق ردلمعتسم هنسانعم كلبا ذخاینلام هلجلابكمدآرب و املعام لکا اذا
 مظعم (كنع و روند هفج وج یرلکدروس هنغامط بوزا یتسهلوقم امرخ هدزغا هدننز و مظعم (كنح اال و

 نامزلا وحا برا ترک هدننز وربما (كىنح )لو هلیس هب لعافیسا (تانتح)و هدننز و مرکم (كنحمل و هدننزو

 كنحمو كنحم لجر لاق یدنل وا رکذ هکر وند ید كنح روند همدآ نالوا راوتساو نیتم یارو دشر هلسیس
 رسا هل مک كناح(كنل او هلي ك رااح (كنخا و (تک ل ۱)براجتلابیآ را کم یا كنحو كىنحوكنتحو

 ۱ ندرارباس ردلیضفت لعفا هدننزو لضفا (كنحالا)) روند هنماکعسا و تناتم هلرکف و لقع هلدببس لاوحا هبرحت

 | هلعفا ام امف لاق ال ةقللنا نال ردان وه و الك | امهدشایا نیریعبلا كنحا لاق رونل واقالطا هود نال وا لوک | دن زا

 ۱ غیصوب هروک هنناب كحراشنکل + زلوا دراو لیفت لعفا نالوا ندمدا ول وا و بح لعف ندنلاعفا تتلخ ینعب
 | دف غ (فکنطا ) ثللاحیا كناح دوسالاق ردیفدا مو هدننز و كلاح (كناخا) ردق و یلعف ردند هلضافم و بعت

 هن رب یر یراب وچ نال وا هدنشاق ولل وص ولغاص لرم هلکنا هکروند هجاغالوش هدنز و باتک(كلانطا لو هدننزو

 | یسهکح كن هقان هکروند هب هتخت لوشو روند هشياق یرقدراص بوردشانب هن رب یرب یرلنا دوخاب رونل وا مض
 | هنیفس (فکبنط) هیلیالوبق بولبقایاک |هک ترا ردبادنب هنن وب تلکش وکه اکی نج وا رب كم بویلغاب هللا بیا رب هنت
 هکچ ینباک ك غراص هدننز ولعفت كن )لک الاةدیطایا ةکبنح ةبادلاه روند هه اد ولشبلزوک هدننز و

 ۱ (كانهسالا ) هکنح تح نمقماملا ادا اذا لج را كنت لا رد هنسانعم قم راصهرز وا هج و قمل آب ورونک ندنتلآ

 | ةلق دعب هلک | دتشا اذا لج رلاكنخسا لا ردهنسانعم قملوا لک الا دیدش ندهرکص نکیا لک الا لیلق مدآرب
 |هدننزو كوش (كوا) هلصانم علقنا اذا ءاضعلا كنصتسا لاقب ردهنسانعم قع وق بولیربآ ندنکو کج اغاو

 كنهکایحو لایح هدارو و ردُباب ویوا و بیکرتو و ردهنسانعمقموقوط هل سکه رااح (فک ایا )و( كايا )و

 هنسانعم كع رب هدنورد هرطاخرب و هه اذا هک ایحو اکایحو اکوح لوح بوثلا كاح لاق ردواو یصا
 ردناب یراکدد یناسارخ رت هکر دیم“ جور ذاب لوحو ج” ر اذا یردص ىف ىلا اح لوقت ردلهعتسم
 یعجج رد هکناحیثن ؤم هلناحصف رد هکوح و یکه داق وداق رد هک اح ىج روند ههالج( كن الا) روند هنتوازوعم و

 | یداورب هدهرذع دالب ( هک اح)لهنسانعم هاکتسد رون دهنهاکزتهالج ردناکمیسا هلیصفكيم (ذک احل ا) ردكن اوح

 | ده راحو لاق هلتبسانموب روند ههاکزت ردیلصا كنهکاح نانلوا رک ذ هکءهدننزو هدعقم (تکوحلا) ردیدآ

 (ناکیلا) و هلیصف كناح (كيلا) لانق یا ةکوح یف مهتکرت لوقت هنمو ردیهاکزت لق هکابوک یدنلوا لامعتسا
 كع روب نلاص ینلاصو هجم ادا اناکیحو اکیح كيح بوثلا لاح لاس ردهنسانعم قموقوط ىج دوب هتاف
 لاقي یک عاض وا یهدنماکنه تک ایح ردلمعتسم هنسانعم كع رو قرهدان وا یني رازوما و ینیدوج و لوق ىلع

 | ههبرض عمق تلذک ك لشيا هن ورد زوسرپ كيحو هیشمیف هدسجو هسبکنم كل رحوا لاثخا و زضت اذا لجرلا كاح
 | هنسانعم كعسک و رثا اذا فیسلا كاحو ذخا اذا اکیح بلقلا ىف لوقلا اح لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلشیا
 ۱ ههالج هدننزو دادش (كابطا) و (كن اطا)ل تعطف اذا ةرفشلا تک اح لا ردیمزال لری أت هکر دلمعتسم

  كنايو یعضكناح (ةناكيطا) و یرسکو ىح كنا ةناکیل )و هدنز ویزجج (یکیطا) رداک ابح یوم روند
 | (ةک احالالرون دهتروع ناب روقرهدان وا یتسهدوکو ینیراز وما دوخاب ییلاص ینلاص رد راشم هدران و هلرصف
 [ةرفشلا تک احا لاق ردهنسانعم كمكو را اذا فیسلا كاسا لاقن ردهتسانعم كلياريث أت ىد و هل رسک كنءهزمه
 | ردراژدحم كيح انا دجش و صن ردنداعما هلنیتصف ( كيح)پ هيف كاحا ام یا فيلا هک احا ام لاق و تعطق اذا

 ( ناکیح )



e AF رس 
 “كحا 19 لاو روند ایا شمالاق قزال هد ساو توکم یا"كحا فا لاق رول وا فص و هنغنرط

 تودنا ض رعت نوڪ ار وشو "رش همدآرب هدننز و لعفت «تكکصهلا)رونل واقالطا هشید (ةک الا هغی نسال یا

 (كلخا)) و هلع كناح (ذکلطا) لّرشل ضرعت یا كب كکعب نالف لاقب ردلمعتسم هنسانفم قلا ریکرش
 هاکح روند هکله نالوا هدناسل هکلح و داوسلا ع ا تلح و ةكلح هنف لاقت ر روند هغل ایس كب هاتر

 یکی غیدلاط ه وص قلاب هکر وند هروناج هدرخ سنجر و ةلکح یا ةکلح هناسلی لاقت رد ولقم ا وک ساخ

 لاش هنسانعم قمل وا هایسكن رول وا ردصم هنيه (كلح وآل ردندنعاونا هلكت رک لوق للغ ردنک بولاط هغلموق
 روند هنفلهایس دوخان هن زاقنم كنهغرق بارفلا كالحو ادیدش دّوسا اذا عبارلا بابلایم اکلح *یفلا كل
 | روتدهب ی هایسطب ر ردلعاف تنا هرز وأ تشن (ثلاخا) هداوس وا هکنح یا تارغلا كلح لثم دوسا ه ول لاق

 | سورة( كوكلملا او هدننز وروفصع ( وکلا )و ەدنزولعذق( ك لكلا )و هلیس هی لعاف سا ( تا وللا
 ردنکد عابنا رانو و روند هئیش نالوا هايس هدرلن و هلن رل هی لعاف سا (نرصتسلا) و (ككلاملا) و دوو

 (ءاکلطا اڑ داوسلادب دشیا تلحس و تاکنلح و هل زا و 4 aS دوساو “یش 2 لاق

 یاغ هلبصف كنهددشم فاکو یعط كمالو كناح (یکلحا) و هدننزو ءاولغ (ءاکلطازو هلبغفو یعط كناح
 روند هراس هروجكحوک و هد رخ اتلطم هلنیتف ( کیا روند ه هلکنت رکس نج ر یکه کلح هد رانو ا

 روند هراهګ ر 5 هدرخ و لاذر یا كج مه لا رونل وا قالطا هسات لاذزو روند درا هلهکو زد هکچ ید را

 زند هنر وتو رج هود وكنشوققلترغب ةصاخ وروند هرابزوق ما ۳
 لاق روند هرازوغالق نادان ندا كالربهر لر هیلمت ؛هدرلنابای سل و و عبطلا و لصالا م رک یا كم ے رک ل ۱

 هت روع رودو مادنا د و نیکر چ و ردندرةم لاه )< ) ةالفلا نوفسصت نذلا ءالدالا یا كجلا ال ا

 قاز وغالق هج وا هلیحق كناح (كجلال رس كندج "یکتا كج نب "یلع نب مهاربا ندنیدحم كجو رؤ ]
 هدنم هدننزو باصس ( كاج ) یضم اذا عبارلا بابلام اج ةلالدلا ف كج لاق رد هن داتعم كقك بوش |
 ندنراج وا كن راکو ا كنى رلکیک هکج هل زو چ اكس العا فقس ن دن زو چا ها ضا هلنیتکف ( كن الرد دآ نصح رب

 ونل وا ریبعت قامد هدیکر و ماک هدیسراف ردیسالعا فقس امامت هلزغا دارم هکر وند ه وضع نالوا دصغاشا
 دوخاب روندكنح هد هنلفسا فقس كرا هکر ول وا عدونتیظفل وا هروک اکا هلغل وا عقا و لفسالاوا هد هس ضعب

 فتسو هبالعا فقس هکرول وا لفسا فقس دا رم ندنموهفم نیلا مدقم فرط نم لفسالاو هروک هنس هک وا و
 یریبعت قامد تلآ هنسیغاشا و قامد تسوا هنسیراقو هدزعاسل ارز ردعالم ك و و روند كنح هدهلفسا |

 | هد دج رت هلکلتا م رصت هان اونع مفلا ىلعا فقس وه و هدیدالا دقو شا ف نکل ردراو ق

 ۱ كل رهدنایعریرارب یراقدا شاهکر وند هس ول و اول وارح وک كنحو رد ادا مبا او یو

 | یکهف وکر ونل وا قالطا ه راهب ك کو و كج وک ل وش وهن وعر ادلب ن وعن :ةعاج یا كانحا وكنح مھ لاقى رار دیک

 اقل اوع هدنع كنحو ردنا دیأات یغیدنل وا ه العا فقس كنح قالطا و و هل وا قلشاط ناو ق یک یشاط

 ۱ | لوق ىلع هن راقنم كنهغرق 6(بارغلاكنح# و ردیبقل یاهنضا ام ندننادحم و ردیدآ یداورب هدندروب یسهلسق

 ۱ هزنیتعص (كنطا) روند ه ه ېکه لق فرشم هنفارطا هدلح كسکو هلاصف (ةکتخ ال رونلوا قالطا هنفلهایس

 e نکنم ویلا كنح ةأرها و لج ز لاق رونلواقالطا ځد هراروند هن وناخ ی بها تناطف و دشر
 | یتسهلوقم امرخو دکن ثاد اذا هک لاق ردهنسانعم قغوا یتغامد كنهسک ر (كنهلا) رك ذبس اک |
 هکنح هکلدف هریغ وا ارت غضم اذا "یصلا كتح لا ردهنسانعم قلاچ هتغامد كفج وچ بوینیج هدرا |

  Êرد)یعتسم دنسانعم قالت کیت ینتناطفو یأرو لقع كمدآ یمه رڪ هرشک تابلقتو لاوحا لبيس نامزورعو |

 هل رسک كنهزمه (كانحالا) رک ذیس اک هتکنحیتعع "نسلا هتکنخ لاقت ردنا للذم هدنزرط لونحت سرف هکایوک |
 ۳ لاوحا تراحت هلمببس نامزو رعو هکنحكاد اذا انالف كنحا لا ردهنسانعم قوا غا كمدآرب ید و

 ردهنسانعم كم ردن ود ورک و براضتا هتیکحا ادا -نسلا هتک دنا لا رد هنشانمخ تا زالو از و دشر تا
 ۱ ققس او هکرود هسا یرلکدتا ریبعت هشاوب هدننز وباتک (كانخا )9و هدنن زورم( كنحما ) هد راذا هکنحالاق

 ۳ ان ورک دیس اک ردهلیعص كناح هکر دهثسانعم هکنح كلانحو راردنا دن هن ضا كنه" اد شکر س ن وا 1

 | ددرلرعاش یو نب ءارب كانحوا و بالکنب رکب یا ون لانحواو تباث ن لانح و 2 هنس نس لانحت ردندنماسا ق

 | سرفلا كنح لا E قوا دشاو هننزغآ كراوط نوچ قوشاوب وک كنون و ین كناح (كنخا)



< AY B~ 
 | ردموفرم هلناونع هترشق “ىلا تککج هدحایصیو عوبرم هر نکع دزی یو تکا یار یکحاو

 | یناعد یا یتکصساو ینکخاویکحویمأر تاو ین دنا واین فلج + ردهجم روت یخ دەدرار اسو

 | لاکتساو هلاکحا و كح بولوا هن لانعم قمن زاقو شاتو كمشک كاكتحا هلکلیا مس هلیت رابع هکجن لا
 | ناب هراشالاب هدنرتفت هکح ىلا نامد ی انعم قيشاقو قع زاق الا ةياجن رولوا شلوا هنسانعم قمردنشاق

 هزتح ل وا یانعم هکرکم ندزاحما لاکو یدلیاعرفتتاع ورف ندنابول وا لقتسم هدروب زمیانعم هسیاهدام ردشع |
 ۱ لصاد و ردع المان هسا هربت و وب هدنضرعم تغل ناي رولوا كم روس هوضع یننرطهکهل وا هدنسامذا جاردا
 هکیدلاق و ردیمزال تکمشک هکرولوا هدهنسانعم قمردتشاق و قمردن زاق هروک هوم ردهنسانعم قیس اق و قع زاق

 ی دقلواطقاس یضفل هتک ندان اق بول وا هتککف هکح یا یتامد یک یسهرابع كساسا هرابع ا
 لوقت هنمو ردنرابع ندنالاح ندارثأت هن ورد یسهلوقم بلق ناجح و ما و ناو تیرردص "كحو ردظ او ۱

 یردصیف كح لاق و بیرلاو كشلانم "یش یبلقف ناک ییعب یردص ی ۸ یا اذک یردص یف "كحام

 رردا قالطا ملا هلاکح و لا "كح همدآ نالوا ببس هتئادحا هدف و روشورش اعاد و یردصیف لع یا

 | كمشک هدننزو لاعتفا (كلاکنحالا) هئدحم ینعپ اربثک هک اڪ یا هک اکحو مشلا كح هلا لاق هدننزو باتک

 ۱ بوش : روسهجاغالزو وا ردهنسانعم قغشاقو بوت روس هب هنسارب و هکح یلایناهدیایب بار كتحالوقت رد هتسانعم

 ۱ ردلهتس هنسانعم كما ناحخ و رثأت هنسنرب هدنوردو هيلع هسفن كح اذا ه كتحا لاقت یک یغیدن شاق

 یمأر ینکحا لوقت ردهنسانعم قمردتشاق جدو هل رسک كن هزم Je (<J) اذا یردص یف "كتحا لوقت

 لا لاکح ا( لکھ -الا) لع اذا یردص ف كحال وقت رد هنسانعم كم رو ناخ هنسر هبلقو هکح ی ایناعدیا ۱

 | هدننز و با غ( كاك | )و هل رسک ك ناح (ةکخ ا هکحیلاینامدیا یسآر یکتا لوقت ردفدارم هدل وا یانعم |

 یرلکدد هروب هکر دیم قروب لاکحو براک هنم كع ءاد یا لاکحو ةكح ه لاش روند دی

 ۱ "اشیا كح هنم یردص یف لاش نوجغي د زاق یلق رونلوا قالطا هن اکو كش هل هلسسک كناح ( تلخ

 1 کا لاق رد هن سانعم قع زاق بوربص یرکیدکی بونقوط هنر یر هنسن یکیاهدننزو لعافت € لاصتار

 | هکاح لاقم ردلعتسم هنسانعمقعشراب هلیس اما تل ار هل رب یرب (ةک اھل رخالا "لک كغ امام رج كاطصا اذا
 | هبدمرمبنال وا لصاح ىك راشن ندنرا را هلکمت روس هن رب یرب نشاط همرس یکیا ادننز و همام (ةک اکحا) هاراباذا

  (تاک کل ا)رونیدیتنکو دو + تن زاققشمو و هدرخ نالیک ودندهنسن نانل وا تخادرب و بونزاقو روند

 یاونو اقا یا دماغ وااو ناسا نر و ناملخ هبلق ردیعج كنرکاکح دشت كفاکو یصث كناح
 | هدنیلط تاتو چ اوحو رونل وا قالطا ه هنتف و نم باسعا هلنیتعع (تلکلخ ) سواسولا یا تاک کلا و
 ارد “لاح یرادرفم جاوا بلط یف نوح یا تاکح مه لاق رونلوا قالطا هراهسک ندا مادقا و دج و حاحلا

 | یراوح هدنرافرط ناتسبرع رول وا قشمو و قآ شاطو روند هشاط قآ عونرب هیبش هماخر هلنیتعف (تاکحملا)
 ۱ ةیشم وه و تاکطایشع لاق ی کم رب نت اوز كمدآرودو قرهدان وا یرازوم و كکح ورارداریبعت ۱
 | روند هكا تخادرپ و هغعو هلتفاطل و قفر ییهنسنرب رول وا مسا ثکح و اهیبکنم كا رع ريصقلا ةيشک لر
 | تكلا )اين هما وق تتح اذا عبا رلا بابلانم اککح هب ب ادلا تککح لاق ردهنسانعم قفل رایق یغابا كراوطو

 | هود هکروند هکر بد لوشوو نکلا لذا هنمو ردل وعفم سا رد هن سانعم قعشاق توروس کندکیکم

 | رذتم ن بابح »تكمل اهلی ذجانا * لثلا هنمو رارونشاق بونروسس کا رلهود نالوا كيک رارکید هدنرااغآ

 تکعا اهلیذج انا * هدنضرعم كلف ع هلک رت یتیریبدت و یاز نیک هدانا ټروشم هدهدعاس ین و
۱ 
 د رد رغصم كقدغ قيدغو رد رغصم ثالذج ليذج یدلوا لثم دعبنم هلکعد * بجرلا اهقیدخ و

 Al ینعب هلواشلیا ادیب ا و تناتم هلغلر وا قایطهکروند هنلادافرخ لوش بعترم قیدغو ردنعضتم |

 | كن زمه (كاکحالا) ردکعد منب یریسشاپ کیت هکردطونم همریدتو یأر منب یروما تیشغو یردص یافش

 | نس یتعیهلاجر نم یا + كلاکحا نم تناام * لا هنمو ردهنسانعم یضساق و یح زاقردعج ندنظفل لاح هلیصف

 | تک هلتبسانم ویو روند هغیشآ شمنزاق هدنزوریما(كيکا) نیساکد نابسجو لها هنتیشمت كصوصخو

 | هنفثرط تآ شفلرایقو هلوکح یا كيکح بمک لا رونلوا قالطا هعووط شلوا هدوسرف لبس یشثم |

 یوم + یا تی یش لاقت روند ه هنسف شغل وا تخادرپ هژتفاطل و توحصم یا ۳و

 | تآ شخارابق خد وب ( كحالا ) رفاطا تحن یا كيکح سرف لاض روند هنآ شف رابق یراقنرط و ایفخ



 AN بس
  ردهنسانعم ق وب هلا هنسنرب هدنز و لاعتفا ( ارتحال هدش اذا لباب هکزح لاقت دەنا ا و
 زرد ید نا ادقلاق ناب وچ هکر وند هاب یرلکدد کیت رومد هلنیعق ( كس متحا اذا بوئلاب حا لاقت

 | بولوا هد رخ ندناو هیبش هنغا رپ هلجر یغاریی ورار د قارت و اکا هدیکرت زغلتر اب وشلیا هن راکو كران وبق یسهر#
 تتفم یراشاط نال وا هد هناثم و هدننشیلک برش نرم ۸ رول وا یرانکیت لکشلا ثلثمو قیص و یتق هدنناب یرقارییو

 ك رس نخ وبطم 4 هناخر و عفان هدنص وصخ یسقوص نالی ولو رسع عفدوعاجتّوف برشیتفرو "هراصع و
 یر یزویسهنادج وا هدنزرط قکیترومد هکر و وای اللا هلاك روهه نوک كسحوردکلهم یم هرب

 یجاحراهسن | ندنفرط هن رارات E زر كج هلک نشد رلن ود روا و كن هعلق هدر راصح اص وصخ هد راکنج رول وا

 هوطخ رب هلفلاس سس لرلهداسب و كرات هدنراکداک هلفغلا ىلع رولک یرقوب كىد رضم لوا هتبلا یک زا

 رونلوا ریبعت یغابا زومطو یکیزووف یجد هکو هدیکرت راردنا ید ندشماف نیتم اضعب و را رشم دا نارذک رايا

 اکسح ىلع كسح لوقت ردهنسانعم قلراط و رکذیم اک ردهنسانعم توادع و دقح كسحو روند ځلایس هدیسراف
 هدنن زو هنیفس ( ةکيسح ۱ ) تحصف اذا ةباذلا تکشح لاق ردهنسانعم كم مع راوط و بضع اذا عبارلا بابلانم

 ةکیسح و كسح یلع هردصیف لوقتروند هت وادعو نیک هد ران ون هلناصف (فکسل )و هدننز و همام هک اس )لو

 فتک 6( كسل اروند هنس هب را شلنوط علراوطو رون ده ییرک هکیسح وة وادع ودقح یا ةکتع و کاو ۱

 یروا سیل ندنیلدح هدننزو نابصم (ناکسح) نابضغ یا كسح لجر لا روند همدآ نیغراط هدننزو |
 كچوکو  هدرخ كئيشره (تاک اسطا) روند ه ېږ رکه دننزو جر ز («كکسطا)ردندنلاحر یرابسن كتعاچب ر 0
 قمتوط م هراوط هل رک كن زمه (كاسحالا 2 روند همدآ رودو هدننزو ریما (كيسطا روند ها

 ا هدهندم هدننزو هنیهج (فکیسطا ) تمصقف |_يصقا یا تکسق ةبادلا كسحا لا رد تا |:
 ناشی كنام شا ) ردندنین دمع تا ن كالا دبع ردندیماسا هلبص كناح ( كسح) ردیدآعضومر هدنح وا

 ه كشح لاق ردهنسانعم قلوط كاح دوس هدهغ لوق ىلع كلک را بودا راردا زره هب هغ هلی كن هه |

 بوروق هلدش ینایو عرضلای نیلا عمك 2 ةعرس وهوا اع درس را ی ا

 6 كشطا)ردتعل هد ل6 ردهنسانعم كعلم هلا 4 : راراوط واد دشاهع زن

 بابلانم اکشح ةقانلا كشح لاق رد هنسانعم كليا: كر تویعاص ود نوسلغوج یدوس كن هان هلرصف ت

 ردهنسانعم كمردکیرب و ییدوس هد هغ هقا لوشحو كشحواهنسل ع تح اھباح كر اذا یناثلا |

 زك اذاةباح ملا تكشح لاق ردهنسانعم قلوا ناوارف ىرومغي كدولب و هتعج اذا اهنبل ةق ر

 ردهنسانعم كمك ساب و اهلج ژک اذا ةلعلا تکشح لاق ردهنسانعم قل وا قوج یشع كنامرخ و اه وام

 ولت الص و كب یاب و رهلا هالع اذا هسفن كشح ردهنمانعم قمولوص راهراهو اوعمګ اذا موقلاكشح لاقت
 ه هقان نردکیرب بت یدوسهدنسدم هدننز و روبص (ك وشال تبلصاذا سوقلا تکشح لاق ردهنسانعم قلوا

 | روند هاب ولت الص و لملاربشک یا كشاح ةلخت لاق روند هنجاغا امرخ نالواریثک یسهویم (كشاا) روند
 فلتح (كشاوخ) اعباتتم یا اکشاح اّواح لاق روند هب هنس عباتتم ردي و بلص یا كشاح سوق لاق

 ةدیدش وا فلت یا كشاوح حایرلا روند هرالبنسا هج هتسهآ دوخاب دندش و ترس لوق یلعروشد هرللینسا |

 دادش (لاشح) ردن دا زد دا ید رفمکتشا ون ردو جد یمانعم ر كنظفل كشحهکرد حراش + ةفيعض وأ

 هکروند هجاغا یراقدلغاب هنآ كغالغوا ود نوسما یتسانا هدنزو باه«( كاشلا )ر ددآ ك رهن ر هدننزو |

 ةکشوح تعم لوقنر وند هسسنالیدیشیا ندنسهش وکر كغان وق هدننز و هره وج (ةکشوخا)) ر ولواریبعت كنسا |
 متعامک یا متکتع اؤاج لاق ردهنسانعم تعاج هلناصف (ةكشلاإ) لززلا و رادلانم ةيحانىف همعست ام وهو

 كمر و م هراوط هل رسک كنهزمه (كاشحالا) ردشاور دز وا وو ردفدا عو هدننزو هکیسح (هکيشخا)

 هروج هینبلا فیعض هدننزو یکربح (یکلفطا) رکذ اک تکشغ اهعضقآ یا ةئادلا كشحا لاق رد هنسانعم

 یکنفحو یکلفح لجر لاق ردنوجما قالا یرافلا سپ ردیفدا مو هدننزو یکلفح (یکنفلا) روند همدآ ۱
 رحعا كح لاق ردهنسانعم كمتر وس هلتدش هب هنسن رکیدی هنسنر ندمارجا هدننزو كش ( كا)) فیعض یا

 یتامد یا یسأر یکح لوقت ردهنسانعم قمردتشاق بوش ندو ًاکص هیلع هما اذا ل والا بابلانم اکح رحاب
 هل راانعم قیشاقو قع زاق كح هدهریاس تاهما ارز ردشلناممر هرزوا طیرفت و شیوشت هداروب فل وم» هکحیلا

 هل رفظ لثم دلج "كحام هدساساو سسفم هاب راریبعت ند راخ و ندبشارت هدیدالا ةمدقم هلج زا ردصوصنم

 (۱۱) × ثل +

. “ 



 ی ۸۰
 روت لوا قالطا هحاص قحروبت ك هدننزو نم (كبحا») ططح اذ | هيف كبح لاق ردهنسانعم كلبا راو

 تب

 هدننزو رفعح ( كار هانعع نیتضب رعشلا كبح یور و هدعح یا رعشلا كبح لاحدلا ةفصیف ءاج اک

 هکر د هنسانعم یکله موق ردعج سا هلبارصق نیت (کرطا) رونده هسک هروح هدنزوطبالع (تنابخا ول

EEرد ةاکربح یثنوم هنسانعمدارق روند هکحو یرلکدد هنک رول وا درفم و ردن رایج نیما  

 لاش روند همدآ یوي نوغو و روند هننغب موق ش اغيب هرز وا یرب یر و روند هبا نب نیلاقو قیص تاتو

 یک دعقم ندنکل زسرف كن رقایا هکر وند همدآ فیعض و زسرف یرلقایا لوش و ةبقرلا ظیلغلا یا یکربح لج
 یراقایاو نوزوا یسیراقو ندنلب و ایهفعضل عقم ہلاک نیلج رلا فیعضلایا یکر بح لجر لاقت هل وا ردا تکرح

 ثیثأت لا كنظفل یکربحو و نیلج را ريصقلا رهظلا لیوطلا یا یکربح وه لا روند هناویحو ناسنا دصق

 هلناصف (ناکتلا) و هدننزو كتف ( كتا هلفامصنا رونل وا قاطا نون اس ردفصنم ربغ نعل ردنوحا

 یشم اذا یناثلا بابلانم اناکتح و اکتح لجرلا كتح لاق ردهنسانعم كم رود ریت ریت قر هلآ قیص قیص یراعدآ

 یغاربط شوقو هثح اذا "یثلا كتح لاقب ردهنسانعم قمردشارا هللا دج یی هتسن رب و امرسمم وطن براقو

 ردلعتسم هنسانعم كما هج وتو هصش اذالمرلا ماعنلا كتح لا ردهنسانعم كلا هوب بونشا یغلموقای
 كع روب ریت ریتقر هنآ قیصقیصیرلع دآ یخ د وب هدننز ولعفت (كتصل )| وهج وت نب ایا اوکتحناا یرداال لوقت

 قره واهروج زسلج هدننز و یره وج  "یکتوا) امرسم وطلنا براق و یثماذا لجرلا كتح لاق رد هنسانعم ۱
 "یکتوح لحر لا روند هزسنامذا ندا ل کا ماعط ك كن یکتوح و روند ید كنوح روند جدآ هرجا

 هماعو دنبلد ولردر مرکز هد رها کرلو لک الا دیدشلا یا "یکتوح لا و واضریصق یا كئوحو |

 | ةعىهو هک ةیکت ولا هبلع وج رخت مالسلا هيلع لا لوس ر ناک ثید هنموردص وصخ راب ع هکر وند هشن راس ۱
 هدننز و یکمز (یکتلار) و هدننزو هجرحد (فکتوطا رد وسنم هب هسک مان كتوح هکر د ح راش * برعلااهممت

 رنک یرلادغ و فلع (كناوطا) یصقلا ةيشم یا یکتا و کولا یش لقب روند هنشیوروب كمدآ رودوب

 یشوفهود یخ د و هلنیتصف (كتخا) روند هنعون هدرخ دوخاب هر ایر وای كنشوق هود و روند هراهب ادشوخان و
 كنرحلحر لاق روند ا وا یدک ها و ر (كنرطا# روند هن رهدرخ دوخاب متن رایر وای

 | لجرا رح لا ردهنسانعم كم رد و قمادلق هدننز و هکر (ةکر لاال و هدننزو ك ر (كرطا ) مسجاریغصلا یا

 | ردهنسانعم كما عانتما ندادا قح نالوا هدنتمذ مدآرب لرح و نکس دض سمانا باسبلانم ةكرحو ارا
 رد هنسانعم قمر وا هنشاب یزوما اند رو هلع ىذلا "قان م عدتم ۱ اذا لوألا تابلانم اکرح لحرلا لرح لاق

 ردیع واطمهدننز و لعفت (ك کلا ردهنسانعم قمت ادلغو كمتربد (كيرصلا ) هکر اح باصا اذا انالف رح لاق

 | هام لاق هنسانعم شینج روند هیدلقو هشنرد ردعما هدننزو باح ( كارلا إل هل رصف دا رح لر

 | دعقم (كر ما ) روند هب یکسوک كجءهرچل وا بودا كىر شنآ هدننز و بارح (كارعمل اإل ةك رح یا كلارح

 (كرالا) اهالعا نم قنعلا لصا وهو هکر حم هبرض لاق روند هنکوک ندنفرط هلک یرقو كنو هدننزو

 ۰ ۶ ا ان اوو ت لب ك روك دابا تسوا كرت هديا هکر دیعما لهاکلا یلعا

 ۱ زده وا یراشاب*روکهکر ول وا 2چ کا هدنفرط یا هنبتروسکمیمراف فاکو یسرافیجرونا وایت کچ

 یک لهاکی دل وا مسا هدروب نم وضع هدعب بول وا هنسانعم هکرح وذلصالایف راح ور وش واق هدار وا یکروک ی کیا

 كنا و رول وا هدنفرط یکیا كنشاب یکروک كتآ هکروند هکیک هج رمو لوش و لهاکلاالعا یا هکراح یلع لج لاق

 هدننز و روفصع (ك وکر خا )ر دا ب وکر بو شپ اب اک | لیلا بک ار هکر ون ده رب نتب یسیلیادنا ندننوب بیرق هنن راز وما
 یعج روند هکیک یر ویس نالوا هدنشاب قلیوا هلی كفاکو كناح (ةککرطا) هنسانعم لهاک روند 4 ینرغب

 | كيرح لجر لاق ردندنلیبق لأفت رونل وا قالطا همدآ تبل وج ری هدننز وریما (كىر ال ردكيک ارحو كکارح

 [ 0و هات روص رابوق ندو هک ایوک یک یکوک تابن نکر روب لغم وا فیعض كب یلب هکر وند همدآ لوش و نینع یا
 | نبت اجار علم هن کی شماذا مصلنا فیعض یا ةکی عمل و كير لذ لاق ردهکیرحیین قم |

 ۱ | كنءود اياد هدننز و یر راص اذا عبارلا بابلانم اکرح لجرلا رح لاق ردهنسانعم قلوا

  مالغ لاش روند هنالغ وا لالاح و تسجو كرزو "کد هدننزو فتک (كرطا#) روند ا ب هنشاب یزوما

 | کرج لقب ردهسانعم قلا بوراص ی هنسار هل وکس كناز و یصف كناح (لزخا) د فیفخ یا هلرح |

 | دلیفض اذا هکزح لاش ردهنسانعم نخی شم بوصق هر رب ی هنر و هبصع اذا ییاثلا تابلانم ۾ اکزح

 (دن و)



f ۷۹ - 
 | قج اذا لجرلا كثكت لاض ردهنسانعم كلا اغوغو هدیع اماد هلسان هلفلوا نادان هسکر هنزو هلو
 چچا جا لصف زا هانعر یا ةکتکت یه لاقب رونبد هنروع هبلوچو نفشاش رولوا مسا هکفکئو دیرعو
 ردندنآ دجا نب دم ءاجرلا وا ندنیئدحم رده رق ر هدنساضف ناهفصا هدشنزو نابصم ( ناکرج)

 مطا لوقت روند هدرظوبویوق شموپوا كب هلییوکسس كرانیعو هیت ( كوکعرطبا) و (تیکعربا )|
 هدقدنقوط هنبرب یرب ررومد هلیعق كراپج تکیکلجا) نیفنا بئارلا نیلا یا كوکع رنو كيکع رجلا
  ردیسراف كنج ارب ز ردیچا ارهاظ ردیعما لجر رب هلبصف كيج ( كنج ) ردهاکح ندئوص ندا روهظ
 | ردنا ذك ثّدح ناکیج نب روصنم ندو ردعضوم رب هدسراف هل رسک كيج ( ناکیج إل هنسانعم برح

 | اکبح هکبح لا رد هنسانعم قلق مکس بویلغاب كي یبهنسنرب هلبصت كناح (كبطا) چ ةلمهلا ءاطسا لصف زام
 ایزو نیتم ول هفت ییعب كلا لزوک یتعنصراا هدو یکیدلشیا هالح و رکحاو هدش اذا یتاثلاو لوالا بابلانم |

 حس داحا و هيف ةعنصلا رثا نسح اذا بوثلا كالا كبح لا ردهنسانعم كلا حرط رلنامز لزوک بوبقوط

 | كبح لا ردهننسانمقمزوا نوب و همت اذا هک لاق ردهنسانس تفت و ردتلا ارکت یو بآ زا
 | وریک ندیزشم یش نانلوا اتشا و قبح ادا ةأرلاب كبح لاق ردهنسانعم قمل هطرضو ای رض اذآ هقنع

 | هدننز و لاعتفا (كاتحالا) هدر اذا علا ق االف كبح لاه ردهنسانعم كلغا در هعیاب یرتشم دوخاب كلتا در

 داجا اذا بوثلا كاا كيتحا لا ردهنسانعم قق وط مک و بوخ هلیحرط رانامز لزوک ییوٹ هالج یدو

 .هدنحالطصا ناشیورد هکر دهنسانعم قمروت وا بوراص هنراقاباو هنترص یتسهماح ب کید یرازبد و هست |

 ,ندهیعیدب عیانصنای لها هکر د جرم * یتحا یا هرازاب كبتحا لاق رونل وا ریبعت كمریکه رکو كمربک هدنک

  بودا دس ییراقلارا طوبخ هلغقوط نیتمو قیص ینو هالج اربز رایدلیا ذخا ندل وا یانعم ینتعنص كابتحا

 | بودا متلمیمالکه لا عض ورلف وذح هفذح عضاوم ځد ملکنم ېک یکیدلیا عادا تفاطلو قن ورو نسح از و ۱
 .ندلّوا یظفل نانلوا تابثا یربظن هدیناث كابتحا ارز ردبا رادقنورو ابز هلا هدافا نسحو تفاطل و زاحما
 | هلک لباقتم هرخآ هدنر ره هک هنلوا رکد هلج ییا تلذک ردکلنا فذح ندیناث ینانل وا تبثم یربظن ءدلوا و

 |ردشملا عازخا نرخأتم یتعنصو و ردنرابع نکا :فذج یش انا زا و ا ندنرب ره هلغل وا

 راهش رطلزوک ( ك و بح اا و هدننز و ریما ( كس ) ظفصلف رلیدلیا لج هک امتحا یتشرشل وقت ابن هللا هتینا تحول
 كوب سرف لا رول وا فص و هنآ اناوت هبنبلا "یوق كوو روند هشاق شفت وط مکح ولتعنص هلا رانامزو

 روند ەبا یرلقدلغاب هل یکر کو دنسانعم هز نو هنغل ر وە وا ها را ولش هدننز و دف غ {Xk "یوق یا ۱

  یعج_رارارص بوکج یتشاب كنالاب هراجاغا یراکدد فیضاغ والوص ولغاص كنالا هلکنا هکروندهشیاق لوش و

 | یار یتسهماح لوق یلع قفلغاب بوکج ی هکبح هنلب هدننز و لعفت (كبهلا# هدننز و درص رواک ك بح

 ۱ ردهنسانعم قفشوق قاطن نوتاخو هایش بیلتوا ةكبلا دش اذا لجرلا كبح لاق ردهنسانعم قلراص

 هنشاب ییراجافا ولفرط یکیا كرم دوب هدننزو باتک (كابخاإ) اهقاطن تقطنت اذا ةأرملا تكبك لاش
 هابسهابس نال وا هرز وا یرادانف نیجرکو کم اجلا لابح و هدننز و بتک ر واک كبح یعج روید هشداق یرفدراص

 هرلهقنرط هدنزرط مرویق نوزوا نوزوا یکهز نال وا هدقلموق هلنیتعص (كبطا ) رونل وا قالطا هراشقن هجن وز وا |

 قالی لو لو نالوا دی هر لوا هرزواوص راس وزکد تالذکر ول وا ادي هلغمر واهجولتلوهس راکز ورهکر وند |

 | كبو قئارطو فورح یا كبح ءاملاو لمرلا ىف جمرال لاش یک باتک ردالابح یدرفم روند هرلهشرط
 ءاعلا كبح و رتسكتم لوح هرعس یا كبح هسا ریفلاهس روند هجاصنال وا نکش نکش یک شلرواق ندقحروبف 0

 | یدرفم كنوب مولا قئارط یا ءاعسلا كبح لا ردنارابع ندنارادمو قئارط یرلکدتاربس كيکاوک هدکلف |

 | اهم اهرّوصت نم سانلا نف قئارطلا یا هک كبطا تاذ ءاعساو ال یلامت هلوق هنمو حراشلا لاق + ردهکسح |

 ۱ هکبح یک هکییسو ةربصبلابفکر دملا ةلوقعملا قثا رطلا نم اممفاع تللذربتعانم منم و ة را وموکلابدس وسما قئارطلا |

 ۱ زساه رد كبح ىج كن و روند هب هَ رط نان روک یکه ز هدهغلغوت رومدو روند هک نالوا هدنمات وط حاص |

 ند هژرح هلمالو و زساه روند ید كبح روند هنس هم وا هعصا لاصق {GLI هژنرتعص ردكيح و كیابح و |

 ۱ ردبعل یدهنلا یدعس نت ةدبع دوخاب هدیبع (هکبطاوذ) ردتغل هدهکبع روند هنسهناد قیوسو ردلک د فععم

 روندهمدا دی دشو دن هدننر و" لتع ("كبحا) ےئل یا "كيحلحر لاق روند هسک ان و ےئل هدننزو بدح (كبلاإ

 | نوزوا نوزوا ۵ هنسنر و هقنو اذا هکبح لاق ردهنسانعم قلاب کحم (كببعلا) دیدش یا "كبح لجر لاق

 “چ ےج الصف چ

 هةل لاء( | لصف سس



 سم دنا ءاثلا لصف ]مس

 1 را E وق ورولوا تفت ۳ رو روص a لاش ا

 لاق ر رد هنسانعمكلناح وزت یتوتاخ نال وا هکیرت رور ول وایمزالیانعم ءاقا سیانسح ارک ذ هلايا یتعیابسا یا ۱

 كلغا تغارف ول رتیخدوب هدننز ولاعتفا هلا هددشمیات كار ۶الا) کیت حور اذا عبارلا تابلا نماکرت لحرالر 1

 اوکر ات لاق رد هنسانعم كعثدا ك كرا ییەنسنرب هدننزو لعافت € كراتتلا إل هکر ییعع هکر تا لاق ردهنسانعم

 هام و تایم ندا او رتتوللادعب كنيشک هدننز و هحرف هل سسک كنار (فک لا ےک رال نما

 هلناکسا ینارورسک یناناضعب و رد هل وعفم ییعع هلعف هکر ,دحراش + ثاریم یا :ربثک هکر ت هنم قب لاق رول وا

 هکر وند ه وناخ لوش هدننز و هنیفس (تکیلا ردطلف ر هلناصف هدماوع ناسل سپ یکه لکو هلک رونلوا فیفخ

 هغل ر اج وهرا زجلوش و ج وزن لو تکرتدق تناک اذاةکیرت ةأرما لاق هلوا شلاق هروس#"تویلنا ۇز هک ی آا

 اقا و لرتهدنرب كنببوص ليسو اهیعر نعتلفغ اذا ةكيرت ةض ور لاق هل وا شغل وا تلفغ ندنسه الت وا هکر وند
 هنسهطروع كنشوق هود راضعب رونل وا قالطا 4 هطروع هرکصندةدقیجیرواب ندنګاو رون دهراوص یکیدلیا

 ةکرعلاق ما لاق زساهرواک كىرتو كنارت یعج هنسانعم ددخا ةضب روند ه هغلغ وتو رلیدلیا صیصخت

 یسیرواب یدو هدننزو هرم (فک لا روند همقلاص یشلکلس ناچ ر تدلل ةت ناو هسأر ىلعو

 ةكم لا مالسلا هيلع ی E وزساهرد رت یجب رون ده هغلغوتو 4 هطروع شهقيچ

 هتاورهدنز و هرم یتعیل ورمل ا "یشلا ینعماهج وناک ما رلارسسکب یورول ولیعم ااه دل و و رجاهیا ههتکر ا ” علاطب

 2 رک اور من زة ق RE هضب نانلوا رت ردلیععما ترضح هلا رجاھدا رم هر وک

 دور ما یاذک روو لا روند هنوتاخ ولیو خر وا کرو کز ول وا هد ون “یش هکر دهنسانعم لوعفم
 شملکلس یسامرخو هیلعام لک ا دوقنعیا كل هبفاملاق ر ون د همقلاصشغل وا لکا یشع هدننز وریما (كمزلا ۳

 اهن دی ور اور هدننز وهلعافم (ةكر اتلاژ ردا زات رمزا هدنع وا ور روند اد

 كراتالوەبفهللاكرابال مهلوق و عیب کر ات و هکرات لا رولوا نوجما تکراشمو دحاو هنر انعم كعشدا رتو
 | ردندنلسنثفاین كرب رلنوب ردلارتایعج کمون رد سنج رب ندسان هلرعص كنات (كّرلا و عاب رادالو

 ۱ | نی نسحم و "یملبا رطالاكرلاونا و ردنامدود ونادناخ رب نعي تدب لها ر هدن رهش طساو هدننز وناغګ (ناکرتون

 معما فلم * ردرلرعاش یکرت انا دب و دزو ردیعما لجررب هلیعط كنات ( هکر ردرلثدحم بن وردک و
 كارت كارت ساسالا ىف لاق اس تاون و یدلیاتوکس ردهدننز و ماطق هکندنطفل كارت نالوا رما لعف |

  (ا)ل وزهمریقحیالوترت لجرلاق روندهمدآ هروج هربخهدننز و روفصع هلو (كونرلا) كارز ست

 | همطق اذا لول بال نم کنیم لاق ردهنسانعمقل هراب بومنکچ دوخای كعسک ی هنسنرب هدننزو كش
 هنم غلب اذا انالف ذیپنلا كت لاق ردهنسانعم كلا شوخس یکایک یک بارشو ذیدنو هخدشف ا

 باتبب قی رآ هلفاکد دشت( ةلاتلا)ەكتىنەم *یشلا كاتکتلاق ردفدارمهدل وا یانعم هلبا تلتهدننز و هلز دز(نکتکتا)

 | ندنسانعمعطقیتآیانعمو رانو تللاهیا لات لجر لاق روند هب هسکلحمول واو لوزهمیا لاو هلاقیرونیدهمدآ ۱

 درص رولکكکت و هدنزوداهزرولکلاکت و ناصر ولکه کت و نوک انیعجیرونب ی روس
 یناثلا بابلا نم اکوکت نالفای تککت لوقت ردهنسانعم قلوا قجا هسکرب هدنزو دوعق (كوکشلا) هدننزو
 رواکك کت یعج ردندنسانعم عطقو و هنسانعم دن راولش روند هروقجوا هل رک كنا ( هکتلا) اک ات تنکی ا

 لاقب ردهنسانعم كم روک ر وقچ وا هراولاش و ه وط(كاکتسالا )لی وامسلا طابر یا هتکت لح لاق هدننزو بنع

 یک یکر کی کرواكنءود هدننزو دوعق (كوقلالو هل خف كنات (كقلا ) لی وارسلا ىف اهلخدا اذا ةكتلا كتسا
 یورت وعفت را ولاطاذا یناثلا و لو الا بابلا نماکو ع و اکمت مانسلا كمت لاقى رد هنسانعم قا وازانقط قصعص و بونلیوب

 هل رسک ك نەز( كاملا )ر ونىده هقان ك وب یکروا ورون د هکر وا نالوا هرز وار وک ذم هج و( كماتلا )ر نتک او

 "یدنقرعسلا فر و نیدم هدننز ورجاه (كلات)ل اهنماذا ةقانلا لكلا كما لاقي ردهنسانعم كتر وم“ راج یی هقان
 | كنات قجا لاش رونل وا ريبعت همس هکروند دمدآ قجا كب هدننزو بحاص (كناتلا) ردیعسا یذج كثدح مان

 ۱ | ناک اذا اکویت كبت لجرلا لات لا ردهنسانعم نقلوا روم مدآ ر هدننزو دوعق (كوشلا) قعطا دیدش یا

(aS YI)( کنن ) یک ةنلخلا ءاثلا لصف ]قطع هفت اذا رعشلا لاتا لا ردهنسانعم قلوب لبق هلن رمسک كنهزمش  | 

 (نکتکلا) حاس اذا ل والا ا کت ضردالا كث لاق ردهنسانعم كما تحایسو ریس هدنز و كش
 حس سس ی ب

 (هلزز)



 e ۷۷ رس
 |یراکدید همداباب هکر دن واب (كنوبابلا) ردا علب بودا هزاب یکیا یناسفا هکردقلاب رب یک یغلب هخرردق لوق یلع
 | هتمس ر ريق یکیا نده وا یکیا هدننزو لیعفت (كمنبتلال ردي رعم هن وباب هدیسیکیا هروک هتنای كحراش » ردنابن
 اکشن اکنت نات راطا لاق ردهنسانعم كلتا ناب و لقن ییئداوح و رابخا كنموق و لها هنر یرب بوقیچ

 یکتبف یهذا لاق هنمو ردهنسانعم كمروت شياو اهلها رابخاب اهبحاص "لکربقف امهیح نم احرخت نا وهو

 نالی روا هنب رلقتلوق سابل هکردهنسانعم قئانب هلبصف كناب ( ككدانبلا ) رعالا هان ىلع اهیضقا یا انتجاح

 هدننزو ناوفنع ( ناکدن ) ردبلاغ قلوا بّرعم بول وا لدن یدرفم هروک هناي كحراش + روند هرلکتشخ

 ردهنسانعم قفل وات هود هدننزو دوعق (كووبلال ردنداروا زیزعلا دبع ن دم نداهقف رده رقرب هدنساضق ورم

 ردهکنابیننوم هدننز و مکر رولکكيو كوب یعجج روند ههودزوعم (كنابلا) نعماذا اکوو كوب ریعبلا كاب لاقب

 رد هلا رظن هنظفل كندرفم یدورو كي هلا اب هدنهج نکیا یواو یظفل كناب هکرد جزم + رد كناو یعجج

 ندذا وشیهلومو یدرب راچ قحا رریدمص و مّوص و منو مونو مقو موق یجدهدنراهلک مئاص و من و اق هک
 فیفخت ولاقنتسا هدندنع نویفرص نکل ردقو یضتقم یبالقنا هاب وا و هرزوا فرص "هدعاق ارز ردشلنا دع
 ارز رولوا یشقم ید هداب و هلغل وا هدنرب یسیقاب ناولهب یراقدنلوق نوجا دردره هدندنع رابیبط هصب

 هلغل وا یس هع ثال وا ځ درب ردهدن رب هعص ترد هکرا و وا ویکیا هسبا هدنو ردردقم هلا هعکیکیا واورپ هدن رادنع

 ادصق و تامل الاقثتسا سپ راردا لاقثتسا هتبلا یی هعضشب نکیا راردبا لاقثتسا یبهعض رب رول وا عقب هع شب

 هب یشید ناویح ثاکرا هلیص كناب (كوبلا ) رطنیلف ردلکد دیعب قلوا شعد مقو عن و كيب هلبلق باب فیفا
 هوا یرب یهنسن قلاو یک هرهم هرجا جوآ یکیاو اهبلع ازن اذا کو ناتالا راما كاب لاق ردهنسانعم قعمآ

 قلآ نوتاص دوخاب قمتاص هنسنو هبتحار نیب اهرّود اذا ةقدنبلا كاب لاقت ردهنسانعم كمردنود بویلاوا |

 توقوص یتسهلوقم جافا هنزوک كىوص نوچ قمیچ وص و هاررتشا وا هعاب اذا عاتلا اب لاق رد هنا ۱

 كلبا عاج و جرا ءوحنو دومب اههام روث اذا نیعلا كاب لاق ردهنسانعم قمردشراف بودا وا هتوا رب |
 كموقرب و طلتخا اذا مالا اب لاه ردهنسانعم قلوا شرون هنسنر و اهعماج اذا ة ًارملاكاب لاق رد هنسانعم

 رد هنسانعم قلوا زجاع نداوص جرح هلهجور بول وا طاتحو هد روش یک یچاص بص یراهشیدنا و یار
 لوا لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم یش دوخاب هک كوب و اجرخ اود ف مهیلع طاتخا اذا مهبآر موقلا اب لا
 ردهنسانعم قلوا طلتح و هد روش هشیدنا و یر ید و هدننز و لاعفنا ( كاببن الا زز یشواشزم لوا یا لو

 طلا همدآرب هدنبع و راوج هلی هی لعاف مہ ہا (كوابمل ارل احر دح ؛ لفطلتخا اذا هر هيلع كابا لاقت

 هن دم لا ماش هلك كنات (كون) ةبالا و Rk هطلاح یا هل وابم وه لاق روند همدآ نالوا لاسمه وا

 لاقت و لرفت وب دوا یاب رس ها 6 زوم سر اور لوبت هونغ ردیعما كضرارب هدننب

 یوب ترضح یانغ هاروا هد هب رش ةعسات ردیدآ هعاق رب عقا و هد هن دم قرط لص وم هماش ردبطاخح لبقتسم

 ندیاععااسو هيلع هللا یلص مرک !لوسرهدروک ذملانم هحل وق راضعب ردشمل واهدن و یس هصق نیفلخم ردشملواعقاو

 ہل ر امر وی اچ اکو  اھنوکو بن ےتلزام لہ دک د ر وک ی نی راق دتانب وا بوقوص قوا و د نوسقیچ یب وض هب هما انن كتعاج رب

 ل وبتهدندنع ایفا رغج لها نکل یدلیانایرج بودا عب وص هل را هيلع هزم هدعب یدل وا یم هللا لوبت دعب نم
 كنجاجماشرو نملّنم الاح ردشلنا ج7 رت یفارصنا مدع هلکمیا دع ند همت م وحرم یلح یتح ردیلصا مان

 هکردبعامزوا ینئاط ولردرب هلتبسنیاب ( ۍکوىنلا) ردریثک یسامرخ ناب راردا ریبعت امرخ یصاع ردیغانوق
 ( ه وکاب )ط التخا یا ءاکو م وقلا نیب لاق رد هنسانعم طالتخا و شروش هلبصف كناب (ءاکو بلال رونل وا تب دن هکوبت
 یلاعت هن وعب زج ردند هيف وص یزاربشلا ةيوك اب نب دجحان هللادبع ن دمو ردهدلب رب ندنسیحاون ناورش دن رد

 یسومهلسوبا ندظافح و رددآ عض ومر هلی كن هجم لاذ و یصقف كنات (كذ وب چ ةيقوفلا ءانلا لصف قوس
 تفلا هلبا رانآ بول وا لیو هتسهناخ كندنک تعاج رب ندنلها لذوبت قالطا یکذوبت هب یرقنلا لیععما نب

 | یماشحا قواطلذوم و ردشل وای اسان ا بیس ةا رشا هنر ند و م عض وم لوق ل ان د ر اتر وا

 مقم هدر ر هدنن ز وهجر حد ( هکر تلا ٹر دن رابع ن دتاب وشح ی ده وقمیرکح و یکرو ویغص روق روند همدآناتص

 | (ناکرلا) و هلیصف كنات ( كرل ا و ردعض ومر هدننز و ساطرق (كاربتر) ماقا اذا ناکلاب كرت لاقى ردهنسانعم قمل وا

 اکرت *یشلا كر: لا زونلوا رست یل وو قفارب واک زا کرد هتساتس کلا تخارف ند دنر وک کن
 ۱ رول وا هنسانعم هلو ح رطهدکدلیا هب دعتهدحا و لوعفمیسهدام هارت هکر دح راش+هعد واذا ل والا بابلا نم اناکرتو

 ا
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 قمارغوا هجایتحاو رو اهق د اذا هقنع كب لاقب ردهنسانعم قمریق یننویپ كنهسکرب و عضو و هنو دراذا
 ردهنسانعم قلوا ترسولت وشخ دوحو هلغءالوا رور نن ۲ یشان ندعل ردامو رقتفااذا لج رلا "كس لاقت »رد هتانعم

 هن وتاخ هلکطنا عاج هرزوا حالاو تژک دوخاب قرهیلابج بوشلاجو ةعاص هند نشخ اذا | لج رلاكب لاق

 مت 9 اه كناب )اا اهدهج ادا ةأرلا م لاق ردهنسانعم كما باتی تور و اد |
 قنلا قد رد كفاطع دوخاب كنهعس نالوا ییدبام كانط یکیا عقا و هدنفرط یکیا لوق ىلع ردیما

 دوخاب یک شیرفو هه ربا یدنل وا قالطا نوچهکیدلیا و ید یهرابج قانعا ردذوخأم ندنسانعم |

 ضعیلادنع هروک هتناب راف ڭەلۇم ± ردەبع ل ثعاب اد وا ا هنس رم نود وام نا هجا

 ندماحدزا دوخاب نوهکیدلیا قد یتقانعا كنهربابجندبا دالا هللظ هدنآ د وخاب یکم زالو بزال ردلدب ندم ءاب |
 یرفک لهاو قرخ ییهفلاس نایدا هکر د مج رم بالا اکرام ةكب# ىلاعت هلوق هنمو یدنلوا قالطا یشان

 ردلکد دیعب قملوا قالطا هجو ید یرلانعم كلتا عضوودر ینیراتوخن و غامدو هاو حح ینیکر شمو زا
 قلوا جد زمو كل هبلغبوشقص سانو کارت اذا *یشلا لابتلاش رد هنسانعم كما کار :هدننزو لعافتلانا)
 لاق ردهنسانعم قل وا جد ی دو هدنزو لدل (تبکتا) اوجدزا اذا موقلا هام لاقت ردهنسانعم |

 لاق ردهنسانعم كلتا اقلاو حرط هنرزوا كن رب یر ی هنسن هدننزو هلزاز (فکبکبلا و اوجدزا اذا موقلا كيکب

 بواک هوا یر و اوجدزا اذا اوکیکب لاق ردهنسانعماحدزا و تالهبلغو ضب ىلع هضعب حرط اذا “یشلاكبکب

 *یشلا كبکب لاق ردهنسانعم قمالغرا یبهنسنرو نوبهذ ونوئیح یا سانلا كبك لاقبردهنسانعم كك |

 كنغالغ وا ىم ىج و هبلق اذا عانلا كبكب لاق ردهنسانعم كمردنود هنتسوا قتلا كعاتمر و هره دا

 | كنهزمه(تمالا) اهضعت ااک اپ تلعف اذا اهدل و علا تکبکب لاق ردهنسانعم كشاد یکر ات یتسهدوک |

 | هدنک رپ وقیرفتیرارراسو یثاوم و "با ود وددشیا ا مام لاقت ه روند هنامز قلتق و قاروق كن هلیص# كناب و
 | هب هسکدیلا عوطقم و ردیدآ عضومر و روند هريجا ندا ششوکو یعس هدنروما كموق و لهاو روند 0

 قیزاق هدنز و دف دف 6( كبکبلا و هل دشت كفاکو یعص كنا رولکن اکب یعج مذجا یا كنا لجر لاق ودا

 تیاغب هکر وند همدآ رودو كب لوشهدننزو راثر 6 كابکبلا)عفدمیا كيکب ر کد لاقت روند فا یوفو د یک

 (لابلا)هرصقنم جرح دت یش م اذا ادج ریصق یا كابکبلجر لاق هلوا رونلراوب ین رکن کر روب ندنغل هصق |

 یردال ناکا ذا لا لاب قجا لاق روند هنادانو قجا نایلوا یتردق هرس و قرف ینساطخ و باوص

 ۱ ۳. روند هژاولناق یلد ولت وق ولج وک هلنیتمط (تکبلا) رد دنک ۶ یا لا هناطخ نم هاوص

 ۱ همدآ برشم خوش ولطاشن ولشبنج تیاغب هدننزو طبالع (كیاکبلا روند هراکشا چد قان واوءادشا ثادحا ۱

 | قلالو هنسنر هدننزو ماحترحا ( كادنلبالا ) رددآ لجر رب (لابک اب )ل حرم یا كاکبل ها لاقت روند |

 !ذآ ضو كدنلبا لاق ردهنسانم قلا ربارسب هر ضوح و مس اآ"یشل كدنلبا لاقت ردهتسانم

 | بونلترآ الصا هدکدشلیا هاو هکر دن وا سنجر هلن رار سکرو یف كنيس و كناب (ءاکسلبلا)ل ضرالاب:یوتسا

 قلاصهدنن زورفعج (كملبلا )رار دا قالطا هاکسلپهرکسع رظان هلتبسانموب هکر دح راش * یک یتوا ناقشپاب زار
 دنک و رون دهننالوا لولذ و مار هلغلناللوق و تولوا ولهدوک ی رمو دوخاب هج وق لوق ىلع ه هقان كلویلسو

 | ردیعا امرخ عونر وریقح مئل دی یا كعلب وه لا روند همدآ ریقحو ےئل ساسنلانیب قرهلوا دیلب و نهذ
 | هلق كناب (تلبلا ) هب هعطق اذآ فیسلاپ هکعلب لاق ردهنسانعم كم هلعلق هدننزو هحرحد ( ةکعلبلا
 ندفافسا یمدآرب هلنیتعض < تالبل اچ هکبل اذا لوالا بالا رم کلب هکلب لاق یک كبل رد هنسانعم ترا

 هدننزو رجاه (كالاب) رونل وا ریبعت هطرج هکر وند هتاوصا ندا روهظ ندکلیا كب رګ یدروآ هلقمرب یشان ۱

 | هکنوه لاق روند هنصلاخ دوخاب هنلصا كني ر هلیعط كناب (كنبلا) ردیعسا یسهبرق كهقف مان رمعم وا

 ا كن و روند هنکوک و هنلصا كنهنسئرپ هکر دی زعم یسراف ن هکر ید ۹ * هصلاخ وا لا با

 وک ناب كحاص هفت رددآ فورعم بیط ولردر و هنمةعاس یا لیبلانم كن . یصم لاق روند هتعاسرب

 و ورايد د ردیغوبق كنجاغا یم نالبغم راضعب ردقوبق هنوکرب لزوک یسهحار هیبش هنغوبق انا تون ل كن
 قلوا رادیاب بوشلرب و ماقا اذا عضوع كنقب لاقب ردهنسسانعم قلوا میقم هدننزو لعفت(كنبتلا) ردندنایرطع
 كلن ديعس نالوا "یسعقفلا مس و ردهبرقرب مورخ اه 337 اذا ءعیف كن لاق ردهنسانعم

 رزرو ا یک نفلد هد زو لدنح ( كينبلا )و و هدنزو ذفنق ( كبنبلا إل ردیسا یدح

 (ىلع)



o 
 ندد یول نب ةماس دن ز وذغتق (كزر )یدنلوا نایمدنسمدام هکر دیفدارموهننزوقرو (كروبلا) روند

 بوثلا كتر را لاق ردهنسانعم انا : لا اح بوتر یهنسار هدننز و هحرحد (ةکترلاو رد نامعت نیا مسا

 | كچ وکه ليف كناب (كنا لا ةلغألثم هعطق اذا هکترب لاق ردهنسانعم قی هي” یهنسنرب و هق رخو هق ماذا
 یتساضعا و ءازجا كن ەنسنرب هدننزو هج رح د هلا همج* نیش (ةكشرلا) ردلکد عوعس یدرفم روند هرلهب قاربط

 | روقنقس (كوتشربلا )ل ضعب نم اهضعب نابا و اهلصف اذا روزا كشرب لاق رد هنسانعم قمرتآ ندنیر یرب بوراب

 ۱ | هکمارب هرانآ هکر ديما یدج نیم دلاخ نب یبح هدشزو رفعج (كمر) ردیعما یرح كعم عونر هدننزو

 | ییعب هيما طفل هلص كندع* یازو كناب (كر زب یدناوا ناب هدنسهدام رب (ناکنربلا) رونل وا قالطا

 یدل وا بقلم كلما ماظن روهشمر زو هاکنا هدعب ردهنسانعمظع و ولوا دوخاب رد هنسانعمریبک كوي ردهیس راذ

 | نیشو یھ كناب («كشبل ال ربسلا ةعرس وه و یک رل اربسپ لاق ردهنسانعمریس تعرس هدننزو یزج(یک بلا

 | هيف ءاس اذا یاثلا و لوالا بابلانم اكتب هلع یف كشب لا نیسان ات یک اف يک دا رب هلبن وکس كن هجم
aا هطاخ اذا بوثلاكشب لاق ردهنسانعم كلبا هلع لوق یلع كمک دواک  e 

 | هکشپ لاق ردهنسانعم ا ؟ و بذک اذا لج را كب لاق ردهنسانعم كوس نالیو لح وا

 ِ اه ردهنسانعم ۳ یشرب ه هنسنرب و هلحاداریعبلا لامع كشب لاش رد هنسانعم كمزوج یتغاب یتاىا كنهود و

 | تارا هلتعرس و اعیرس اهقاس اذا ةبادلا كشب لاق ردهنسانعم نیروی ارم یراوطو هطلخ اذا هيف هکشب

 ا كعب لاق ردهنسانعم كعشا بویللقن ریت ریت ییراقاب نکررو راوطو عرسا اذا لجراكشپ لاَه ردهنسانعم

 ۱ ماست ییرللا قرءهربدلاق ی یراق رط ندر تا كشد و رداح هد هلصق تنش هدنو و هاو له فاو سرفلا

 ا وع عفر ناوهو كشبلا یثع وا ودعي لاش روند هکمت رکسای كعروب هرزوا هچ و رەش ود

 كششا لاق رد هنسانعم كلی وس نالب جدو هدننز و لاعتفا (كلاشت الا افت ان طیب ال و
 نلسكو و بذک اذا ۱ نالف

 كدسا تابعلاق و الا لا * el اذا هکلس كشتا لاق ردهنسانعم كمك كب هک دتا | 1

 هکلسردوا باوص ارهاظ هلغلوا سوماق ا تابع ردهانک ندقماشوا هد دشت نح ءالسعاطقنا و عطقنا یا

 | هيف عفو اذا هضرع كشَسا لاق ردهنسانعم قفقوط هنس ومان و ضع كمدآر كاششاوردرثا ر ا لق یناونع

 ةفرفح ىا لملاو نیدیلایکشب ةأ ما لا ووید هن وئاخ راکشب و تسد هربح و تسح هدنزو یزج (یکشلا)

 بول وآ ند عهدننزو "یاغع (ییاکشبلاژ هعرس یا یکشب قان لاق روند هب ها كاجو هدن ور و هعیرسم |

 "یو رهلا ىلع ن دمعو ةي رعلا فرعی ال قجا یا "ییاکشب وه لاق روند همدآ ز غی و قجا ناو ا ع

 رو ےک ر هدنزو رؤبص(كوضبلا و هلرسک كن هوم داص (تضابلاو و یضاقلا "یناکشبلا |

 ك رطبلا ا اهعطقبال یا یاثلابابلان هرم اکضب ا هللا كص ال لاق رد هنسانعم كعمک هدنزو ی . (كضبلا) |

 دوخاب د ك ا یراصن ۸ ا قلرط) هدنز و رفعج € رطبلا# و هدننز و رطق

 ۵ لمس خدام ا 3 دوی هی .رول وا بت سوح لوق ل e درا هدنس هب اتم ى

 ا دن زن نالق یاب دن رزم كتعاج نالو الز را هلحم رب 2 یعض كنا کوکی و

 هنر تنش وهو تاودو روند هنطس و گكنهنسنر و رونل وا | ناسا جد هدرلهود و روند هنتعاج دوجاا

 ءاتشل هک وکعب و هن ءاعحا اوماحد زا اب سا كنم“ ومزاب فيصلا هک و Sa هکید د راضعب و رود هنماحدزا و راش ا

 كنەنسنر هلي كناب 6 كعبلا) هنسانعم رح روند هکلسا وکعبو رونل وا قالطا هند ورب عاقجا كنلصف شيق |

 هلنيتخف (كعبلا ) هفارطا برض اذا لوالابابلانم اكعب فيسلاب هكعب لاق ردهنسانعم قلا هلق فارطا
 ىجا (كعابلا زتکاو ظلغ اذا عبارلا تابلانم کعب هم كعب لاق ردهنسانعم قلوا یون و زانقط ندب

 رشلا یا هک کعبل|هذهام لاق روند هاغوغو وغو روش و رش هلیحصف كناب (ءاکو کعبلا) روند همدآ زفع و

 لوالاباسبلانم کب بولا كن لاق رد هنسانعم قمر ی هنسارپ هاب دشت كفو ىع كناب ( "كبلا ةبلطا و

 *یشلا كب لاقب رد هنسانعم كلتا هایت و ج یهنسنرب و هفّف اذا "ی *یشلا كب لاقت رددوا نتکاطو ترج اأ

 1 لاق ردهنسانعم كمر و هشاضم بوربدشفص همدآرب هدسلح و ردیل وا عقاو ارّیکموب هد را ده مق |ذا

 ا ) یناونع هجتز و | روت هام كح راش × رول وا تیدض هدن رانا هلمسانعم قیرفهدنروص و هجاز ر ادا اب زلف

 االف كىلاق رد هنسانعم ق ععلمعاشا هلا "درتغامد وتو كن هسکغمدموریکتمو ردهانعمرب هجامو جز او ز
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 ليقع ون هددحن و رد دا عضومر هدننابمدیز هلبا هکمو روند هض وح ځد و هل رسک كناب (كربلا) ردیمسا یتع
 ر رف 0707 ردآ نقوم ىيا زکیدو ردعضومرب هدهزاجو رددآ وص ر هدندرو

 ۱ یک ب اعضا ردک ربا و هدننز و درص ردالر یعج رد رکدد یشوق یترام هدیکرت رول وا ضیا وریغص رود

 | رد هنسسانعم هلاج و تیدو ردالر یعج روند ه هغب روق کر و ردژراح هد هل رسک كناب هدننز و نافغر ردناکرب و
 هدنعو دتبنالوقت روند هنهورکن ابعاو فارشا و روند هرلهسکندنا یعس هنسادا بول وا له یتید لوق ىلع

 ۱ هدنبلط تیدو رونلواریبعت ینوا جوآ روند هنقح نمرکد یغیدل آ كنیهرکد و فارشالانم ةعاج یا ةکر

 دعا تور نام وقف ید زالا ذکر و ردیاح هدهلمالل تاک رخ كلا هدنو روند هتعاجن نالوا

 ولت بکرل اوثج اذا اوکرتبا لاق ردهنسانعم كلعا ه رام بوکو چ هرزوا زد هدنزو لاعفا (كارتبالا)
 تو ندهتح اوعرسا اذا ودعلآ یف اوکزتبا لاقن ردهنسانعم كلعا مادقا و تعرس بویلابچ كن هدکترکسو
 كزبا لاق ردهنتسانعم كکوچ بونام هنرزوا كتلآ قجهچآ ساب مدآ ناچآ یتسان لرلق و یر سا
 0 تکزتبا لاش ردهنسانعم كْک ود یلقناغص هلتدش یرو# هلدولب و ی ىلع لام اذا لقیصلا

 همد ر و اهرطم ماد اذا ءاعسلا تک ریا لاش ردهنسانعم قلوا یئاد یرومب لدولب و اهلالهنا دتشا اذا

 . (ءاکوربلا) هقش و هصقت اذا هيلع و هضعیف كتبا لاق رد هنسانعم كمرب وللخ و صقن هنس وما و ض عب وکو س

 | (كوربلا روند هلاتقو برح نالوا هلی و تابث ا زد هلرصق كلاب (ءاکاربلا) و هدننزو ءالولج

 اهلو تج و زت دقتناک اذا كور دا ما لاقت روند هتروع شمراو هرا نکیا راو یرییک دلو هدننزو روبص

 | یساولح نوا ردعسا هلبصف كلاب (ةکیرلا) هتسانعم صسبخ روند هنسا ولحنوا هلیعض كناب 6 لوربلالرببک دل و
 هداروب هکر د جم + روند هماعط بک ندامرخ هزات هلغعاق هدننز و ربما كىر ضعبلادنعو روند هغعای

 | مسا كور و رولوا كرب ىج یکهصبخ ردکشد هاولح هکیرب رهاظلابسح ارز رومن وا 2 شرم نابع

 . ماطق كارب ) هلی كناب رولک لر یعج رولوا یتورب یک نور شوق هکردقلاب سنج ر هدنز و باتک( كارلا ردقلوا
 تارطایف نولوه ردکعد زسهل وآ مدقت ال رد هل راتعا دحا و "لک هکر د هنسانعم اوکربا رد رها لعف مسا .دنزوا

 را هلب رسک ناب (ناکرلال رونی هک لردربهدننزو ها تیک ربا و کر با یا لار كارب

 ا دوخات رول واتبات هدندالب دع هکردیدآ تابنعونر و روند هنابننایمازوایاس دوخاب روند هاب نالواروش |

 ناکر ) یکنادرص و درص ردالرب یدرفم ردعج ناکرب دوخاب ردهناکرب یدرفم روند هنعو هد رخ كتاب |

 ۱ 6 ناکنرلا) و هلبصفكنهددشم ءار وكناب ( یناک لا) او ناک لا ردیعبات ناکرب خاص وبا ردندامسا زو ناقع

 | الاحر ولک كنارب یعجب روند هابع هايس هنوکرب رک ا

 | كند نخر نضقو ىرىسكڭ ناب (داغلا رل ردقج هل وا ابعهایس یراکدیک كن راهلوقم یحودواو رايك

 | هدضرا "هرومم یاصقا یأریلع ردعضومر هدهفاسم ذب عید هکج دراو لایق هدنع هلال الث تاکرح |

 لبج حسرف نوا ه هکم ( كربلا فرط إل ردعضوم یکیا هلرسسک كرااب «عایزتل ار و (لنهادر» ردعقاو
 ردهکو رب هدانلا زا تیذخ ها های دد دکھ قرط هل رسک كناب ( رفعج ما هکر ردعضومر هدنب ر عاطس

 :(سیمرتکر )و( لیلا ذکر شب کر ,لردهدنساصق دادغب 6 لزازفکر )رد هدنبا ر نیط سالف( نار ریا ذکر ال
 |(ناکیرلا) ردتعاجر ندننثدح و ردهدلبرب هددماع هدننز وربب ز (كىرب ل ردهدنراید رمصم (هریع بج هک روا

 | و توفصع (توکر )ردنا م۱( یکی زل ا موب ) ردراردارب مانكیرب و ك رابند ص ناس رفهلیس هين رغصم |
 رهنر هده مصب هلیس هش ,لوعفم سا (كرابلا ردیدآ قاقوص ر هدهرصب هدننزوبنع (ك رز رده رفرب هدرصم

 ۱ .کردهعلق ر (کر ابلا) ردهرقرب هدنتلانامز راوخ .(نکرابلا) ردرا و هبرقرب هدنرزوا هکردرهن ر هدطساوو رددآ

 کرد هناخ ر هدهندمو ردعضومر هد هماهت هدننزو دعقم (كلربم) ردشلیا ان یکرت كراہم ندسابع یب *یلاوم |

 | كنار و كعم (ناکر م ردشلیا كل ورب هدنایرهقان هدن راش رشت ھدايت هیلع هللا یلص مرک اریمیپ

 | فوع وردپعدق مسا كنهحطا یدرهشهدنزورفز (كرل ردعضوم رب هدننزو ساطرف ( ارت )ل ردعض ومرب هل

 نالوا ضراع هدوم وا هکر دهنسانعم سواکو ردهنسانعم نابج قفروق (كر و) ر د بقل كنهعیبضن كلام ن

 نابج یا ورابو كر لجر لا روئد همدآ قفروف یخدو (كلورابلا)ل رونلوا ریبعت هعصاب ضا. ردقلرغآ

 كطا نع هللا هنسنرب هدننزولعفت كربلا ) سواکلایا مونلایف كلورابلا و *لربلاتجاز لوقت روندهسوباکو
 شن هدننزو هنسحم ( کربلا رونیدهب ی رک یشید هدننزو هروسق (ةكورلا) ن یا ه  كرت لاقت لاقب ردهنسانم
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 هکر و * یهتنا رد ثمل وا بعشنم یسانعم تداعسو یمانعم ءامنو هدایز ندنآو قالطا هکر هتوبت كنیهلا ربخ

 | هلتکر كربلا ردن دنیعبات شاملا ةكرب روداو ی لها وه لاق رد هنسانعم تداعس

 | ريعبلا رب لاق رد هنسانعم كکو > هود و هکر لاب هلاعدا اذا هیفدل ر و ماعطلا ىلع 1 لاق رد هنسانعم كملنا اعد

 | هلعافم (نکرابلا) هيف كرابم یا كىر ماعط لاق روند هئي ٠ وربخ هدنن ز وربما (كربا) خانتسا اذا

 | ةکربلا كيف عض ویاثاکراب و كيلع و كيفو تال للا راب لا ردهنسانعم قلق ولتکر و كمر و تکر هدننزو
 و نم هتیطع ام هل مدا هانعف هل دم لآ ىلع ودمع لع ك راب و مالسلا هیلع ىلا ىلعةولصلا ثیدح ىف اّماو

 یتسانعم ذکر بلا هل مدا د كراب هدارو یک یغیدل وا نعضتم یتسانعم ةيادهلا ۷ ان اندها سپ ا و
 | افت (كرابتار بظاو اذا هيلع راب لاش ردلمعتسم هنمانعم كلا تم وادم هب هناسف رب هکرابم و ردنیضتم

 هاو داف و توده یار ر زغل وا لاصتسا دهر اس ءایشا هلغل وا ند هیهلا تفص هصاح هدننزو
 هلغلوا صوصخح هقح تروح تاکر و تار عیجو رول وا هنسانعم ییاعت هلسهفالع همزالم هدارو سد |

 دیو عراضم ندن و هلغل واند هصیصخ هکر اد د جیم » زم ا وا لاهعتسا ج45 یخ هنعردل وا یلاعتم ندناق ول

 یواضی هنو ردشللا صیصتت هدنل وا ناقرف "هروس یواضی هکەتن زاوا فّرصتم یرلهفیص لعاف مسا و

 ۱ لصاح لوا لوق هکردشلناریسفت هلی" رابع هلاعفا و هنافص ین هنع یلاعت و یش "لک نعدازتوا هربخ راکت هج رلا هيلع
 | یدبا و یلزا هکردنعصتم ین هفلابم یسهغیص لعافتو رد ریسفت فطع هنظفل دازت یس هلک یلاعت هديا لوقو ردانعم

 | ساقنو یلاعت ردکعد ردیلاعتم ندناق ولحم هرزوا روک ذم هج و دوخاب ردعطقنمربغ یتمیریثکیناسحا و ر وربخ |

 | ه هبهلا تافص و لاعفا نالوا هینبم هرز وا یلاثماو بحآ بابو هانتسا باب و ءادا حاول هکردموسم هدره مو
 هل هنسف رپ لر ابو ردراع ون ندنفرصت هلن غیص رالعف یسهلوقم بهو معو ین و لعاب نالوا صوصخ ]
 | بویلوا فّرصتم هرزوا روک ذم هجو هدل وا یانعم ه لافت اذا *یشلاپ كرابت لاق ردهنسانعم كا لا مریخ |
 ردهنسانعم كکوج هود هدنزو راکذت (كاربتلا) و هدنزو دوعق (كوربلاو رول وا فرصتم هدیناث یانعم نکل

 تن اذا ناکلاب كرب لاق ردهنسانعم قلوا ےقمو تباث و خانتسا اذا لوالا بابلانم اکاربتو اکو رب ریعبلا كرب لا

 بالا تکر لاق ردهنسانعم قلوا یماد یرومتب كدولب و رک ذیساک رول وا مما ندکاتببا ور و ه ماقا و |

 یهود هلرسک كنهزمه (كارالا) دهتجا اذا هيف لجرلا كرب لاش ردهنسانعم قع اجو اهرطم ماد اذا |

 2 كنقلخ نال وا نیشن مثح هلبصف كباب (كربلا ) هتخجنا اذا ت تکرا لوقت ردهنسانعم كم رکو چ

 ردقتره هل وا شکوچ یک دولب تغلبام ةغلاب هدنرارانک كن ه وا بوک دننقو ماشخاندقالت وا هکر وندهن را هود

 ردلرابیدرفم روند راه ود قوچڭىدوخاي هنسل ر وسه ودش کوج ل رو لار وبلا قالطا كرب هدهس رول وارشک

 | عجم مسا نال وایدحا و ندنسهدام عل رول وامج مسا سپ رد ورب یعجو ردهکراب نۇ وم یک بحاص و بعص

 | ندنسکو کنهودو هردص یاهکرب هبرض لا ردذ وخأمندیتآیانعم رونل وا قالطا هسکو کلر ویکب کر رول وا
 0 هرزوا هنسنرب ردلعاف سا ندکآزتپا (كرتبملا) ردهدزنابز هد هلزیتعف ردیدآ عضوم ر و روند هنعضوم نالک هرب

 اعاد هدنز و درص (كربلا# م *یشیلع دق یا لرتبم لجر لاق رون ده هسکنانایط هلمادقاو روز بوک وچ

 | شکوچو هنسانعم ردص روند هسکوک جدو هلرسکك ناب (ةکر بلا روند ه هسک نالوا رکوچ هرز وا هتسن

 هک رب تق و اندل اس راغاص بو ردلاق هدکدروکیآ | یحاص هکر وند دبشات اردا كن دوس هدر یکیدکو چ كن هقان

 كر هدنو دوخاب روند هنسپ ردنالکهرب كنسکو کك نهود و اهبلح و اهي ةكراب یهو اهنبل رد نا یهو ةقانلا

 | كناح هل هدنسهدام یلح فلوماربز ردرا و شیوشت هدارو یک یلح وهیلح ردیعج رد هلیصف كناب هکتنظمل

 ۱ كناح هکهیلح و یک همبظ ردهیلح یدرفم ردعج یلحد وخاب یک ید وولد رولک ی حیعج رد هلینوکس كمال و ىح
 ةکر بلا هدارو هلکتا صیصت و د هلیعص كناح رولک ی لح و هل مصق كفلا ویرمسک كناح ر واک ی لح یچج رده رسک

 | عقا و هليا ونع عج وا ندان لق نکیا هلیناونعلربلا درفموا هرابع ابلاغ sS كربلا عججوا

 كسکو کلر دوخاب روند هنسکو ک كناویح راس هکر و هنسکو ک كنامسذا لف كنا ربل وة یلعو ررح يلف ردشملوا

 ۱ عو ءان هکر وهدننز و بنع رواک لب عج یک رب روند ضو رب و روند هنب زوب هرمشط هکر و رونیدهنزوب 4
 نت ستوده لاو را نون ریعبلا اذه ةکر ب نسحا ام لاق هنسانعم كک وچ هنوکر هود رولوا

 , كناب هکر هکر ,هدزاجقیرطالاحرون دهر یکیدنلل و کت ولیکر را وص هكر وة: ولحةاشیا هکر ب ,هللاه رد تاکر یعج و

 شاف ولردر و ردزن احمد هلیصف كناب هدنوب رون د هغلعاصرب نددوس یهو حاب وله رجب رحم ندنآ رد هلم

 [:) +٭* ثل +
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 : هلولاوه لا روند هی چلا هدننزو روبص كولاو «یهتنا لاسر یا یتکولا هبلا لجا لوقت رونلوا قالطا
 یسیکرت هدکنو یک ناطیشو نج روند كلم ځد هدزماسل روند ه هتشرف هلنیتصف (تاللا) لوسر یا امین
 یدنل وا فذح هرکصندقدنل وا عدقتهرزوا مالهزمهیدا تلأم یلصا هکردذوخأم ندهداموب ضعبلا دنع ردقوب
 لجر لاق یدنلوا رکذ هکردیفدارمو هدننزو قولأم (كولأما) رز دنساک رد ام ندکلم هدندنع راضمب و
 | كنەزمھ الا) هتلاسر لج اذا هتکلأم تلأتسا لاق ردهنسانعم كلیچلیا (كالبتسالا)ل قولأم یا ولم

 | هندوسا دوخاب ردقج هلوا یالق هکر وند هنضیا لوق یلع هنسانعم برسا روند هنوشروق هلی كنونو یدم
 ا یصاضرو بوها فیرعت هللابرسا یتظفل كنآو كنآ یتظفل برسا فلوم+ روند هنصلاخ دوخاب
 هدارو یدعش یدیشیعد ردیعلق هکردضبا یربو ردرسا هکرددوسا یر هکیدیشللا ےسقت هعون یکیا

 e هدنکرت رول وا دوسا ا روک هنا یدنک هکیدلیا فی رعت هلا برسا ی دظفل كنا ۱

 شرا ردکعد یدوسا دوخاب یتعی هدوساوا هکتلاث لوق ردرکدد یالق کررلوا نف هو لوقو

 و رد 12 نر برنا ردربتسربغ یفیدلوا هداز لددرتو ردقجهلوا برسا یدوسا روکذ م ربرقت 1
 اا دراو یریغ ندنظفل دشاو ندنو قرهلوا درفم هلغلوا صوصخم هعج هدننزو سلفا هکردلعفا ینزو كنظفل

 بووی هنسنر هلی ار تار روتوا بهاذ هفلوا لعاف یزو راضعب هکرید حراش + ردشمالوا
 || لا ردهنسانعم قازوا و ظلع و یظع مظ ظع اذا لّوالا بابلانم اکنا *یثلا كنا لاق گویا قفلتوغو

 یالخایک باکتراو تئاندو تسخ و عجوت اذا لجرلاكنا لاق رد هنسانعم قلوا لادا لاط اذاربعبلا كنا

 إً (ذکو الا قالخالاعالل ةفساو عم اذا لجرلا كنا لا زدهنسانعم كعش ود و صرحبودا ادب هلذر

 3 6: را ار بضفلا.یا ذکوالا هذهام لاف ودهنسانعم روش و قو بصق هدننزو کوش
 ] هنغل وروق جانا قشمراص هنر یر و قیص هلیصف كنهزمه (كمالا) ردف رحم و ذوخأم ندهکوا ارهاظ هلکغد
 | یدرفم روند هغلامرخ تح روند هغلحاغا اقلطم لوقىلعر وند هنامر وا نالوا قلجاغا كارا وردسدوخای روند

 [ رمشا - لک مةعاج جاوا كارالاو ردسلاتبنت ةضيغلاو ارثكلا "فلتلا رجشلا وهو كالا اولزت لاقت ا

 ۰ ةيرفلا مسا یهف ماللاب + ةكيل + أ ارة نمو ةضبغلا ىهف ةكيالاب لک ةکيالا باصعا  ىلاعت هل و قو لا نم ییح

 a هلباهددشم مال یتعپ هک الا باصصا هدرا ! جګ و رولوا یلصف مال یرکذ عضوم هروک 4 هیناث تءارق

 قلواقلنامروا دوخابقل وروق جاغارول وا ردصم كما وردظ ولم قل وا مهوهلغلوا موسمهرزواقل وا یعج
 1 كا رالا كیأتسا لاق ردهنسانعم كىا (كابثتسا) ةکیا راص اذا عبارلا ا اکیا كارالا كيا لاقت هنسانعم

 :l4 ول ءابلا لصف ]و رف یا كىا كىا لاق روندهغلجاغانالوا رادهویمهدننز زو فتک (كمالا) كىا ىە

 | روهظو تشن ندهبصق مان مّرخ ندسراف دالب هکردیعما جور حاص روه شم هدننزو رجاه (كاب)
 مادعاو لتق هدننامز یمابع مصتعم هلبرقترب هدعب یدیشلاق ریسب قمر هکلیا الیتسا هکلاع *هلج ب وجا

 ردفرصنم ربغ هلتیلع و هچ كاب هروک هنناب كحراش × ردندنیقلفم ءارعش كابن دعصلا دبعو ىد لوا

 نر اذا لّوالا و یناثلا بابلارم اکت هکت لاق ردهنسانعم كمك هدننزو كنف (كتبلا)
 لا ردهنسانعم كلسک هدننزو لعفت (كتبتلا)ل و هدننزو لاعفنا (كاتنالا) ردهنسانعم كمك یدو هدننزو
 قا روند هنسهراب كيش i عطقتو عطقناف هعطقیأ كن و كتناف هکت

 قالطا هتلظ نالوا ءدلبل رخا واو هنمةعطق یا لا نم ةکت هدف لاق هدننز و بنع رولکكت یعج رونلوا ریبعت

 ضبق یهنسنرب كتب كنجتم حاعص هدنسهدام كت وبشا 2« یا لیللانم ةت تیشدق و تجرخ لوقت رونلوا
 یانعم بول وا عرفتم ندنسانعم عطق یسهجرت جد انعمر ندحاعص هلبناونع رولک هدهنسانعم كمکچ بودا
 | ردلصتس ءدنعطق رعش و ءاضعا كل هدنادرفم بغار یتح ردشمالعا تافتلا کا فلؤم ءان هنغیدل وا هدنتحت روک ذم
 لوا یانعم هاکطنا سر هلیترابع ةدصملاةغلطقلا ةكتبلا و هنمةعطق تل واتت ىا رعشلاتکت و هنذا و هرعش كت لا

 هدننز وروبص (كو بلا )ر دیم | ك نعلق ینادمهلا بعک كلام و رد هنسانعم عطاف(كنابلا )ردح ا و یخیدل وا هدننعض

 ] هلیعف كنا (لذوبن) ردیفدا مو هدننزوقنخ (تنحا) عطاقیا كوت و كتاب فیسلاق رد هنسانعمعطاق ید وب

 ةدايزو ءامن یا ةکرب هيف لا روند هنسلاغوچ بوترآ كنهنسنرب هتاف (ذکربل) ردم وسر هدنلصف هات بیرقنع
 بو وق هرب یییردص و یییرلزبد هکر دع وض وم هنسانعم كکوج هر هود كرب لصا هروک هتناب هدراصب كفلۇم

  هشیشربومالا ةکر و برطایف كارب اوه اد لوږ یدنل وا رامتعا یمانعم توبث و موزا ندانعموب ردترابعندکعشا رپ

 (ریخ)



e ۷۱ Fe 

 عبا رلاو یا بالا نم اكوفاو اکفا و اکفا و اکفا كفاو لج لا كفا لاقي ردهنسانعم كلت وس نالي واد را

 | ندنآ هراس اج ازل وا جون رم تمام هی زنش "یشلا فرض كفا روک ەت مد اصب كدام اا

 االف كفا لاق ردهنسانعم كمردن ود ینسهشیدنا و یار دوخاب كمر وج ورک ندهنسنرپ یمدارب كفا و ردبعشنم

 ردهنسانعم قلف ی البا یعل كجا رای وس نالب یدسکرب .و هّأر تلقوا هباقو هفرص ادا یاثلا بابلا ع نماکفا هع

 همرح اذا اب رلف كفا لاق رد هنسانعم كجا دیم و و مور ندند وصقم یهدآر و بذکی هلعح اذا االف كفا لاق

 ك الا و هدننز و داّتش (كافالا) ب نیک دا لجرلا كفا لاقت ردهنسانعم كلی وس نالییچ دوب كيف اتلالهدارم

 | یناطف و هلبح و یدشر و مزح كيف او هنسانعم باذکر وند همدآ یحنالپ هدننز و روبص (كوفالا]) و هدننز وربما

 وعفم یعع هدانعمو روند همدآ هبلوح و زحام نالوا لیلق
 ۱ مزخاو ةا لبلق زحام یا كيفا لحر لاق ردا

 | كيفاوه لا ردا ۱ تاخن ندندشر تلف هکروند همدآ نالوا هتشرف و عود ندنتهح یرکف و یأر ىد

 تویلنا تیاصا روم جد د اکا هکر ونده رب لوش و ی یانعم هلا كيفا (كوفأملا هار نع عود یا

 | تاب 4 سیلو رطم هیصب مل اذا ةک و فأام ضرا و هل وفا ناکم لاق ردهلاه یوم هل وا تاس اللصا دنا

 كوفأم وهف ما 6فا لوهحا اتش ىلع ناکلا كفا لاقت رود همدا نالوا فیعض یاعذاو دشر و لقع و

 لاسعتفا ( كافتالا ) لععلا ف یا وفم وهف لحرلا كفا لاش اذک و تاس هام و رطم as یار

 هلیس هب لعافیسا (تاکشولاو ت تبلقنا اذا ةدلبلا کشا لاش رد هنسانعم كم ود هنسرت هنس رب هدننز و

 .تاکفتولا و لاعت هلوق هنمو رایدلوا رزو رز هرزوا مالسلا هیلع طول موق هکر در هدلب لوش
 هحایر لوش تاکفتوم و ىدا رارهش مان مودسو امودو هرعو هدعصو هبعص کرد حراش چ دئطادنب |
 | ییدسآ بودا EK یعل هل وا تاهلا دهان دوخاب .dA لیا تیلقت یصرار هلا یهلا لاسرا 6رزنل وا 6 ةالطاا |

 | ضرالاتا كز تاکفت وا ۳ ترعلا لوقهنم و هل وا ضو اع یم ون بک 6و تل ترک

 كن افا | ىج روند هزوس نالب هدننز و هتیفس (ةكفالا) رول وا رادام و ولت وفیعرز رب یک فش رال فاع یعل ۱

 قاروق هدننز و و رف (تکفالاو ر ټا | هدللب رپ هدننز و ناب (ناکفاژو بذکلایا ةكفالا هامر لاق رولک |

 وه درجو نخ هااهکچ هدهرهج هلنیتعف ( كفالا ) دبدح یا ةكفأ ةنسلاش رونل وا قالطا هب هنس |

 روند هرابحنالپ ردعج ندنظفل وفا هلم كنءزمه (كفالا) نیمطحا و كلا عم ىا هکفاب باصا لاق روند |
 اروند نم ومدیدشنال وا ننامز شا دشهنزومداتش (فک لاو هلن كنءددشم فاك و كنم مه (تک ال

 رهدلا اة | هت عزا لاق رو ده رح تدشوهرهد تدشهک اورهدلا اد م ةدب دشل ایا ةک اک الا و هک الا متیاصا |

 تی هل اش رد هتسانعهدننک و دقح و قلا ءوسیا که لاق ر روند هغلی وخد و امدشیا ˆ رطانکاوا

 | بضقلاب "لع هلابقا یا هتک |یتتشهدا لوقترونب د هک هج وتهلېضغ و مشخهرزوا هسکر ب ورونلوا قالطاهمولوا ا

 كنم ز مه 2 كالا اروند هنسلوا دکار كنا وهو ةج زلا یا هک الاهنهاملوقت ردهنسانعم هجا نمو تج ز قعشعص

 1 لا موب لا روند هن وکی سا زسراکزور ردفص و هدیسیکیا دننزو ریما (كيک الا و هل ددشت كفاک و 0 ۱

 کا انمو الا لاق ردهنسانعم قلوا یا زسراکزور نوک رولوا ردصم لاو ےرلا نکاس راح یا كيکا و
 | لاقت ردهنسانعم كلا هچلازعو هدراذا هکآ لاقت ردهتسانعم كمردنود وریکو اکیک | راض اذا لوالا بابلانم |

 دوب هدننزو لاعتفا (كاكتالا) هردم قاض اذا نالف لا لاق ردهنسانعم قمل وا لدکتو هجا ر اذا ها
 eS لا اینه اتسو كاا لوقت نادمنساسم قل وات نا كی قردلوا دک ارا

 ردهنسانعم كلا فاکنتسا ندن |هلکلک وب و بوش روک ك وی همدآرب شیار و جدزااذا ةدراولالبالا ةعاجیا |

 لاق ردهنسانعم قفلوط بولیراج هننرب یرب یراقابا نک و و نم فنا و هيلع مظع اذا صالانم كسا لاق |

 مالتا سرفلا ثلا لاق ردهنسانعم كفيچ هنسن هدخآ هلیصف كنهزمه (تلالا) اتکطصا اذا هالجر تکشآ

iدو و یعض كمال و ىق كيم (ةكلأ الا و هلی كمال و یصفكنزم ^ (ةکولالا) هکلعاذال والا بابل | نم  
 | گور ردشمال وادرا و هدننز ولعفمیربغندن و و هلیعص كمال و یصف كيم( كأم ا )و هلبصتف كن زه( كولالالو |

 درو هننام كنهرباس تاهما ارز ردشمللا تدث هلا شیوشت فلوم هکرید حراش » ودهنسانعم تلاسر كليا |

 "كمالو ىق كو تللأمو ردهنسانعم كلا كلبعلئا ردراردصم :هدنز و دعقم تاامو لولاو هکولاو تلا |

 | اکولاو نامو ةكو لاو اکلا بیا نیب ثلا لا روند هکلیچليا ردعما هلیعف و یعض كمال هکلآمو هلبض

 | هەمان و لاسر ینیدلوا لماح كلنیچلپا هکولاو ةلاسر یا كلامو ت كلام امهنس لاق و لس تا یناثلا بابلانمآ



ON 
 ۱ کر رونل وا لاتما هل راد هکر دما رش ندنعو ضجو ر دین دهک اه كنود راف وا وا رام

 ۱ | خوب هریک نرالو كارا وهلننتص رواک دل را عج ردص وصخ هنف رطنع هکر ارد اغا لا وسم

 | ظ وظح كي ندقلت وا روش یمسقءود ارز ل بالا دیف مقتیا را هل بشع لا و هنسانعم ضج روند هتوا یشکا ا
 هلارإلا یعرت تناک اذا ةيكارا لبا لاق روند هرلءود نایلتوا یاغا كاوسم هلیصق كنءزمه (ةيكارالا) رولوا |
 اغا لاوسمو كارالا ةيثکیا هکر اض را لاق روند هر نالوا قوچ یحاغا اوس هدننزو هحرف (ةکرالا)ل

 فلتوم (كرتولا)ل و هدنن زو فتک (لرالا) یک یالط رولک "کا را ی خب روند هرات ود نالوا هتسخ ندقالتوا
 | تک یا كرتۇمو كرا كارا لاق هلوا قشمراص هنر یرب و نآ وارف هکروند هنغل و روق كنجاغا كا وسم هدننز و
 | لبالا تکرا لاق ردهنسانعم قلوا هتسخ بوغآ یترق ندقمالتوا یاغا كارا هود هلنیتعف (كرالا) فلم

 لا لاق ردهنسانعم قمل وا مقمهدربرب كراو یک ارا و ةکر ا یهف كلارالا لکا نم تکتشا اذا عبارلا بابلانم اکرا
 تکرا لاق ردهنسانعمقل وا هتسخ ندقمالت وا اغا كارا هود دو هدننز و دوعف (كورالا) ه ماقا اذا ناکلاب

 قمالت وایحاغا كارا هودو لوهحایلعلبالاتکرا لا و لارالا لک نم تکتشا اذا لوالا بابلانماکو را لبالا

 لبالا تکرا لاقب ردهنسانعم قلاق بو الت وا افا یغیدا خوا اقلطم دوخ اب قمروط بونالتوا ین یمناد دوخاب
 دیف ےقتف ناک ر جش یا بیصتنا وهوا هلک أت هیف تماقا و هتمزا وا لا رالا تعر اذا لوالا و ینثلا بابلانم اکو را ۱

 ردهنمانعم كغل وریک بویلنگ هدشیاربو حل اذا معالایف كرا لا ردهنسانعم كلتا رارصاو ےل هدصوصخرب و

 نکساذا حرا كرا لاق ردهنسانعم قموط زوب هفلوکو ا بولیکچ یشیش كنهرایو رخآتاذا رمالایف كرا لاق |
 كلیا ما زلا هنس هدهع هکر ی هنسنر و ماقا اذا ناکلاب كرا لاق رد هنسانعم قمل وا ےقم هدر ر و لئام و اوا

 لوقت ردهنسانعم قغالت وا جا لا را ههود هدننزو لر (كرالا ) همزلا اذا هقنعیف ممالا كرا لاق رد هنسانعم |

 ندک اربا (كرولا) ردیدآعضومر هدن :ساضق ناتسیس كراو كلارالا اهتعر اذا لوالا بابلانم کرا لبالا تکرا

 نولزانیا نوکروم موقلاقهنم و روند همدآ نال واردالت واین آهنسه ود بوتوطدرو دنغلجاتا كارا ردلعا سا

 هب هنس قج هنل وا اکتا اقلطم دوخاب روند هر رس نالیروق هدهناخفافز هدننزو هنیفس (تکیرالا)اهنوعرب لا رالاب

 لای اکیا بینم رګارداج دوخاب هبق نانل وا بصننوجما نیلکد وخاب یکشارفو هصنمو برس روند

 ندنسانعم تماقا و و رواک ك ئارا و زساه رواک ك را عج روند هل اک | هسیا زلوا رس هدنآ رکاو روند ها
 رب رس نم هیلع ٴاکام لکوا ةلجیف ر رسم ةکی رالاف كئارتلاکض یب عم كنار الا یلع نوئکتم م ه لا هنمو ردذوخأم

 ةلح هک رالا بغارا لاق ةلح وهف ر رس هيف نکي م اذاف توا ةبق یف نتزم رم رسوا شارف و ةصنمو

 | بوانقەزاتە رکصندقدل وا لئاز ینارحه و ؛لرح کروا و قالطا نا نالوا تسرد ا کر او ر رس ىلع

 ا هشثع تبهذ یا حرطا ةكيرا ترهظ لاق هل وا شمال اق هنسن یربغ ندکع یرد هدنرزوا نامه بول وا رهاظ |

  زردیا سالجا هدنآ بوکچ هدرپ a وا هکرد هنسانعم قمت روت وا هب هکیرا ین اک( كىر الا)رجالا تی رهظ و

 ردهب رق ر هد رو مهد : هلنیتصف كرا هکی زالاب اهرتساذاسورعلا * ل را لاق ردافافز هلی رو وا تلیآ تولک داماد

 ردیدآ وو هدهماع هدنرانزو قنع و لبج > (كراوذ) ردیدآ قیرطر هدلبج مات نضح افق هدننب زاج و و

 زدم هلنيتمص و هموعصم هزم ۵ ( رال ردیسا یداورب هلبا هم و عصم هزه (لوراود#

 هاهم (هکآ را لءرددآ كغاط یکیا هدندروب یس هلببق بالک نب رکبوبا هلیسهین رفصم (ناتکیرا) رددآ ءردرب
 ردهنسانعهدایپ ولصا (لورألا) رد راھ ر اندر وادب نک اراردندلاح رو ندا وسن 0 ا

 یر ا را ردلیضفت لعفا هدننزو لضفا هردم كنهزمه (كرال لصالا یا كورأملا عرک و ه لا

 | هدننزو لاعتفا (كاریالا) مم ةلخا یا اذکب مهکرا وه لاق هنمو ردهنسانعم نابسجو قيال كب ردشفلوآ

 | ضو ی لاق ردهنسانعم قلو لاک بول لوق ىلع كفلت وق بونلیرا سافا كارا

 یراقادود هکروند هنسبق یکیا كحرف رده هل.کف كفاک و و یھق تور (ناتکس الا كردا وا

 ردهکسآ ید رفهرد رپ یکهز نوزواروند هتبرانکییادوخابهتناح یکیا هجبهت وا ند راي لوق نم رونل وایت

 | هدنناونع جرلا ارفش فلوم هکرد د حراش * هدننزو تنع ردكسا و هلصااو یرنبک كنمزبه ند بما وو

 یتیدنازم قج هلواتنس هلا اطخ یصنس هکر وند هل وتاخ لوش (ذکو سام ا) ردج رف دارم ندچ ر هلکلتا تە ۱

 | ضفلنا عضوم ريغ تباصاف ابنضفاخ تآطخ ادق تناک اذا ةكوسأم ةأرما لاق هلوا شبسک ینرب یریغ بویجس
 | (كوفالا) و هلنیتحف ( كف الا) و هلبصف و یر مک نەز( كفالا) ردعض ومر هدن رقناح اهدنز ورجاه (كسآا)

 ( دومق)



#1۵ 
 ادا :موقلاق قهقه لاق رد هنسانعم كليا عیزوت هیطع هجرادقمر هنسهلفس و مائل هدعب هنمارک كموقر و

 هعاچهدنز و قش - ده ا ) ردشلنا هئط ین ےس هل ضوح هلا هک داض ح راس × ءاطع نم " یمب م صّوخ

 (قنم ۱ عاج اب اهدهج اذا لوالا بابلانم اقه ةأرلا قه لاقي ردهنسانعم كلیا باتب ینوناخ هللا دهج

 اص روما هدننزو راثرت (قاهقهلا ل نوک ابن یا قتهم ھ لاق روند هرل هسک ندا عاج د هلنرتعف

 ۱ (قلهلا) هروما یف شمکنم یا قاهقهلجر لاق روند نالوا عاسو مدقم بویل وا لساکتمو راف اعطق
 | قلهتو ىناثلا بابلایم اقله لجرلا قله لاق رو هتان تا تیرا ز و لققت (قلهتلاژ و هدننز و قلخ

 اهدننزو نیک یاد زود تسلط ده کت قاب رجا یاسر و و۲ قلهلال عرسا اذا اقلهت

 كيم و یرسک كناه (قم0) روندهفلتوا یروقو روندهنوا قوچو روند هرباچ قشمو یک كيياو هزات ورت
 بناج ىلع یشم وه و قم ینم اب روند هکج روبی لاتسم ایوب کیو هک هدنزو یکمز هلو یسک

 سنجر هلبع و یصف كناه (یاقم#ا) ردیذآ تاب عونرب هدننزو صیصج «قیقم#) رم یرخا یلعو ةَ

 منعم (یقمهلا) رد هقاقه یدرفم راردبا لکا نوجا عاج تیوقت بورواق رول وا تبان هدنلابج علب د کرد هناد

 جد لاق روندهمدآ قجاناشیرپ و یکلسو هپلوچ هدننزو "بدخ ( قم ال روند هق وس شم وکو ا هدننزو

 .عرسا اذا لجرلا قلم لاق رد هنسانعم كم رو هلتعرس هدننزو هجر ج د ( قلم ) برطضم قجا یا قمه )

 ۱ هبشوه و قنهلا ینذخالوقت رول وا ضرام هناسنا هکرونید هضابقنا تلاح یکی سیدنقص بلق هلنیتعف (ینهلا)

 | ریثکلایا قیلدنه لج ر لا روند همدآ یوکرپ ولزوس قوچ هدننز و لب ز (قیلدنهلا) ناسنالا یزعب رصض

 "هدايز (مقیهلا لو هلیص# كناه (قیهلا) یدنل وار کد هکردیف دا و هدننز و هق وا هلیصف كناه ( ةدَق وهلا) مالکلا

 هناویح وناسنا ولن وی نوز واهدنز وقجا (قیهالا) رون د همدان وزو ا ها قیه و رون د هنش وقد ود تاکر اهلي

 هنیکا هلی وکس كنار و هلناص# (ناقربلا) یک ءابلا لصف ]2 قنعلا ليوطلا یا قیها سرف و لجر لاق روند

 هنوکر رول وا ضراع هناسنا تلذکر ونلواریبعت شلاچ ماس وشمر وا كاصهدیکرت رد تفآ هن وکر رول واض رام
 دوسا ناقر هداروا فلوم» یدنل وانای هدنسهدام قرا هکدتن رونل وا رببعت قلی راص هد هنسیکیا هکر دیتا ض یا

 هکمدروک ریتفوب هدد واد هرک نکل ردو ید یروهشمو یدیشللا ےسقت هب هل وک یکیا هلبریبعت رفصا ناقر و ۱

 شعایاقجا اد وسا و رفصا شعا عوقولالیلق هدرایدیریغ ندناتسدنهلوا و شعا رول وا یعون رضخا درب

 امماصا اذا قوریمو قورام عرزو لجر لا روند هنیکاو همدآ شماضوا هنتلع ناق ر «قوریلا)و<قورآلاو
 یصب هدنزو زرجاه(قرایلا ژ ردطاص هدرلنآ هلغل وام وس ص هدا ونع قزرهدضعب و قر رود هح“ ضعبناقرلا

 هلک ك فاق و كناب (ققبلا) رد زعمهراب هر وکه ناب كحراش × ردکز الب صوص ه ع نا وسن هکر وند هدنبتسد
 روند هنسهم رب و هنس هاب ر هکرد ص خا ندنآ هع هنسانعم لکا راج روند ه هنس یرلکدد یر

 فتک قلا ادج یا قش ضیا لاق رار دا ت د او د ناو قآ كو روند هغوم قهو

 تلا نا یاو یئاسک ی کل وا کر د ح راش ۶ ضامبلا ددشیا قب *یش لاق روند هش نالوا قآ كب هدننزو
 3 كب هدنزو هموع (ةقوقيلاإل ضاببلا ةدیدش یا قيا ضب لاق ردعج ندنظفل قش (قیاقیلا) ردا ور

 لاق اش روند ههنسنق 1 هژنرتصف (قلبلا) ضیا اذا عبارلا بابلانم ةقو قب "یثلا قي لا ردهنسانعم قلوا

 کردی رم یم راف لب كم و كن ( قلب روند هب ی ولیوت یا دننزو هکمس(ةقليلا) ضیا یا قلب ےک
 هدهروک ذم هدام فلوم نکل + یدنلوا رکذ ید هدنسهدام قلو و ردقمالب عج هنسانعم ءابق روند هناتفق |

 باح” ( قان ال روند هناتقق نالوا ریبعت همابق هال هدسراف لصا هکیدلاق ردشماللا یدصت هکر ۱

 ناود یول رو لتق هدرکا قیدص تفالخ نامز هکردیعما كن رب ندنرارکسعرس مور هدننزو |
 ردیاعع هکر ديما یدح كسم ن ن نسح ندنیعبات عابا هدننوو دادس (قان رز یدل وا ناطلغ هدنفالخ

eتک فاكلا باب  

 ولتا كب یدوجو كمدآرب هلنیتصف (كنالا) ردیدآ عضومر هدننزو دجا (كنأا < 2 زها لصف ڙو
 ربنم (كبثلا) و هدننزو فتک كمال هم زكاذا عبارلا بابلانم اکبا لجرلا كما لاقت ودتساتعم قلوا زوس

 رولوادیک ات هلغلوا ه انعموب ید كفع قرخایا كبثم كفعم و كنا كفعل هنا لا رونل واقالطا همدآ قجا هدنزو
 لا الا یداوو كارالا نامعن ردیدآ عضومرپ هدنبرق هرم هدنافرع و روند هضرا هعطقرب هدننزو باس(ارالا)
 | تحولم دارم هک هنسانعم ضج روند هتوا یثکا كاراو رددآ كغاطرب هدندرو یمهلسق لیذه و رد رلکد ید

 ۲۳11۲۲۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱ ج

 مه ءابلا لصف قوس

 چ فاکلا باب وه

 چ :زمه لصف زام



 قم

e ۱۸ B- 

 كناهو لاخدا فلا هن رز وا بولیقمزال یکن د هک سفن یناه هسیا رایدلیابلق هلءاه هرز وا روک ذمهج و یهزمه ۱
 0 تفاو یدا قیزا لصالا ق قرها ار ز ریدلبا ضوع ندکلیا فذخ عقلا فه نمور |

  یصف كنهزمم هدیضام رربد امایطسا عیطسب عاطسا ات ةعاطا عيطي عاطا هکدتن ردهدنناونع اقای رها

 روند قیرهم هدنلعاق سا و رلیدلیا ضبوعت ندنس هف وذح هکر ح كالعفلا نبع ى لس هکهلبعص كناب هدعراضم و

 مولعم و هانوکس وی مت كناه و یعط كم رار د قارهمهدنل وعفمسا و هلبدم و یرسک كنار و یصق ك ناه و یم كم
 كيم هکكنظهل قارهم و ردلعفهب ینزو هلیصف كناهو یعض كناب ردیع راضم كل وا تغل هکكنظفل قیرهب هکهلوا
 54 یراماکت ردهلینوکس كناه هکی راهلک قارهمو قیرهب اما ردلعفهم ردلوعش مسا هلیحف كناهو یعع
 هنفیدل وا لد ندهنک اس ءار ینوکس كنافو ردرهاظ ینوکس كناه اما ردرانک اس هدیسیکیا ءافو ءاه ار ز ردلکد

 یدامةصالخ كفلّوم + راردا هدارا یتسانعهاولزنا هلیسهین مما رار د لیلا لوا مکیلع اوب ره ربع و رد بم

 هاه یسهزمه كنسەلک قارا بجاح نا ینعب فنصم هکردروطسم هع" رو د هدنح رش هہفاش ردر رع لاونم

 اد قزم قارها هلناکسا ییاه و لاخدا هزم هنل وا ینبم هنمهوت لعفلا ءاف سفن ییاه هرکصندقدنل وا لادا

 رک هدنسهدام عوط هکیک امایطسا عیطسب عاطتسا ردقجهلوا یناث هج و نانلوا رکذ افنآ و و ردشلما طبلغت
 قیره یلصا كنسهلک قاره ردشلنا دع ندناب جرحد یل وا هجو یکيدليا رکذ كف وم هدحابصمو * یدنلوا

 كلذك یک یغیدل وا حوتفم لاد هدنسهلک حرحد رول وا حوتفمءاه هدعراضم نوچکنا
 قد ره ی صا هل سسک كنار وی كناه روند قره هدنضاح ماو رول وا حوتفم ی دهدنلوعفمیسا و هدنلعافرمسا

 هزم هک ایوک هلا هنکاس یاه رارد هقرهب هقارها بودا عج ییهزمه هلا ءاه اضعبو هدننزو جرحد یدنا

 هّدطص یو بیذهت بحاص و زلوا یساجخ لعف هلا هدایز و اذهل و رد شمل وا ضوع ندنسهکرح كناب لصالا یف

 هلوقوب یرهوج و فلوم نکل + ردندئلاث باب هکرایدمد اقره هتفره ندیئالث هلب رامتعا هیلصا ییاه راضعب و یدلیا
 یردصمهکر دندناب هحرحد هروک هحابصم و ندناب هماقا هر وک هفلم هکر دل "وا لوق هيج وهج و سد یدطنا تاعتلا

 قرههدنرضاحما و ردشل وا ضوع ءاه هن رخآ ب ونل وا فذح ءایهدننز و جارحدیدا قایرهیلصاردةقاره هن

 جرم + ردقراهم یعج رد عمو و رولیزاب وزاب هکروند 4ب هفیصص هدننزو مرکم (قرهلا) رود
 رونلوا قالطا ههوا راو و زود یکی سهت هرهم قرهمو ر شا

 بیص یا قر ورهمرطم لاقت رول وا فصو هروم*ب یلقاناغص نالیکود هلتدش ردلعاف مس ندقاررها یوم
 یک کرک ینعب تش یا رخ ىلع قّره برعلا لوقت هنمو لا ردهنسانعم كکود قوچ ییهنسنرب (ییرهتلارز ۱
 | تاقرب هرز وا ل ەئشنورکس ها | ورب و اب ند هسک رر دكر ىلع ق ره هدر كج هد هللا غیزالصا هلا ماکتسا و تبثت
 6ناقرهلا) وهدنز و نالصس هلص كنار و كيم (ناقرهلا) رایدلیا ه انک ندتش هلکن وب هدعب ردکعد هلاهدایز جد

 ندلحاسلوقیلع هنسانعمرح روندهلایرد ردتغل هد هيه كنار ویعض كيم و هدننز و ناعکلم هلبصف كنار وكيم ۱

 هدءرصب رع لحاس هلی كنارو كيم ناقرهمو ردذوخأم ندقارها روند هعضوم یغیدشاط هلبا دم كناب رد ۱

 ا دور ځد قلؤای عم نای ورهام کر د جرتم +رول وا كم د وله رهچ قلاب هکر دب رعمناب ور یهام رددآ هدلبرب

 هيلع و ءاج لاق روند هب و یکسا هلبرسک كناه (قرهلا) ردهبرقرب هدنساضق ورم هدننزو نالقسع نازم
 كخراث + ردعما هنسانعم نیس و سبح هللا رصقو یعض كنهتم یاز و كناه (یتوزره)ل قلخ بوث ی اقره

 ج رحدم (قزرهلا) رد بم هات فلاو تیلع یف ارصنا مدع ردتغل هدهلیع دقت كاز ردیطب تغل هروک هتناب |

 فتک (قزهلا) ردع ومس هم" روب قرهیل وا فرصتم هدامو هروک هناي راد رد امت تا

 اذ لعلا ىق قزها لاق ردهنسانعم كلوک قوج هلرسک كنهزمه (قازهالا) روند هدیدش دعر هدننز و

 | زن ارارق هدر رو كلا ةربثکی ا قازهم ةأرعا لاق روند هنوناخ نکهلوک هدننزو قاثیم (قازهم اال هنمژکا
 قازهم ءأرما لاق ردهنبسانعم قازهم هدننزو هحرف (ةقزهلال روند هیراقناوق لیو برشیکبس نالوا
 (ةقرزهلارل طاشن یا قزه هلا ردهنسانعم طاشنو شبنج هلنیتتف (یزهلال عضوم ىف رقتسنال یا ةقزهو

 هدننز وق وزره(یورزه)كععلا ءوسایهو هنفرزه سانلا رفنتلاق روند هکلوک نیکر چ كب هدننزو هجرحد
 هکعروب ریت ریت هلنیتصف (قطهلا) ردیفدارم و هدننزو قزرهم (قرزهلا) ردلکد فحص ندنآو ردیفدامو
 ردنرابع ندنوک ید هکردب ّرعم هتفه هدننزو رفعج (یقتفهلا) یثلا ةعرس یا قطهلا اذهام لاق روند

 | اددش ریس یا لجرا قهقهب لاقب ردهنسانعم كع روب هلتدش هدننزو هلزاز (ةقهقهلال ردهنسانعم عوبسا

 هدننزو هحرحد یدا



 یک 1V ریس
 یرقدیاب هلغاب یناصو دوسو نوا هدنزو هنیفس (ةقبلولا) ةعيرس یا قل و ةقان لاق روند ه هقا هلالاج و

 هکر وند هب هض راعر هیبُش هکلولد لوق ىلع روند هکل ولد هلص كمالو كنهزمه (قل والا روند هنشآ خم الوب

 یر ناوهدننز و لعفا یو یسراف ماما هکر د ح راش + ههبش وا نونا یا قل والا هذخا لاش ردقل وا یسقلاج دارم

 هروک ه ینا و ردع“! یک لکفا رول وا ندقل و نالوا هنمانع تعرسم هروک هل وا سپ یدلیا دسقت هدنزو لعوف

 فلام ( قول ملال ءان هفالتخا یدلیا تدث ید هدنسهدام قلاینو فل ومو* رول وا ندقلا نال وا هنسانعم نونج

 | رونل وا ریبعت قليب یلقع هکر وند همدآ زسکبس وللقع قلاچ دوخاب ه هناود هدننزو جرحدم (قلوأملا) و هدننز و
 قلا لاق ردل وعفم سا ندنسهدام قلوا یسهلک قا وأم ردلقح قلوا فرح و ذوخأم ندهداموب یریبعت قلی و
 ردندام ا هدنزو بحاص (قلاول همیبشوا نونح یا قلوأمو قولأم وهف لوهما ءان لع قلوا و لجراا
 هدنن ز و قم (قمولا ردیعما كسرفرب صوصحم هنس هلبف هعازخ (قلاولا و ردفوک "یعبات قلا و نی لدنج

 ۱ ردلعاف سا (قماولا هبحا اذا سداسلا بابلانم ةقم و اقمو هقمو لاق ردهنسانعم كموس هدننز و هدع (ةقملالو

 | (قهولا)هددوت یاهقموت لاق ردهنسانعم كالا راهظا تبح هدننز و لعفت «یقموتلا) تح یا هلقما و وه لاق

 رواکق اهوا یعج رونلوا ریبعت دنک هکروند هناغرواو هبا یلکلتا یوا ردراج هلنوکس كناهو هلنیتعف

 مج م نانالاو ةت ادلا هب ذخ ۇتف ةطوشنا ف یر لبخا وهو قهولا هةنع یف حرط لام رد رعم لوق ىلع

 لاق رد هنسانعم سبح قموقیلآ هدننزو قوه قه و و ردموس رم هرز وا قمل وا یی زعم یس راف كه و هدنابرعم هکر د

 كم رو هج رار بولوا ام هراشادلوب هدننزو هلعافم (ةقها وم ال هسبحاذا ثلاثل !بابلا نم اقه و هقهب هنع همه 5

 یکر وشیراب هلا هود رخآ قرهدازوا یتنوی هود وخط اوت و دغا وت یا یرخ لا قها و ان هته لا رر

 لعفت (یته لا یراب وریسلا ىف هقانعا دحا و "لک دم یا رخالا هاو ریعبلا لاق ردهنسانعم كمك بوشا

 مالکلا یف انالفقه"وت لا رولوا زای یتکج هیلیوس هن هکر د هنسانعم قاف رب و رطضم هدمالک یعدآ رب هدننز و
 | (قهاوتلا)) هّرح دتشا اذایصطاقه وت لاق ردهنسانع قماربف كب یراشاط لقجو هیف ریحام ىلا هّرطضا اذا

 | یک روشیراب ره ود و لاعفلا ف اووتسا اذا اوقها وت لاق ردهنسانعم كعش رار هدشیا رب هلو یرب هدننز و لعافت

 هک ءاهلالصف تم | چ ءاهلا لصف زوج یلاعت هن وعب زحم تریاسناذا باکر ا تقهاوت لاق رد هنسانعم كعل ورود بوشیاریق هن رب یر

 ۱ غیاص نرو ی وو داعب داذح روند «یرومد هدننز و یزربه (قرهلا) وهدنن ز ویرفعح ( یقرهلا)

 ,(قنیهلا روند همدا رودو هدنزو سلع (قلبهلا) هنسانعم یشحو رو روند هننز وک | ناب و هنسانعم

 (قنییهلا) و ردیاح هلیصف كناه هدنو و هدننزو لیدنق (قینبهلا) وهدنزو روبز (قونبهلا و هدننزو ذفنق
 قجا هدننزو سلع (قنبه) و روند هراکتمدخ یلناق یلد هزات هدنزو طبالع (قنابهلا و هدنزو عديم

 تامدولاوذ هدننزو هسلع ( هقنبه])ریصق اذک و قجایا قنبه وهلا روند ه یثک رودو و روند همدآ زغ و

 روند هکد ود هلیعص كناه ( ق وبه ) یدنل وا ناب هدنسهدام هعدو هکهتن ردبقل لر وهشم قجحا مان نا ورث نی دیزب

 را رک د هنیش مدیر و یسپس مدیکر ردیف هلا هلد ود ناتلاج هم راک ډډ راس تادرفم دل

 قنهپ لاق روند هغمروت وا بویشودهرب قرهریآ ندنرب یرب ینیرازوب را كراقلی وا هدننزو هجرحد (ةقسهلا
 (قلدهلا) افكت و تلج اذا ضرالاب كيذخف نوطب قزلت نآ یهو ةقنبهلا سلحم لا و ةقنبه سولا
 روند ه هود كو یدروآ و روند هب هنس ی رسم و ولس و هنسانعم له روند هنکلا نوا هدنزو حرز

 كکودوص هدننز و هاتک (ةقارهلا) روند هرایوت ققراصنال وا هدنسهنچتلآكن ود هدننز وهج ر ز( قل دهلا ]ل

 |(قارهالا) رک ذیس اک قیر ةقارا قارا هلصاو هبص اذا ةقاره ءاهلا ح* ةقبرهب ءاملا قاره لاق ردهنسانعم |

 .(قایرهالا) هبص اذا امارک |مرکی مرکا نزو یلع اقارها هقرهپءالا قرها لاقت رد هنساعم هقا ره هل رسک كنهزمش

 وهف اقا رها ءارلا سنکو ءاهلا نوکسو ءابلا مضب ھقب رھپ هقارها لاق ردهن-انعم قارها هلب رسک كنار و كنه زمه ۱
 ءاهلا نوکسو ملا ضب قارهمو ءاهلا ما و ےلا ضب قارهم اذ و ءارلا رکو ءاهلا حو ملا مضب قیرھم ر

 قير قير لصاو ةباجا بيع باجاك ةقارا قير قارا ةفاره قیرهب ءاملا قاره لصا یا هلصا و هبص اذا

 ردردصم ندناب لاعفا هدننزو هباتک هقاره هکردو یسهصالخ مرکب نزو یلع قیرآی قیرب لصاو مرکیک ۱
 ارز رارد تحره و تحرا هکهتت یدنل وا بلق هاب هزم هکردهروب نم تغل یر ردرا و تغل ج وا هدهداموب
 بلق هاه ندنرکدروک لیقث یتعاقجا كنننهزمه هکلب یدغل وا لامعتسا هقنرعا انا هدنس هفیص ےاکتم ہد ع مالک

 هکاتقو یک امارک ا مرکی مرک ا ردقفل وا لامعتساهدننا ونع اقارها قرهپ قرها هنا تغلو رلیدد هشرها بودا



  Reا ردن  eثالحما ام یا ی تل یا ۳

 هق وع یا هقع و لاق رد ولقم ندنآ هک اب وک ر دیفدا رمو هدننزو قیوعت (قیعوتلال رد دآ عضومر (هقعا و) ,

 نیتچ یی هسکرب و هاع اذا هقعو لاق ردهنسانعم داسفا و هفلاخ اذا هقع و لاقت ردهنسانعم تفلاح و فالخ و

 هوم نيغ (قیغولا) ةسارمثلا ىلا هبسن ادا انالف قو لاق ردهنسانعم كليا تبسن هکلشکر سو هغلولیوخ |

 | كنماقیرکذ توص و لوق یلعرون د هتوصندناروهظ ندننرف نکرروب كنم راوط هکر دیفدا رمو هدننز و قیعو
 | ردیلع كمدآر و قیفر یا قیف ووه لوقترونل وا قالطا هشادل و هدننز و ریما (قیفولا) ردنا تأشن ندنسماقلاچ
 | لاق هنم و رول وا لامعتسا هنسانعم قفا وم اضعب و ردهنسانعم كلک نوغیوا هئیشرب هنسنرب هلیصف لوا و (یفولا)
 د لک ا داك ورک ذیساکرولکهتسان یاهو یافوتو مهتنافکر دق هل یا هلایع قفو هت ولح

 هلب رسک و ىح كرات (یتافشلا) و (یقافوتلال اقاوم هتفداص یا سداسلا بابلا نم اف و كرما تقف و لوقت
 تروص هدنماکنه یروهظ و ثودح كئيشر هنسنرب هدنزو لعف (قفوتلا) و (قاغلا) و (قیفوتلا) و

 هنم وردراردصم لص الاف راتو و رول وا قفا وم هل ودحنآ كئیشلوا هنسنلوا هک ایوکر ونل وا لامعتسا هدنسلو

 نی یا هقافی و هقافوت و كلذ لعفت قفول كتبنا لاو هل ودح نیل یا هقافی و هقافوت و مالا قفول كتبئا لوقت
 قافيو لها نیح یا هقفوتو هقافیمو هتبفوتو هقافی و هقافوتو لالهلا قیفوتل كتبنا لا و كلذ كلعف
 ق لاق +روملا تيبلا نع لئس و دنع هللا طر "ىلع ثیدح هنم و ردلمعتسم هنسانعم لباقم و اذح هلبصف و یرممک كنات
 قموف هشیرک ینیزک ك قوا هل رسک كنهزمه (یقامضالا» اهلباقمو اهءاذح یا + ةبعکلا قافیت ءاعسلا یف تدب وه

 لاقال و یعریل رتولا یف قوفلا عضو اذا مهسلاب و مهسلا قفوا لا ردترابع ندقمرد وا ا د دام

 كمدآرب سان قاشاو ردردان اقاوفا قوفا روند ةقافا قافا هدانعموب هکیدنلوا رکذ هدننهدام قوف هک قوفا

 تعقحاو هنم اوند اذا نالفل موقلا قفوا لاق رددنسانعم قلوا دهم هدکلرب یزوس كنسهلج بولک هنناب

 اعم توتساو تفطصا اذا لبالا تقفوا لا اا قفس رار ی ےک اب روو ےھت

 (تناولا : اخ هواقل ناك اذا لوهحا ىلع ان وال د زا قفوا لوقت ردهنسانعم كلك تسار نناهک ان هب هتسنریو

e و ههل تدصق یا مهسلاب مهسلا تقفاو لوقت ردهنسانعم قمردب وا ه هنسنرب یهنسئرب هدننز و هلعافم 

 ات ردمتساطم لا یانو زو لعامت (قفاوتلا# هتفداص اذا االف تّقفا و لوقت ردهنسانعم كلک تسار [

 فسا کروز لاعتفا (قافتال ال | ورهاظت اذا اوقفاوت لاق ردهنسانعم قعثلمدرایو اوقفتا اذا معالایف اوقفاوت |

 (قفوتلا) ابر افت اذا اففنا لاق ردقملوا هدکل رب دارم رد دن نام قلوا براقتم هنرب یر ردقافتوا

 ناک اذا مالکلل قف وتم وه لاق روند دمدآ ندا ماکت لا مانىلاو عاغحا بوشوق بوزود یمالکهدننزو * ۳

 تچ و لیلد كمدآربو اقفاوم هلعج اذا ءرما قو لاش ردهنسانعم كمروتکتسار یشنا «قیفوتلا) هژیبم و |
 ردهنسانعم كلا زا قبفوت ندلاعتم یادخ (یقاغیتسالا» ہلا یف هب اصا یا هللا هقف و لاقت رد هنسانعم قلق بیصم |

 هدننزو لعفت (قف وتلا) امف باصااذا ءافلا حب اب هلقفوتسا ها لقب و قیفونلا هتلأس یا للا تقفوتسا لوقت

 أا كمنوا یشوق زو و وش ( قولا و هقیف و الا دبع نفت تام لاق نة اتم قلوا رهظم هقیف وت

 | الجر لا ر روندهمدآ قفروق هدننزورات رب (قاوقولا) حاصاذا لوالابابلانم قو درصلا" قولاق ردهنسانعم

 رولوا هدنفرط ناتسدنه رصشوب رونلوا ذاختا رات ود قجهزاب یزاب ندنآ هکرددآ رصشرب و نابج یا قاوقو |

 وب قاوقو هدنراباتکابفارفج ضعب هکرد مجرم« ردیعا كنکلعر هد هجرقو ندنسهکلوا نيچ قاوقوو

 ردموق م تایاکح بئاحم هدنفص و كن ەرجش لواو موسم هرزوا قلوا تبا قاوق و هرحش هدنآ بول وا یم ا |

 لقب حب "یا قوقوت بالکلا لا ؛ ردهنرانعم كم دل وج راش وق و كعش روا راکبوک هدننز و هع وعو (ةقوفولا)
 راثکم یا ةقاوق و لجر لا روند همدآ یوکرپو قاشکی هدننزو هراثرت (فقاوقولال تّوصت یا قوقوتریطلا ٠
 هج هتسهآ و عرسا ادا یناثلا بابلا نم افلو لجرلا قلو لاق ردهنسانعم كلتا تعرس هدن زو قلخ «قلولا) |

 | د تیام لا ردهنساتعم قمروا هلق و افیفخ هب هنعط اذا خراب انالف قلو لاش ردهنسانعم كمتر ود
 لاق رسا اذا بذکلاوا ریسلایف قلو لا ردهنسانعم كوس نالی ۵هزودز دوخاب تک هیزومار یه را

 | بذكلا نوع رميت یا بغارلا لاق ماللا رمسكو ءاتلا تب هک یکتنسلابهنوفلتذا 96 ىلاعت هلوف "یرق هنمو حراشلا
 دنورو ةدش هيف ودعلا یا قلولا و دعت ةقان لاق روند هلع كب كب صوصخ هیت هدننز و یزج «قلولاژ |

0 

۱ 
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 ردندنسانعم لج و و ربعب لج وا اعاص نوتسیا رم نم قس و هدنع لاق ردنرابع ندنکو هودر لوق ىلع روند

 ناسکس زویترد قارعلا لها دنعو ردنا لطر یمرکی زویچوا زاحلا لها دنع یوبن عاص شقلا هروک هل وا لوق
 هنر یرب هکر ونل وا قالطا هراهود لوش هدننزو هنیفس (فقیسولا) ردموسرم هبوب هدهب ابن هکدتن ردبا لطر

 | یب هلوا رولیروس هجرار بویلرآ ندنآ یسهلج هسلروس بونلروغ وا یر هلغلوا فولاو سنوم تیاغب
 تقرساذاف سانلا نم ةقف لاک لبالانم یهو ةقيسولا "ودعلا قاس لاق رازل وا كفنم ندن ر یر هکر دسک هقف ر هدمدآ

 | سايق ريغ رولک قیساومو قساومو هل مک كواو رواکق اسو یعج روند ه هقان هبک (یساولا]) اعم تدرط
 ردهنسانعم كمروتکب وروس یناوبح هدننز و قیهن (قیسولا رد راعج كقسوم دوخاب كقاسیم هک ا وک هرز وا
 هل ولب هلولب هدنرادقم غاص مشعل الغ (قیسوتلا) رونل وا طالطا هرو قبسوو هقاساذا اقیسو هقسو لا
 لو ههود هل رسک كنهزمه ( طاسبالا ) اقسو اقس و اهلعج اذا اقیسوت ةطنلا قسو لاق ردهنسانع كل
 تقسوا لاقب ردهنسانعم قملوا ناوارف یسامرخ كجاغآو هلج هلج اذا ریعبلا قسوا لا ردهنسانعم كك وب
 (قاسالا) تعقجا اذا لبالا تقسوتسا لاقب ردهنسانعم كمکیر رهد ود (یاسیتسالا) اهلج ژک | اذا هللا
 | مظتنا اذا هما ا لاقب رد هنسانعم قل وا مظتنم هرزوا دحاو بولسا یدبا قاستوا یلصا 4ءهدنزو قاشا

 | رد هنسانعم كلک رار هلکنآ بودبا هضراعم هدنلاحراس دوخاب هدتّوق هلا هسکر هدننزو هلعافم (ةقساوملا)ل

 | بولاص هنرزوا كنرب یرب هدکنج هکر د هنسانعم هدهانمو هنود نکی لو هلثم ناکف هضرام اذا هقساو لاق

 ییرادانق نکراچوا هکروند هشوق لوش هل رسک كيم (یاسیلا) هدهان اذا هقساو لاق ردت رابع ندقعشوط

 هدننزو ریما هلا هم نیش ( قیشولا ) هللا هزه رولک قیسأمو قیسایم یعج هلوا رروا بولاچ هن رب یرب
 هر هم ردصت نالوا هرکصندقدتروق بودانق هعفد ر لوقیع روند هنسهم ردصب تا هدننزو هّسفس «قشولا لو

 | زهیدد شکوس مز ارهاظو رولوا رارقرب بونایط هدایز ندراس نالوا هنوکو و رارروتوک هلو هکروند

 هدننزو قشم (قشولا# ددس م ةءالغا یلغیوا سبب یتح ددش م یا ةقيشوو قیشو هدنع لاق ردقجهلوا
 | هقشو لاقب ردهنسانعم كمتر ودو هددف ادا یناثلا تابلا نم اقشو ملا قشو لاش ردهنسانعم قلق همردصب یتا

۱ 
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 یعرلاب لاس روند هراج هد قشوو عرسا اذا اد ز قشو لاق ردهنسانعم كلا تعرس و 4 هنعط ادا خراب

 ییعع قشتا لا ردهنسانعم یت یسهم ردصب لو یا هدنزو قاشا (یقاشتالا) یعرلا نم قّرفتم یا قشو

 هولعج اذا انالف موقلا قشنا لاق ردهنسانعم قماغوط هرابهراب یکهمردصپ هلق یمدآر رادسک هاو هقشو

 هدوس هجرادقمر هدننزو بحاص (یشاولا) ردنوحا لارزشا یاشتا هدارو ددقاذآ ملا عطش اک ی عب قداشو

 هکر دتعل هدنظفل قشاب و یک نامزو رع روسد هثیش ندیک بوک هلتعرسو رلبلق ابل یا افشا و اناقس لوقت روند

 كنهیاصص مان عورب و ردشفلوا هیعست نوهکیدل هراب ییبشره بولوا زواب رددآ بلکر و روند هنشوق هج آ

 قاشوو قشاو یش لاق روید هن هنسل یحدنکب وک هلتعرس یجدوهدنزو دادن (قاشولا# ردیع#ا یردب

 كلا هدنک ار و دعطو اذا و لاق رد هنسانعم قماغوط بوسک یهنسنر (قشوتلا) "یضم بهاذ یا

 هراب یکهمردصب لق یمدار رادسک هن دو هدننزو لعافت (قشاوتلا) هقّْرف اذا هقشو لام ردهنسانعم

 بوشیلیا ه هنسنر هل رسک كن هزم (قاشیالا) هوقشنا نعم موقلا هقشاوت لاق ردهنسانعم قماضوط هراب

 (یقشاولا) یکیغیدلت وط بوشلیا هدیلکز خا و هننق لق “یش یف بشن اذا "یشلا قشوا لاق ردهنسانعم قلبت وط

 هدننز و عکر (قشول | ردهدلب رب هدسلدنا هدننزو هزج ( هقشو) ردقاشیم یدرفم رونلوا قالطا هن راشد زبحا
 توگم ندنآوبح ناشوا ربعت قشو فلوم هکر دس * رد وراد یرلکدد یغاشوا رداح هک ردتفل هدنظفل ساب

 تایح هکردب شو ردناما هن راتلع سرفنو رپسا وب یسلت رول وا لروک العا ندنسی رد هکردمولعم یدلیا

 رول وا دیش 4ب الرق هدلکش و نول رد روناح ف و رعم هلع "او نامه هد هبط تادرفم ردشماطارک ذ ید یحاصنا ویا

 ها قشا و موس ره بلک ههتن هل وا یب رع ندنسانعمروک ذم قش و لصالایف هکمردنا نظ نکل ردموس رم هلیمالک
 قیعت (قیعولا) ردقوب غاط برقا ندنا هن درو كنس هلسق هنانک هکرددآ غاطر هدنن زو ریما (قیص ولا) ردام

 راوط هدننزو دع و (قعولا) روند هتوص ندا روهظ ندننرف نک ررو راوط هاننزو باغ( قامولا ) و هدننز و
 | قیعن هنطب نم عم“ اذا یناثلا بابلا نم اقعو سرفلا قعو لاقت ردهنسانعم كلی روهظ توص ندننرق نکررو

 | روند همدآ جازما یب رونلترصط ندهنسن یوزجو نیغرادو برشم كنتو یوخد, قعوو یشم اذا قاعنو
 سرش یا قعوو ةقعوو قعو لجر لاق هدنزو فتک روند ځد قعو هدننز و هرهص روند یجد هوا

 + ثل + )٩



 ات

 هاو نوبقو هود و نا ويح "لک نم "یطاوهو اقر و تفداص لوقتروند هلا ويح ولناج اقلطم وروند هنن وح قارب
 نالوا فیعض لوق ىلع رونلوا قالطا هن رلولنقولد كتعاج موقلا قروو روند هب یشاومو لام ېک ی راسو
 تير ا اندو هنلاجب و نسعكمانو میم ءافعضوا مهادحایا موقلا قرو مهلاقب روند هن ولناقولد |

 (ةقرولا] اهتع# و اهلاج یا ایدلا قرو هنّرغو ممنسح یا مولا قرو نسحا ام لا رونل وا قالطا هن زوآ
 هلمتیسانم یلاذتا كفر و جلفا قالطا ورصعش ناو ناخن هقروو یدنل وا رکذ هکر دد رفم كقرو هلناصف |

 رد هر ّوصت یتفاطل و تراضن كقر وب و رولوا دض هلغغ وا قالطا همدآ مرکو مهسیسخیا موقلا ةقرووه لاق

 هنسانعم سیسخ نامش قرهلوا هلناه هدشنژم و زساه هدرک ذم هکیدد رایضعب و عرک یا موقلا نیب ةقرووه لاقت

 نب دسا نب لفوت نب هقروو» رددآ هدلبرب هدنع هقروو ناسیسخ یا ةقرو ةًأرماو قرو لجر لا ردلمعتسم
 ةقرو و ردهبف فلت یمالسا صوصخرد ربهداز "م كن رابانج اهنع هللا یطر یربکلا ةجدخ هکی  زعلادبع

 روند هجاغا نا وارف یغنارپپ هدنزو هحرف (ةقرولاال و هدننزو هنیفس (ةشرولاا) ردندناصصا"ییقتلا سباح نس

 قروا لا ردهنسانعم قفلقاربب جافا هل رسک كنءهزمه (یقاربالا) قرولا ةربثک یا ةقروو ةقىر و ةرجش لاق
 اذا لجرلا قورا لاق ردهنسانعم قملوا ناوارف یسیشاومو باودو یسهقآ كمدآ ر و هقرو رهظ اذا رجلا

 هنما رم بلاطو دصب مل اذا اصلا قروا لاق ردهنسانعم قلوا بئاخ بویمهدبا دیص دایصو همشارد و هلام ژک

 قلوا تسد یه بویلو رفظ هتونغیزاغ و لس ۸ اذا بلاطلا قروا لاق رد هنسانعم قلوا مورح بویلوا لئا

 ۱ یتعع رجشلا قو لاق ردهنسانعم قفلقارپب جاغا دوب (قب روتلا) ملغی مل اذا یزاغلا قروا لا رد هنسانعم
 | تق و یا قارولا ناحدق لاق روند هنماکنه كجهدا روهظ بوراب كغاربب هدننز و باتک «قارولا# قروا

 | لاقن روند هرج رظنشوخ ولتوارط و بات یراقاریب و لشي مع یرالاد هدننزو هاش (ةقا رولا» قرولا حجب ورخ

 0 كنار (ناقر وإل ردعضومرب هدننز و نابصم (ناقرو) ةنسلا قرولا ءارضلنا ةرجشلأىهو ةقارو تاذ ةضور
 حراشلا لا ردیعساكغاط هاب سرب عقا و هدنفرط غاص كم رط دعصم هب هکم ندهن دم هدننسب هش ور هللاح ع رب

 ۱ رهاظرددآكنن ر ندن راهاشدابمور هدننز و دعقم (قروم) نارو لثمراثلا رفاکلا س رضا تیدطاهنم و

 ندنتالگدحومو بظوم و بهوم و نزومو لکومكنوب و ردیعا یردب كنبندم فیرط ندنثدحم و را نمم ناروام

 | بيع یا ةقرو سوقلا یفام لاقب روند ه هصیقن و بیع نالوا هدناب هدننز و هرم (تقرولا) ردقوب یری کزوا

 رولوا ذذل و شوخ یتا كل هود نالوا هدنولوب روند هه ود نالواضای قتمارق ینول هدنز و قجا
 لج لاق ردذوخأم ندنسانعم دامر دوخاب ندنسانعم قرو تراضنو و زلوا لوبقم یسعرو و یلامتساهچرک

 | رونلوا قالطا هنامز قاروق زسرومی و هنسانعم دامر روند هلوکو داوس ىلا ضاب هنول یف ناکاذا قروا
 ۱ هاثلث راص اذا قروا نیل لاق روند هدوس نالوا ترابع ندوص یناثلثو هیف رطمال یا قروا مام لا

 هنشوق نيج رکو کو هنسانعم هبذ رونند هدروق یشید هدننزو ءارج (ءاقرولا) هلی وا و رولکق رو یعج انبل |

 هلا واو روند "یواقرو هدنتبسن ېک یراحصو یراحصرولک یار وو قار و عج همام ایا ءاقر ولا تنغ لاق روند ۱
 هک هنن *قیرا ىلع قی را ماب ءاج٭ لثلا هنمو رد رغصم كقار واهزز وا مخ رت(قیرالا)لردندناعصا ءاقرو نی لید و ۱
 | ردندیماسا هدننز و ثدح (ق روم ردعض ومر هدننلابا سراف هدننزو مرکم (قروم)ل یدنلوارکد هدنسهدام قرا |

 هدننزو راریجا (قاقرالا ) ردفیعض ثدح بی نب قّرومو ردرلیعبان خرعشم ن قّرومو بلهم ن قوم
 شفلکنر هلیعض كيم «یارولا) نّول اذا اقا ربا قاروببنعلا "قاربا لاق ردهنسانعم كفلکنر یمزوا كنهصا

 ردهنسانعم قمالت وا قاریب راوط هدننزو لعفت (قرونلا) ردعضومرپ هدننزو هنیهج (هشرو) روند همزوا ۱
 | كنم تازام لوقت هنمو ردهنسانعم قعثلقب كم هدننزو هلعافم (ةقراوملا) قرولا تلك اذا ةقانلا تق روت لاق

 | ةراصتل !لاق روند هةن قج هل وا ثعاپ هنر رفوو ترک كلام هدننزو هبلح (ثقرولا ) اینادم ابرق یا اقراوم

 ۱ ةق و لاقم رد هنسانعمكفلکو  بوربدکیرب ی هنسنرپ هل وکس كنيس و یحصف واو (قسولا )زن ۳ لالل 7 ةفروم

 | یراجاو راضا و راح و لابج عیج هصک ارز هک قسوامو لیلا و یلاعت هلوق هنمو هلج و دمجباذا اقس و هقسب

 | بوروس قس وو رول وا یک شفلکو هنسهقرا بودا عج یرانا هلکلتا باعیتسا و هطاحا یتیمز یورو
 ۱ رد هنسانعمقلاق هبکب ورت وکیتسینم تاککر !یجر كنا ويح یشید و هدرطاذا هقسو لاق ردهنسانعهدرط كم روت وک

 | تقسو لاقت ردلعتسم هن انعم قل وا لماح یشاب زوکو اهجر ءالا ىلع تقلغاو تلج اذا ةقانلا تقسو لاق

 (هرادشو لک وش یاص شقلا قسوو ءالا یتیع تفس وام كد لعفا ال ساسالاف لاقو هتلج اذا ال نیم
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 هیچ ٩۳ بس

 | سنا بوشلآ قدوو رونلوا برض هدنقح هسک ندبا عوضخو للذت ندنصرح طارفا هب هنسنرب لثموبهنماندیا |

 | قدو لاق رد هنسانعم كجا لاهسا لوف یبع للتعس و نراق و هب سناتسا اذا د قد و لاق رد هنسانعم كلیاتفلا و

  نیلنیکسک حلقو ترطما اذا ءایلا تفدو لاق ردهنتسانعم قمردغا رومی دولب و قلطتسا وا عسا اذا هنطب

 | یبوکل وق یلع ققراص بونلکو پلس یکب وک ن دکل زوم كب كضضشرب و "دح اذا فیسلا قدو لاق ردهنسانعم
 | هاکت حرخ وا تخزرسا و تلاس اذا هرس تفدو لاق ردهنسانعم قما غوا هرشط ندکل زوم" یک هسک ققیج

 رولوا ثداح ندنسمتیچ ب وانی كمدرول وا ثداح هدزوکه کروند هراکن و هراهطن یزعرق لوش قد وو رحا

 | ندننرض لنآ هکردض مهر هدزوکدوخاب رونلظ,لغ بو و هل رهدنک بولوا ثداح هدزوک هکر دزکحنارب لوقیع

 | جرّ رج طقن یا قدو هثیعب تاصا لاق ردزااح هدهلبحصف كلاد هدنو و ردهقدو یدرفم ررابق بوشیش قالوق

 | عطف هیبش ههم” هقدو هد هبط بتکن کل نذالا هنم مرت امف ضم وا امف مظعت هطیهوا هب قرشت مد نم امف |
 | دوب هل رک ك نهزمش (قادنالا) ردیرقا هکو یناث لوق هلغل وا فر عمود ردار وهظ هد هم هقبط هکرداضب
 | لاق ردهنسانعم لینس وک ناویح یلقنرط نوت و ترطما اذا ءاعسلا تقدوا لاقت ردهنسانعمقمردغاب ر وب دولب

 | هدران و هلنیتعف (قدولا و هلناصف (ناقدولالو هدننزو باح (قادولا )ل لصفلاتدارا اذا رفاطا تاذ تقدوا
 ۱ تارا خیال افاد و تفدوو تفد و ورفاطاتاذتفد و لاق رد هنسانعمكيلس وک نا ویح یلقن رط نوت

 :زفاطا تاذ تقدوتسا لاق ردهنسانعم قادو یخدو (قادیتسالا) لصفلا تدارا اذا ساناو عبارا و ىناثلا |

 | لا روند هناویح یلقنرط نوت شهلسوک هدننزوریما (قیدولاز و هدنزو روبص «(قودولا) تفدو ینعم |

 ردع هدننزو باتک قادولا) ردطلغ یره قادو ءابمو هدارو قاد و ایا قیدوو قودو ناناو سرف
 ردناکم مسا هدننز و سلح (قدوملا) لغ ةدارایا قاد و نانالاب لاق روند هنکلکنس وک كنا ویح یلقنرط نوش |

 رون ده وب نافا هلتدش ولفرط یکیا (نیقدو تاذ) روند هعضوم یکیدلکه کلوت بوتاح بواک كد كنهنسژر

 رو الف + ییلتقتل نان شی رق مکلت + نع للا یض ر ىلع لوق هنمو یدنل وا قالطا ه هیهادو تفآ هلتیسانمو

 ہللا مرکی لع ماما هکیدید ینزام ماما + رثا اهل وفعیال نیقدو تاذب + مهلیتمذنهرف تکلهناف * اورفظالو اورام

 یدلیا بیوصت لوقو یرشحز و ردشمالو تحص یرودص رعش یریغ ندتب یکیا وبشا ندنراترضح ههجو |
 ولنج ولرباچ دوخاب تاو زس ورا ةّدشیا ةشدولا ین اوجرخ لاق روند هکلپسا كن هدننزو هنیفس (تشدولا) |[

 هدنزوک ك مدار هلنیتعق (قدولا) بشع وا لقب هیفیذلا عض وملا یا ةقىدولاف انلزن لوقترونبد هعضومنالوا
 اذا اقدو ءاتلا مهکب قدیت تلج وک هنیع تقدو لاق ردهنسانعم كلتا روهظ هضرام نانلوا رکذ یراکدد قدو

 یمهض رام قدو هدنزو هحرف (فقدولا ل ردینبم هنتغل ءار یرسک كنفرح تعراضم هداروب قدولا امف رهظ ۱

 دیدحیا قداو فیس لاق روند هتلآ نیکسک (قداولا) قدو اب یا ةقد و نیع لا روند هزوکش لٹا روهظ

 هل الث تاکرح وا و (قرولا# ردیعما لجررب هدننزو هزج (هقدو) ردعضومر هدننز و نابع (نافدوژ)
 یعجب هنسانعم هبورضم مهارد روند هرادبا ول هک مدننز و ليج 6 قرولا) و دزو تفت 6 و

 ریسفت هلیسهغیص عج فل وم نوچکنا ردسنجرلن و هروک هناي كحراش + هل رسک ك واو رولک قاروو قاروا
 هکر د حراش+* رولکن وقر یعج روند 4 ها ول هکس دوب هل رسک كنار (تفرلا) رده اه یراد رفم یدلیآ

 لوشو روند هنن ال وا تبان ادا كنتوا قحادغب هقرو هک رشعلا عبرةق لا ن ثیدحا هنم و ردسک نورا هلا هراو ]|

 قرهلوا شت راتوا لشیو هزات هلغمعاب روغی کا هدنهوم زاب هتر وا دوخاب هدنلصف زوک ادتنا هکر وند هضرا

 لاق روند همدآ قوج یس هلا هدننزو داذش (قا رول یک هدعو دعو ردضوع ند هف وذح وا و ءاه هدنسهلک
 (قارولا) روند هنتفرح قلیجدغاکهدننز و هاتک (فقارولا) روند هت ی دغاکو مهاردلاریثکیا قاّرو لجر

 ردنداعماهدننز و دعو (قرو)پ ردلکد ذوخأم ندقرو و و روند هنسل وا لشي م هلناب كنبززو رب هدننز و باص»

 اةرو رصلا قرو لاقت هنسانعم قفلقارپ جاغا رول وا ردصم قروو ردندح قرون ه ودج ن هللابع ن دم
 لصالا یف هکرد حراش » روند هغاریو روند هدغاک هلنیتصف (قرولا) هقرو رهظ اذا یناثلا بابلا نم

 هن دغاک باتک هدعب یدا رولیزاب وزا اکاهکیدنل وا قالطا هب یرد هقف و یک قارب هدعن ردع وض وم هغارپپ

 لوق ىلع رونل وا قالطا هنس هعطق ناق هج رکد هدنزو رب و هلاه رد هقرو یرادرفم یدنل وا قالطا

 اموا ضراییع هنم رادتسا ام وهو مدلا قرو ضرالا یف تناد لوقت روند هنسهراب ناق شود ندءراب

 | یرلکذک و د هنن زاغوب هود هرکصذدقدلتاق هوا تونل وا "قد یک نوا راسا طرح و ةحارطا نه طقس



 ج وا ولا لصف ]2

a ٩۲ = 

 هاا یشخ ندنضب رعت و كن هف رط تل سد یدیشلیا دارا هدنوح لج باسم رداغمت هن وکار صوصح هب قات

 هلیسالب یناسلیدنک راکماحا اعقاو یدد ردا لتق یناسل یدنک هتبلایالغواو ینعپ هناسل هنلتقیل بول وا
 ۱ رول وا برط هدکدلیا رب رفت مالکر خآ بودا مالک طلخ مریلکت نيج مدآرب رو لثم یدل وا واسکاخا

 هدنابّرعم هکر د حراش * ردهدلبرب ندنلاعا لوستسا ایقین دوخاب هیقبا هلا هزمه دوخاب هلرسک كنون (هیقب
 لبجر هدننز وروبص (قوب رد رقا ندنآ قلوا یی زعم هدکب نکل ردم وس ص هرز وا قل وا قیزا دم |

 | كنه زهه (یقابنالاو ردعض ومر هدنساصف 5 ناع هل صف كنا (قون ردلکد نک فوب هلیافو و رددآ مع

 یتا یا اسو اقاسا "ی لا نقلا لوقت ردهنسانعم كمروتک هب یرلندا اشاغت هلغل وا هرکن : ك هنسر دان یک |

 ردشلوا دراو هرزوا سابق ربغ ندناب لاعفا ردیلالث هکیسهلک قو ردولقم ینقنآا هرزوا قات ۳
 ۱ ناب قبو ردعض ومر نیمرطا نيب (باقعلاقی) ا تا ید هدنسهدام قنا اهنیعب یهدامو فلومو |

 | لوق ىلع ردیعما كتوارب هیبش هنسرتوص و رددآ شوقرب کم كناهو یه كنون (قبنلا) رددآ
 كنو قالا و هلق كنون (ییملا) ردیعون یاب كتان ی راکدد یس همد رکو صو یسهرت وص هلنیتصت

 ۱ :(ناتهانا»تّوصا ذا عبارلاو یتاثلا بابلانم اقان واقي قو راک قبت لاش زد هنسانعم قمرک ۲ بک هلیعص

 1 روند ځد قهاو هران او رول وا هدر یغنیدقآ یشاب زوک هدنزو كناوبحیلقترط نوت هکر دکیک یرمو یکیا

 چ وا ولا لصف = رولکقها و یعجب رون دهر یقیدقیچ ی زا وآ ند راج-قلح قهان هدندنع راضعب هلبا عج ةغیص

 قب وو لجرلا قب و لا رد هنسانعم قلوا كاله هدنزو دعوم (قبولاژ و هدنزو دوعف (قوولا)
 هکرد ردصم هدشنز وسلح ( قبو ملارد هنسانعم قو و (یقاسیتسالاو تله اذا اق ومو اقو و ثروو لجو و دعوک
 ۱ هنسانعم سبح روند هنادنزو هنسانعم دعوم روند ههاکدع وو هنسانعم كلهم رول وا ناکم مسا و یدنلوا ر کد ۱

 یاعت هلوفساس ال اف لا تم يود هثیشنال وا لئاح وزجاح هنندب كن هنسن یکیا و رددآیدا ور هدنهج و

 . قبولا وا مهکلمام باذعلا نم یا رب اصلا لاق و ا لوح منهج ةيدو نم الهم یا د اقوم ین جو
 لاقت رد هنسانعم كلا لاله دوخاب كلا سبح هل ET (قابالا) معهج یف داو لبق و اسبح وا ا

 قات  داقعا هلتسنما دعدآ رپ هدننزو دعوم (یقثولا) و هلبرسک كن هثلثم یا (تقسلاو هکلها وا هسحاذا هّس وا ۱

 ردقْا و لعافیسا هر وکه ناب كحراش » هنم|اذا افلوم و ةقل ثروک ه قو لاق رونل وا ریبعتقعانا کرد ماتم
 لاق ردتفص 9 ووو هلبرسک كل واو رولک قاث و یعججروند هثیشنالوا راوتسا و رک هدننزوریما (قئولا)

 هلا رادت مک هشیا رب دوخاب رد هنسانعم قمل وا راوتسا ورک هنسنر هدنن زو هقالط (ةقاثولا)) یکحتیا قو دقع
 ةقيثولاب ذخا اذا لجرلا قثو لاق وا ايو راصاذا سمالنا بابلانم ةقال و "یثلاقثو لا رد هنسانعم قل واراشاب
 هاکن بولنانا اکا هکر وند ه هنس لوش هدنزو هدع هل و هدننزو هسفس ( هغ ولا هما یف

 ردلوعفم یتعع ردصم هقثهداروب هب دقعيام یاةقثلا و ةقيث ولابهرما ذخا لاق یکلیفکو تج و كنس هلوا لصاح
 دقي وویکت ادع رونلعج هرز وا تاقث هدنانا و روک ذ اضعب و رد واسم یعجبو دارفا و یقدنأت وریک دن نوه

 ماکص-ا و تناتم هشيارب هدننز و لعفت (قثونلا ) بشعلا ةريثکیا ةقيئ و ضرالاق رونل واقالطا هرب قوچیرباچ
 هن اع و دهع هدننزو سلج ( قثولا) و (قاثيملا) ةقْئولاب هذخا اذاهرمایف ق وتلاه ردهنسانعمقعتباب هرز وا
 قا وم هدلصا قاثیم هکر د حراش+ دهع یا قوم و قاثیم انس لوقترواکق ایم و قثایمو قیثاوم یرلعج روند
 هدحابصم و یدل وا لمس هدناع و دهع ةفلابم هدعب ردردصم قوم و روند ه هنسن قج هیلغاب ین هنسفرب کیدا

 ی هنسنرب هلرسکو یه وا و (یقاثول ال ر دم وس رم هرز وا قلوا قلا و زسای یعجب كل وم بول وا كقاْیمر عج وب
 قاث و د وخاب هلا قا و هل رسک كن هزم (قاثالا) هب دشیام وهو قات ولاب هدش لاقت روند هغاب قح هلغاب مک

 اس ىل را وتسا و مک یی هنس رب (قبوثلا]) هیفهدشاذا قا ولا یف هقث وا لاقت زن هرجا

 (قاثیتسالا )دنا هف لا ان قو لاق ردهنسانعم كع د ردو نیما هدنقح اک ر و 4 ا دقو لاه

 ذخا اذا هنم قونسا لاق یک لآ ك ستو لیفکو تچ رد هنسانعم قل آق و قج هنل وا داقعاو ناما ندهسهکرب
 | قدو هروکه نایب هدر اصب كفلؤم * رطلا یا قدولا انذخالاه روند هرومخب هلیصف كوا و (قدولا) ةقيثولا هنم
 ردصمقدوو رول وا لامعتسا هد رطم از و هدعب رار دیاق کا هدیکرت هکر دع وضو م هب هنسن یکر ابغ هدنفلا را رطم

 ك هنسنرب هدننز و فوق و قودووقد وو رطقاذا یناثلا بابل نم اقدورطملا قد و لا هنسانعم قل مط رومی رول وا

 ۶2 یلاریملا قد و« لثلا هم ودنکما و هنمان داذااقدو و ودر هرل لا قد و لا ردهئسا انعم كلك هکل وت هام ای

 ( یا )

| 



 کوس
 ثالث تاکرح كنارو كنون (ةقرفلا )و (یقرفلا لرد هقنقنیئن وم روند هننالوا كىاچ دوخاب هتنالوا
 هدرلارو ردیفدصی نالا و رکا هکر دهنسانعم ه ژیم لوق ىلع رولل وا ریبعت یغدصب قتلوق هکر وند هغدصب

 نالا و ردف راعتم قدصد ن وک ۍراقدوق ه رجا ناو و دم قحا ردلکد فراعتم یعیدص» نالاب و رکا

 اب ردیعج قرام هروک هنناب كحراش + روند هشونزو ه هیشاغو + یلاهنو ه وتروا نالیروا تن روا
 | لحراا قوف ةسفنطلا یهو تقرا ىلع سلج لاق و ة ةژىملاوا ةربغصلا ةداسولا یا 2 ةقرع ىلع کا

 و نالوا قچآ قچآ یراارا هدننزو هجرز (ةقرغلا) ردبقل دز نب نام (یدنکلا قرفلاوذ)
 | لوالا بابلانم اقم هنیع قمن لاق ردهنسانعم قمروا هحنابط هزوک هلع كنون (قغلا) رونلوا قالطا

 | لزوک كب ی وزای هدننزو لیعفت (ییفلا) هبنک اذا باتکلا قمن لاقت ر دهنسانعم قمزای یزای و اهمطل اذا
 اروند ه دار رادرم هتاف (ةقفل ا ee هنن زو هنسح اذا باتكلا قم لاق ردهنسانعم قمزاب ولقنورو

 | لاق روند ههایاپ و هنطسو نالوا كولسم كلوب هلنبتصف (یفلا )ناتناو ذم وهز ىا ةن هيف ح ورم ا *یشل لاق
 تاو هلامیا ق بطر لا روند هامرخ هزات زسکدرکچ هدننزو نسحم (قفلا) همیا قیرطلا قمن ذخا |
 ابطرل نکی ۽ ااذا ةلصلا تقغا لاق ردهنسانعم قلوا زسکدرکچ یمامرخ كجانآ هل رسک كنءرمه (قامنالا) |

 زردی ری هام ها رح ی هدافرم ن ۳ / روند هدامزشا هدیس راف روند هود یشید کردم ولعم (ةقاتلا)) ةاون

 قنا ورو قواو هلیمط كنهطس وتم هزم ویصق كنەزمه رولک قوناو هلیمط كنون رواک قونو قان یعج |
 قنایا یعملما عجب و قاونا و تاقانو هلسمک ك نون رولک قاین و هلین وکس كنايو یصق كنهزمه قناو هلا بلقرواک |
 ندنظفل هکر د حراش » ردقلوا قنسا هسیآ سابق روند تاقنسا هدنرفصم كنسهلک قناو رولک تاقاب و رولک

 هلا هز و یک بشخو بشخ ردشلک قو جج ارز هلناص* رد هقول ىلصاكنەقانو لج ئڑک ذم هکلب ردقو یر ذم

 كنو و ردب ولقم هاب یوا و كقنوا نالوا ب ولقم هدنسهلک قنا هلا و ر د نبم هنس هع تلقث كوا و یک قۇنا |

 | هقان هکرونل وا قالطا هبکا وک هجن ر هدکلف هقا و ردذوخأم ندنسانعم یتآ قون یظفل هقان و ردقنایا عملا عج |

 ندنرهش یکیا كنتلاا سوط هلص كنون (ناقون )رده رقرب هدنساضق لب هلیعص كنون (قون و رد رامظتنم ه دنلکش |
 | لوش هدننزو مظعم (قّونلا) رد لحرب ج ناتسیس هلبعض كنون (تاقون) ردنا راط یرکید 5 ِ 1

 ê هدهنسذره هدننزو هول (قونلا) اهشصم و رومالا ضقار یا یا و وه لاق نود اک ا

 باصق ندنفرط ىس هفئاط دوې هلناصف (ةقونلا) * یش لک یف ةقاذح یا ةق وت هب لاق روند هنراهمو تقاذح و |

 ردمارح یمنی چا هدندنع كرانآ ارز راردناهبقنت بورآ ندنا قاب می کروند هصاشانانل وا یاست ظا هاو
 هناصق رظان م وسیم هکردکعد لبق هیقنت یغاب ندنا ردرضاحرما ندهقون نانلوا رکذ هلیعط كراون (قنقت) |
 هدننآآكخمرپ هچرس هبا تا نالوا هدننل [كخعرپ شاب (قانلا) رولو ا ردم نه و قونیپ رنا ا ۲
 تکسرد كاذک روند هب یدنکو هبلس هغب راب قصالم هنسابا كلا و لباقم هل زو 4 كن ریکلب هدنش تا نال وا 0

 روند هره ویس ندبا روهظ هدلاو روند هر همسر لوا یو ی قوروقو هدنزو جا

 هيف ضابیا قون ه لاقت یکی وت كن هان روند هضاب و یترچن هجزآ هل تحف (قونلا) ردهقان یدرف» |
| 
 سیفناعاد بودا ماقا هدنصوصخ سابلو ما ۳1 ر هدنرلنزو ا (قوشاوو 4 قشلاو ةربسب ةرچ ۱

 غلابو دوج اذا هسبلمو همطمیف قّوتو نالف قين لاق ردهنسانعم قل وا ردا سپلت سابل رخاف و لک ا ماعط |

 ماعط هدننزو سیک (قینلاژ روند هغلوا رک سیف بوی سیفن ردع ندنسانعم قوت هب رسک ك نون هتل
 (یایتن الا ) هسبلم و همعط«یفد وج: ناک! اذا قيل لجر لاقب روند همدآ ندا ماقها و دیقت هدنصوصخ سابلو

 كسک و لا كغاط هللرسکكنون (قسلا) قتااذا ؛یشلاقاتنا لاق ردهنسانعم كمت دنروا ین هنسفرب هدننز و لاعتفا

 ۱ لثلا هنمو ردهنسانعم كل هان (قاونتسالاورولک ق وبنو ااو هل رسک كنون رولک قاب یعج رويدا

 نیت ییفص و لجرب هدنروصحدنهنب ورع ندع كولم عاش مان ساع نب بیسم هکر دو یلصا «لولبا قونتسا»
 | ةفرط هدکدلیا داشنا یی * مدکم هب رعیصلا هيلع حان * هراضتحا دنع ملا قالتا دقو × ویا یکیدلیا میظن

 هن رعیصارب ز یدلیا مالک ناههیدبا و هدروب رم سلو ناوحوت زونه هدماکنهلوا هکدبعلان



 ان

e ۱۰ روس 

 ناکیارو ځار بویل وا دساکر ازابهدننز و باح هاف (قاقنلا )نیب تادیعب غبت تناک اذا قیغت ةقان لا هل وا ررغاب
 یسهدام قفن وبشا هروک هننای هدر اصب كفلوم* جار اذا لّوالا بابلانم اقافت عملا قفن لاق ردهنسانعم قمل وا

 ردهنسانعم قلروق رازاب هدوشراچ قافن و ردرابعشنم ندن آ هلتبسانمررب یتاعم رايب ع وضوم هنسانعمذوفنو "یضم
 یتفودفن اذا *"یثلا قفن : لاق رد هنسانعم قلازآ لوق ىلع كع تونکوت هنسنرب و تماق اذا قوسلا تقفن لاقت

 غر انها نما قوت بادل او لج زا ی لا ردهنسانعم كلوا هدننز و دوفق (قوفنلا اقوا

 لاق ردهنسانعم قلا زآدوخای كف وت هنسنرب دوب هلنیتصف (قفنلا) سشقت اذا حرطا قفن لاقب ردهنسانعم
 هکر وند هنس هل وقم هراوینیاروناج وه نالوا هنیمزرزقفن و 1 لق وا ىف و دفن اذا عبارلا بابلا نم اقفن "یبشلا قفن

 6 قاهنلا ز یدنل وا ناب هدنسهدام صرد هکدتن + قف صبرد عل × لثلا هنم و هلوا راقبح هفرط رخآ وار

 هکرولوا عج ندهعفن و روند هعلقفانم هکرول وا مس | ندن او رک ذبس اک رد هنسانعم كلفا قلقفانم هدن و باتک

 بارح €( قافنلاژ مهنامفتینف یا مهقافت تقفن لاق ی کی راسو مهرد روند هب هنس قج هنل وا فرص هجا وح

 هکروند هنآ لوش هدنزو فتک ( یقفلا ) ةقفنا ریثک یا قافن لولا روند همدآ هقفللا رثک هدنز و

 هعاطقنا عيرس یا یرطا قفن سرف لاق وونل واریضت شینادم و نسشول وص هکهل وا ردا عطق كاچ ینسمتر کس

 قف هدنتلا ر هدننزو لاعتفا (قافتالا) ردهبرقر هدنساضقو م (ناتفان#) ردعضومر هدنزوربز (قیفن#)

 تای لوخد هنسهو یناشوط برع و قفنلا لخد اذا لجرلا قفتنا لاق ردهنسانعم كمریک هنیمز رب ز یرلکدید

 لاق ردهنسانعم قمتیچ ندنسهو یناشوط برعو 4 اتفان یف ذخا اذا ع وبریلا قفتا لاق ردهنس انعم
 هنس هلوقم هدا وزو داز و ها قج هنل وا فرص هشیعت و هجا وح هلناصف ( ةقفنلا]) هناقفان نم ج رخ اذا ع و ریلا قفتا

 هنکسم كیوک هکردیف دارو هدننزو هان (ةقفانلا)) اه وح و مهاردلا نم هقفنام یهو هتقفن تدفن لاق روند

 ةه ةفانلا) یکه جلان ردی عم هفان دوب ارهاظ ةخاب یا كسمنم ةقفان هللاقب روند

 کی تیرب ردما ااو یکیا ردیعمآ كنءوب رب هدنر هؤ لروناج یرلکهد یس راف الرتو قاش وط برع هننزو
 ۳ یراک دید ءاعصاق ردنا بیرق نرو كر هج هقفوب یتفتس 1 هکه لدی رب ردا راهظا ی

 ءاقفان يیاشوط بص هدنزو عفت : (قفلا) ردذوخأم ندنو تقفانم ردارارف هرشط بولد یفقس گنامفات

 جرخ اذا عبارلا و لاوالا تابلانم اقف قه و ع و ربلا قم لاق ردهنسانعم قمیچ هاضهط ندنسهون یراکدید |

 | ناکیارو خیار یعاتمرو قفن یتعم عوبریلا قفن لاقت رد ناسا ی دخت و لیعفت (قیفتتلا) هت اقان 5

 | یا هکرونید هنغآ كن وط جا هدننز و لقیص (قفسا) اهج ور اذا ةعلسلا قفل لاق ردهنسانعم یاق

 کود یلام كمدآ رب هلبرسسک كنهزمه (قافالاو رد زعم یس راف فەر وکه ناب كح راش + ردیعلارا كنس هجا ۱

 ییلام هکر و رقتفا ادا لحرلا قفنا لاق یکق الما ردمزال راقتفا هرثک قافنا ارهاظ ردهنسانعم قلوا ریقف

 ردهنسانعم قلوا ناکیاروجیا ر یرازابكسان وهدفنا اذا هلامقفنا لاقب ردهنسانعمكقگ و د ب ودنا فرص و جرخ
 لب الاتم فا لاق ر ر عتسم ه: انعم كلک ود یراب و ندکلزوم ك كنه ودو موفق وس تقف اذا موقلا قفنا لاق ۱

 (قفتنلا ) هدفنا اذا هلامقفنتسا لاق ر رد هنسانعم كقكو د بودباج ا و( قافنتسالا لانعماهراب وا ترثتنااذا 1
 كسيق ن ماطسب قفتنملا ن كلامو نن یراکدید یراب ع قفتنمالاح رد رد هلدبق رب هدننزو بستم

 مالسا و ناما اار وص بودا رتس یی درک رفاکرب هدننزو لادج (قافنلاوو هدننز و هلعافم (ةقفانملا) ردیلت 8

 روک ذم هجو هروک هنناب كحراش + هناعا رهظاو ء رفکرتس اذا نیدلایفقفان لاقب ردهنسانعم كا راهظا

 4 لاہعتسا راب ع مالسالا لبق ا نیوز یاب ندنذاکا هو روتسم مات ءاتفار لنناش وط تص هرز روا | |

 |ندوپقر هک بوک هک قفانم ردذوخأم ندن آ قافن هلفلوا یلوبق یکیا ءاتفات هروک هناي كيبغار و یدیا رازلنا

 | قفا لاقب رد هنسانعم ك مركه نس هوب یراکدد ءاقفا یاش وط برع و+ یهتنا ردا حورخ ندوبقر و لوخد هعرش ۱

 MR قمراقیچ هرشط ندنس هو یناشوط ب هدننزو لعفت (قفتلا) ه اقفال ف ذخا اذا عوريلا

 ردهنسسانعم كمتوا هغبروق هدننزو ززا هلفاق (قیقنلا) هناقفان نم ینعی هتجرضسا اذا عوبریلا تقفت لوقت

 تقن لاق ردلمعتسم ید ,رکیلسس قواطو یدکو برقعو حاصاذا یناثلابابلانم اقیقن عدفضلا "قن لاق
 یتف قق هدننزو هلراز 6ةقنقنلا روند ه هغبر وق هدنزو هقاقد ام تتاص اذا "رهلا و ةجاح دلا و برقعلا
 قاب ورحما زوک و فعوض اذا كلذو تتوص اذا عدفضلا قنقن لاق ردهنسانعم كم وا هغبروق هلن ارقن

 تکروا لوق لع هنشوق هود تکرا هدنزو جریز ( قنقلا ) تراغ اذ ذا نیملا تقنقن لاق ردهنسانعم



 f هد زی

 ۳ رازا تی رد ندنراسابل ب عنا وسنهدنز و باتک (قاطنلا) و هدنن ز ورینم (یطنلا)روندهغاشوف |

 بن راررویلاص یرغوط هن راز د ندن رزوا كنسیغاشا یتسی رفو بویلغاب هن رالب ییطسو رد هقشرپ

 | قطنماهب و تئاج لاق ردو رب یکیربکدتاریبعت ناتسف ایلاح زلوا یراهچاب و یغ او ینلروتچ وا كنآ روت روس ا
 ضرالاق رج لغسالاو ضرالا لا لفسالا لح نعالا لسزف اهطسو دشن و دآرتآ اه 998 یهو یاتوآ

 بوئو یدلیا ذاضتا مالسلا هيلع لیععما هدلاو ینآ ادب هکربد حراش + نافاسالو قفیال و ةزچ اهل سیل
 | لاق رددنسانعم قفلعاب قاطن نوناخ هدنزو لاعتفا ( قاطتالا ) ردندنرلباوئا شيا كناوسف روک ذم

 | ةقطنم هطس و 2 اذا لحرا قطسا لاق رد ەس انعم یعاشوف یاشوفو قاطنلا تشل اذا ةأرلا تطأ

 + هب طن هبا ن ره لطب ن م * هنع هللا یطر "لع لوق هنمو ردا عتسم e تناتمو تّوق هلا هنسار و

 eR کذ لوط روناشوق ناب ی آ خا نالوا نوزوا یرکذ كن نعل ه یو هیا ون رنک نم یا

 قفاشوق قاشوق یدو هدننزو لعفت (قطنتلاو ردهبان ک ندقلو ا توق هلا ران قانا نددال وا

 | هلل ردیبق) اہھنع هللایصر رکی یا تن ءا (نقاطنلا تاذإإ قطا نعم لجرلا قطن لاق ردنا |

 E هراغ هنع هللا یضر قیدصاا رکب وا هل رلترمضح مالسلاو ةولصلا هيلع لاع س ده

 یدیشلا غاب ه هب رق یتسهرا ر و یسهرفس ماعط هرایدنک یتسهراب ر بولرب یکیا یتقاطن نالوا هدننک |

 | قاشوف یطسو بول وا هایس یسیغاشاو یسیرفو رونلوا قالطا ه هبترب صوصخ هبالک ون (قاطنلا تاذا

 .قالطا هنن اقا دود ولف رط یکیا كنج رف تروع هلیس هيل هنت ر ( ناقاطن) ۱) یدنل وا قالطا هلغل وا ضاب هدنزرط | ۱

 | لوشو غیلب یا قیطنم لجر لاق رونلوا قالطا دمدآ رونعم و غي : ليس هغیص هغلابم ( قیطتل رونلوا |

 :ردهلوبقم یراق ولیرغص برعلا نیا ر ز هلوا رّتسوک ك ویب بودلاموط هلا هجت وب یتسیرفص هکرونید ۳
 د دعم قعاشوف قاشوف (قینتا )اهن رب مظعت ةیشح ةا تناک اذا قیطنم

 | ءاملا قطن لاق ردلهعتس هنسانعم قمشیچ هنهاک رک كن هنسنر اب كمدآرب وص و ةةطنملا هسلا اذا هقطن ۳

 هدنلو كن راترمضح هنع هلا یر سانیغو ردیعج كفاطن هلنیتص ( قطنلا ) اهفصن غلباذا اهربغ و کالا |

 | + قطنلااهتحت ءایلع فدنخ+ نم نیلا كتيب یوتحا یتح » وبشاندنتاب | هدیصق یراکدلیا ملظفهدیوبن تعن یی |
 حاولو ضارعا ضعب قوف سس دارم ندقط و رد وفطصم فرشو ناش دارم ندتبب عقاو هد

 و هلع هللا یلص مرک ا لوسر هلهیبشت هراروک ذم قاطن نانلوا طاسوا دش هلس ودنک ردلابج

 رله س (قطتلا) ردراشلا لش یتیراقدل وا نودام ندرایدنک كرنا و یرلعافت را هدننابم یراترشع و موق

  زب نه یا ۶ مت لاق ردندنسانعم دالوا قطت رونل وا قالطا همدآ ناشلا عیفرو عمنمو ز نع ز وا

 :(قطنلا) هل وا شغل وا ناشن هلا هنسن ینمرق هن راهاکر ک هکرونل وا قالطا همانغا لوش هدننز و همظعم (تقط

 | هکردغاط E E منا لبج + هنمو روند هب هسک شلداشوف ر < هنلپ هدننزو مظعم

 ۱ | وب دودآ نروت زکبنوکج منا فن ۾ بوی هلن ٣ ردلعاف ندقاطتا (قطنلا ز رولاق ی کرک هدن هاکرک كن باج

 ۱ هلی كنون (یاعنا )و هلیصت كنون (قیعنلاز و هدننز و قعص (یقعنلا) هبکرب مو همنج اذا هسرف افطتنم ءاح لاشه |

 اتوا هغغب یعارلا قعن لاقب ردهنسانعم قمرقیح هللا رازآو رجز هب وە نا ی (ناتعنلا)لو | ۱
 | حاص اذا با رغلا قعن لا رد هتسانعم كم وا هغ رق واه رجز واهب حاص اذا ینالا و ثلاثلا بابلانماناقعن واقاعنو |
 . لوص یر و هدنعابا لوص یر 8 هثناس . كحراش + روند هبک و کی کیا ندنبک | وک كنج زوج (ناتھا اوا

 e نیع(قبعنلا ردیعما سرف رب ص وصح هنتعاج متمون (قعان) ردراقار تیاغب و زوکر م هدنزوما

 |تور شوقر هدننزو روفصع (قوبعنلال قجا یا قبعن لجر لا روند همدآ زفع و قجا هدننزو |
 لو لع رند عج و قوا ار زا هود ناز ا ول هدنزو هجرخد نتو ]۳0|

 ياو هقبعن هلرعص كنون (ةقوبعنلاا رول وا لصاح ندنسمان وا هدنجما كن راباق یرلهاخ سسو 0

 شلرو نوجا قلوا قجروبق هکروند هنکو لب حاص قفراص ند هک الوش هډو هذفق هلا: رحم نیغ |

 اا كموا دقارف هدننزو قیهشا6 قضتا) رمشلا .دییصف یه و ة5 رفت فا ا ها وا شمالرواو
 ۱ ینعب ردص وص هب هدام نالوا رش بعن هکهت ر دص وصخ هنس وا هدص وصخ نالواربخ هروب نه "هدام لوق ىلع

 | اقيغن بارغلا قغن لاه رونل وا لامعتسا بعن هدریطتو قغن هدلافت هل را ریطتو لافت ندنزا وآ كنهغرق رابرع

 هلا س- س قوغوب قلارا قلارا هکروند هب هقان لوش یر کلا قیمت اف قغن وا حاصاذا یناثلا بابلانم
 حس سست تب سا ۳



 مبارلا بابلانم اقوزت و اقزن و اقزن قزنو لجرلا قز لاق ردقمارصص هاروا نداروا یک هکرکچ هکر دهنسانعم
 لاق ردهنسانعم قمردشآ هغارسق یرغلآ لب سمک كنءزمه (یا زا بضغلادنع ف فخو شاط ادا یلاثلا و

 تناطف و دشر مدآر و هکصضیف ظرفا اذا لجرلا قرنا لاق ردهنسانعم كلک هلطارفا و هارنا اذا لحفل ا قرنا

 ]یی بسا نا قزنا لاش ردهنسانعم قلوا رسکبسو فیفخو هیفس نکیا یبحاص راقوو

 قوزن و قرن هلنیتصف (قازلا ) هقرنا یتعم لسفا ىت قز لاشه ردهنسانعم قمردشآ هغارسق یرفیآ دو
 ریدغلا و ءانالا قز لاقت ردهنسانعم قلوط ردق هنن نغآ یسهلوقم ضوح و باقو یدنلوا رکذ هکر دهنسانعم

 ه هقان كیاج و هدنور هدننز و باثک یا نلا »بی رق یا قزن ناکم لاقس ردهنسانعم بی رقو هسأر یلا التما اذا
 ردهنسانعم كعشکوس هدننزو لادج (یاژزلالو هدننزو هلعافم (ةقزانلا) ةعب رس یا قازنةقان لاق روند
 ید هدننزولعافت (یزاننلا) ه راق اذا هقزا لاق ردهتسانفم هب راقمو اماشت اذا اقا و ةقزانماةزان لاش |

 لوق ىلع هنسانعم مداخ روند هراکتمدخ هدننزو ذفنق 6قتسنلا)ل امتاشت اذا اةزانت لاق ردهنسانعم كعثکو س |
 بودا طبر و فطع هنن ر یر یتالک هل وکس كنیس و یصقكنون (یسلا )راب :دلیا لکت هدراب رعردهبم ورتغل و ۱

 لوالابابلانم اقسف مالکلا قسن لاقت ردهنسانعم كلا بیترتهرزوا دحاو ماظنو بولسا یک یسپ زد وجا |

 هزوس نالوا بت رمهرزوادحاو بولسا ههزودرب یک یسب زد وجا هلنیتصف( قسنلا)ضعب ىلع هضعب فطعاذا

 J اللا ظن قتسنو ردردصمقسف لص الا ی دحا و ماظن ىلع یا قست مالک لا رد هنسانعم قوسنم ق سن هدارو روش د

 كنجر ازوج و روند هنس د قو ووحنا و ةبوتسمیاقسنرغل لاق رولوا فص و هنادندنالوا راومه 0

 ردنرابع ند هتم ل بک اوک عقاو هدنزوما لوص كنازوج هدنسهسک | كناب ر ' هکروند هبکاوک یغیدل وا لقثم |

 لكلا تسرغواقسن موقلاءاح لاق روند هتیشنالوا هرزوا دحاو بیترت و ماظن اقلطم و ردهم هدن و لوق ىلع

 یتاع یرب راردا ادا هعولطندرب بی رق ۵ هکف هکرونل وا قالطا هبکو کی کیا هلیسهغیص همش( ناقسنلا) اقسن

 عج هل رنک كن زمه (قاسنالا ردرابکو ک یراکدید نیک اسلا 2 ةعصق هدنفرط لا هکفو ردیماش ی رکیدو

 زود ب هدننزو لیعفت (قیسنتلا اعصس ماکت اذا لجرلا قسنا لاق ردهنسانعم كلا دارا مالک ملظتنم ینقمو

 | ه دّبقع هنسارپ ی هتسفرب هدننزو هلعافم عفتساتلا ) همش اذا "یثلا قس لاق ردهنسانعم كمزب د هرزوا ماظنو

 هدنزو لاتفا (یاستالا) و هدننز و لعافت (قسانتلا) عن اذا امهنبقسان لاسقب رد هنسسنعم تا دارا
 تمظتنایا تقسف و تقسلنا و ءایشالا تقسانت لاق رد هنسانعم كلزید هرزوا ماظن هدنزو لعفت(قسنتلاوو

 لوفیلع روند ه وراد ییاود ىج ردشجا 1نالیکچ هن ورب یک هیفنا هدننز وروبص (قوشنلا ) ضعبیلا اهضمب
 | ؟زشنلانءاج لاق روند ه وزادقخجبهنلآ ماعشتسا ب وردشلقب هنوز نوجعا قم ول ینکلنیکسکو یس ەعار

 رد هنسانعم قلو قق هلنیتصف(یقشنلا )رح و هعر دجل فنالا نم یندب واةرارح هلام قشن ءاود لک و هوقوعالا و
 قلع اذا ةلابطا یف ىلا قشن لاق ۵ كىشليا هغازودو هعشاذا عبارلا باببلانم اقشن هقشن لاق

 كمردشلبا هغاو هغاز ود و هتمعما اذا هاب | هتقشنا لوقتر دهنسانعم قعل وقف a e دم (قاشنالا)

 (ةقشنلا) رونلوا قالطا هل ورب هدننزو دعقم (قشنم ا )ل اهیف هتقلعا اذا ةلابط اف هتقشنا لوقت ردهنسانعم
 هنن وي هدننزو یراکس (قاشنلا) روند ه هقلح نالی رک هنن رلنوب كنسهلوةم یزوقو نویق هدننزو دفرغ

 | اصلا لو هنمو روند قالغ هرلنلوا شعثی دم رقأیا کەن روند هزدیص شاروک یسهقلح كغازود

 هلخدا اذا ءالا قشتسا لاق ردهنسانعم كفكچ هنسن 4 ور (یقاشنتسالا# قالعلا ثالو یاشنلا لەك قلا ۱

 | هکر وند همدآ نکشلب لوش هدننزو فتک قشنلا)ل ردعضومرب هدعازخ اید هدننزو بارغ (یاشنا) هفنای

 | كنون < قطنلا)هنف بشن ما ف لخد اذا قشن لحر لا هلوارولافبوشلبا هرا هدام یکیدلیا ترشابم و لوخد

 كل وس زوس هلناوصا و فورح روللوا مهف یناعم هدننزو دوعق (قوطنلاز و هدننزو سلجم( قطن الو هلیعض
 و ام فرمت فور و كو رات 3 قابلا تابان م اقوطذو اقطنمواقطن لج رلا قطن لاق ردهنسانعم

 كن هزم( قاطنالا و ردزاع یدانسا ءراراس ردص وصخ هننالک ا هسا ضتقم فب رعتو هکر د ح راش
 | رد هنسانعم كلتا بلط كلب وسز وسند دکر (قاطنتسالا] هم 24 اکی ا لا هقطفا لا رد هتسانعم كلي وسلب ۳

 قطان و ماکتم یا قطان وه لات رد هنسانعم هد . وک یجب وس (قطانلا) قطللا هنم êd هتفطنتسال ون

 هلام لا تو را ااا هتسهلوق نتسوک و نوتلا رمان ەت رول ولآ ق اللا هنمخفا ن اویحندلاماقلطم ا
 هدنزو هسنکم (ةقطنماالهنسانعم هرصاخروذ د هروکو(ةفطانلا )ل 1۳ نمهریغال ونا ویحیا تماصال و قطان

 (هغاجوق )



 > ۵۷ وب
 تنی e اش ورا یی هه AT 0 رز ی

 | یغلضای هچ رکی عی هل وا هدنکن ر ج رکن کل بویلوا قا رب و بویعش راق ترج الصا کا هکروند هب هنسن قا لوش
 .ةرج هطلاخال ناک اذا قهما ضیا لا هلوا یسقنوط قنمزو یک جرک هلغمال وا قن ورو قر نکل هلوا هداس

 ضاسبلا هی رکلاوه و 4 قهمالا ضیالاب نکیلو $ مالا هبلع هتفص یف دناهنلاق هنمو "صا هنکلرش سیل و

 قوح هکروند ھن رزبا قابا هحروتحنالوا هدل وب هدنن ز و ربما » قیهلا) ضامبلارین ناک هنا دب رب "صج ا نولک

 كمجما ةعاسف ةعاس یی ورشم هدننزو لعفت ( قهقلا ) روند 4 هدیعب ضراو رولوا شعار ندنکیدننکح

 ۱ رد هنسانعم كعا لو لو ید وس یرواب ( قیهقلا ال ةعاس دعا هعانم هب سش اذا بارشلا قه لاش رد هنسانعم

 ۱ قه لبطا لاق زدهنسانعم ندي و كلی هدننز و ق ( قهلا) اف رحم عضر اذا عرضلا لیصفلا قهم لاق

 ا نونلا لصف مس قب لاق ردهنسانعم قمزاب وزاب هدننز و قبس ( قلا ر ج نونلا لصف 2م ودعت یا تلاثلا بابلا نم اقهم

 رد هقس یدرعم رونلواریبعت یسا رکن اتسب رع هکر ون د هنشع كنحاغا ردس قو تتکاذا لوالا بابلانم اق لح را

 دین بوداه وقت ها زمکپ رول واذنذلردا روهظندنز وا كنکدز وا كنجاغاامرخ هکر ون د 4 هتسنیک نوالوش و
 ردهلباه یرادرفء روند هنسهویم كنجاغا ردس هدرلنوب هدننزو فتک قبلا و هل رسک نوت (قسنلا) راردبا

 (قشلا و ددشربغ قبحاذا راجا یب لاش ردهنسانعم قل ەط رص هج هتسهآ ( یبا )ردع وور (قبوذ)

 امرخ نود ید ولقشفاب یک نف نزا ۳۹ وا هلا زا فاو هدننزو .EE (قشا)وهدنزو مظعم

 هنفس (ةیبنلا) رطس ىلع "فطصم بذهم وتسم یا قسنمو قبنم لک لاق روند هنس هرص راهنسن راس و ]

 یدح كتعاجر ندیلطم ون هدنن ز و هزچ ( هع وا روند هشاب ناقآ ندنرزوک كن رال وق دعصا یربا هدننزو

 (قایسالا) هح رسا اذا مالکل | قبتنا لاق رد هنسانعم مالک ارس هدننز و لاعتفا ( قاشالاژ ردیس هدنک

 هدننزو قتف قتلا زایدلیا مرو یتا و نکل ردیسهدامقویر د لح هلغل وا فوجاو

 یهنسارب و دصف و هعرعر »ادا لوالا بالا نم افت 5 یشلا قت لاق ردهنسا دهم كل ب وہص رص یهنسلرب

 ردلهعتسم هنسادعم قلوارثک یدال وا كنوتاح وه دا بلا نم ترغلا قت لاق رد هنسانعم كم کج هر شط نادنرب

 لاق رد هنسانعم قطن كلیوس و اهدا وژک اذا أ رلا تفت لاق رول وا ش لس نددال وا دام یجر هک اب

 ی هنسارب هک رد هتمانمم قتاف قانو روند هن واخ نارا وال و |( قاتلا ]و قتانلا قطن ال یا قش تن ال

 عفار یا هلقتا وه لاق ر ردکم د یح ردلاق یراقو یی هنسلرب کرد .هنساصم عفارو روند هسک نا ۱

 عفرو قشقت نال وایر )0 * هطساپیا هقنان وهلاش رون ده یګ دنا طسب بوش ودی هنسرب و
 دقار لاقت روده هقان نال واهبک بت ورا و یا یتا دنز لاش روند هغاهکچ نشان وط كاح و رده رلانعم طس و

 ناک اذا قنان سرف لاق هل وارالغ رابوکلسیتبک ار بويع رو تحاروز ود هکر ون د هت الوش ولم ا عيرسىاقتان

 دوعق (قوتنلا)) نوههلدصرص بوکلس یماص ردیلع كنآ ناضمر سش رعت فرح قانو هبک ار ضقت
 نع” اذا لوالابابلانم اقوت د ز قت لاق ردهنسانعم كمروع" هدنسهجرد قلوط هلا تا یدوجو هدننزو

 (قات الا روند هر قجهروا ریمهامو قج هلاح یکنز وا هدننرق كنج تا مدننزو دعقم قلا التمایتح

 لاشاذا لجرلا قتنا لا ردهنسانعم قمردلاق نشاط زرک غآ یراتجهردلاق لرامدآ دنمر وز هل رسک كنهزمش
 قوچ و هریغ راد قات هراد ی اذا نالف قتنا لا ردهنسانعم عاب هناخ هدنجام یسهناخ كمدآرب و ءادشالارج

 ردهنسانعم قغ وط ناباسو تال هکل وکو اقاتنم جورتاا لج رلاقتنا لاقت ا قمل انوتاخ رروغوطدالوا

 راه وک نالوا هدنجما یعج راغدو ردشمللا هئطخحت ینیرل هس لج ح راش × : سعشلا نم ةلطم لج اذا نالف قتنا لاق

 قمت وطناضءر موص و سوسلانم هملصبل هبارج ضفناذا لجرلا قتنا لاق رد هنسانعم كمگلس نوجصا كعشود
 یرادقاتنهرادلاقب روند هنجام كن هنن ر هدننز و باتک ( قاتنلا)) ناضمررهشماصاذا عیش ا قتنا لاقب رد هنسانعم

 ند او نکل روند هراود ولاي هاشم هن راو د و وق هکر دیعج كنظفل قونخت ها ەچ یاخ (قیناضلا )هلایص ىا

 دنقرعهلرصت كنهزمه (قادنا)رونلوا قالطا هتعاجبر ندف وع نب ماع ون ندنس هلدبق بلک (فقناخلا) و لوا كچ وک
 هدنساضف وعو ردنداروا یقنادنالا عابس ن "ىلع نب نسح فورعم هلکعد نسخا ییا نا رده رقرب هدنساضق

 كنون ( قزلار وند هب هنسن م المو رت یکی ند بوجحهزات ردي عم یسراف هم ر هل يک كو* وكن ون( قمزلا ورد هرقرب
 ندکلفیفخ و تسجد وخاب رد هنسانعم قعش هغارسق رغیآهدننز ود وعق (ق ولا )و هلي وکس كن هم یازویڪف

 لوالاو عبارلا بابلانم اقوزن و اقزن قرن و سرفلا قز لا ردهنسانعم كلعا مدقت ىراراس بوتارص ورايا

 ۱ كلما كلفیفخ بويعا رق وت هدنماکنه بضغ قوز و قرنو هلنبتف قزلو بثوو ةفخ مدقتوا ازت اذا یناشلاو

 E )۸( +٭ ثل +



< ۵ B~ 
 اددش اهعرض صم اذا هما قت لاق ردهنسانعم كما بوکچ هلتدش ینسەم كنسانا یروایو هلذو هسیخ
 * شما قلم لاق رد هنسانعمكلنا وحهدنز وقلخ قلا رد دآ هب رقرب هدلبج مان و وبهوم (ققوم ر

 لاق ردهنسانعم قمه و اهعماح اذا هت راج قلم لاق ردهنسانعم كما عاجو هاح اذا لّوالا بابلا نم اقلم

 لاق ردهنسانعم قمروا و اهعضر اذا هما قلم لاق ام تكما دوس یرواب و هلسع اذا ب وثلا قلم

 هدننز و لعفت <قلقلأ) اددش راس اذا نالف قلم لاق A : رو كب كب و اب هب رض اذا اصعلاب هقلم

 رببعت قفلقاتلب هکر د هنشانعم كلا تبحم راهظاو ضع هلفطلت همدآ رب هلیددشت كمال و هلن سسکا (یقالقا) و
 لاقت ردهنسانعم تب و فطل هلنیتصف (یللا) هل فطلتو هيلا دذوت اذا اقالع و اقلمت هل قلمتو هقلمت لاس رونلوا
 اقلم هل قلمو هقلم لاق ردهنسانعم كا اطعا هلناسل ییهنسن نایلوا هدنریغطو فطلو "دویا قلم هيف

 ضرالایآ قلا قانرمس لوقت روند هرب راوم و زود قلمو هبلق ق سلام هناسلب هاطعا اذا ميارا بابلا نم
 فطلا وهو قلم سرفلا اذهل لاق روند هنسمرکس فطلا و ولتحار و عیرس تیاغب كن لرکو و ةيوتسلا
 فتک (قللا) ج رخ اذا متاللا قلم لاق ردهنسانعم قمانن وا هتوا یرب هدقمرپ متاخ لو و هعرساو رضا

 فیعضو ردهقلم ین وم قلم هب ناک اذا قلم سرف لاق روند هلآ ل رکو ندرکس هلتف اطل و تعرس كب هدننزو

 قلاح یتعب نامل وا داقغا هتسعرکس داماو تفاطل و تفحص یا قلم لخت لاق روند دمدآ نو زو

 یتغاربط كنالرت لریمبک | هدنن زو رجاه (قلالا) ه رحم قثو ال یا قلم سرف لاقت روند هلآ نالوا ردرکس
 یراکدنلزود ه ویص و یرلقداویص هویص كرایجراو دو رونلواریبعت وکروس د ههنسڏ یراکدنلزود
 017 ب رعمهلم د قلامیک ام هروکهنای كح راش + روند هلام هال اریبعت یمراف هدیکر هکروت ده هنس ا
 هلا هلام نانل وا رکذ یتغارطكنالرت (ییلقلا) رول وا ندنسانعم وحمو سپ ردهنسانعقلام دوب هدننز ورینم

 اذا رادخا و ضرالا قلم لا ردهنسانعم كل زود بواویص هلا هلام ثلذک یتساویص كراو دو كقلزود

 ناسنا كیاچ و تسج هدننزو ردیح «قلیلا) ردمدآ هدلبرب هدنرابد سلدنا هلیصف كمال( هقلام قلالاب ام وام

 هرهم هنسئر هدننزو لاعفنا (یقالعالا) ردیمما لجر رب و عیرس یا قلیم سرفو لجر لا 3 هناویح و

 لامتقا لصالا ین < شک کند ےمو كنهزم ه (یالمالاو تلفا یا ینم قلما لا ا كش 2

 ماق لاق رون ده ابقز ود نیچلاب هلاعق قمل ا )سلما اذا "یشلا قلما لاق ردفدا مم هدل وا یانعم هل قالمنا هرد هدنازو
 هیلوق هدننزو هب وزاح هلیفیفص ك ناب 6هبنولم) ردیعا لرهنرب هدننزو بارغ 6 یقالما ءاسلملا ةافصل ایا لا ىلع

 هغارصق صكت ها راتبسانموب ردهن رانعم شلعا و شفاشای ردلوعفم مسا ندقلم (قولملالرددآ هدلبرب هدنبرق

 كنهزمه «قالمالا)ءازلاب دهعلا ثیدح یا رکذلا قولع سرف لاق راردنا قالطا رک ذلا قولم هرفیآ شلیکچ
 قارصقو رقتفا اذا لح را قلما لاه ردندنسانعم وع دوخاب ردندنسانعم تسالم ردهنسانعم قلوا ربقف ھل ریسک

 هلسغ اذا بولا قلما لاقب ردهنسانعم قمهقاب و تقلزا اذا سرفلا تقلما لاق ردهنسانعم كمروشود نولوق
 یلدانق هلم كيم (قولا) هجرخا اذا *یثلا قلتما لاق ردهنسانعم كما جارخا هدنن زو ل اعتفا (قالتمالا)

 رولبک ندنرز وا فخ هقف وب ېکت سم هکر ونده همزجنیلاق و رونید هن راکی لزوک و روند هرابغ و روند هه رق

 قومرج یلیصفت كنو ردي ّرعم هزوم هروک هننای كحراش » ردقاوما یعج یک یکدچ ناوسن و قاموطو دا

 هدانعمو و ةوابغیف هقج یا هقوم نباام لاق روند هتقاجنراقم هتوابغقوم و رظنیلف یدلیار ورم هدنسهدام

 یعج رونلواریبعت هم“ و قنام هکر وند هزغع و قجا نالوا نهذ دنکو یغ قلا رکذ یس اک رولوا ردصم

 دوم (قوژلاژ و هدنزوهمارک (ةقاوملا) قوم لاحرو قام قجاو قئام لج ر لا هدننزویرکسرواکق ق قوم

 لج رااقام لاقب ردهنسانعمقلوا قنام و هعسینیعبقجا قرهلوا نهذ دنک هسکر هلیعط كيم (قولا)لو هدننز و

 عییلاقاملاق ردهنسانعمقلواناکیار رازاب هدننز وقوش (قوملا) قج اذا اقومو اقوۇمو ةقوومو هفاومقوع

 هدنز و هقالط( هقاوم )و هدننز ود وعق( ق ومل و هلي كی( قو مالو هلبګ كعيم(قومل و صخ راذااق وم قوم
 دوب هدننز و لاعفنا (یایعنالا) تاله اذا هقاومو اقوومو اقوم و اقوم نالف قام لا ردهنسانعم قلوا لاله

 ردا اضق رب هد هینیمرا دنن زو ناطلس (نافوم)ل كله اذا لجرلا امنا لاق ردهنسانعم قلوا كاله
 ضراع هوص هلنیتعف (قهلا) هتمصتسا اذا هقاقسا لاق ردهنسانعم كلعا دع قجا ییهسک رب (دقاقسالا)
 هدنزو قجا (قهمالا) ةضخیا قهم هالع ءالالاق رول واضراعندقهروط قوچ هکر وند هترضخ نالوا

 (لوش)
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 قیشمو قشمل نزلا روش راج دو (قوشملا) ماض یا قیشمسرف لاق روندهنآار ر شفلغراو

 روند هغوبچ نوزوا كرهحناو رماضیا قوش«سرف لاقب روند هآش لو غار و ملا فینخ یا قوشو
 بوت روس یعاج كسابل یکی هکردعما ندقاشتما هلی كم (ةقشملا) قیقد لي وط یا قوشع بیضق لا

 ددا بولا نم ةفرح یا ةقشم هماوق وا قاس ىف لا روند هنسعشجا بوت روس هنرب یر هل قلب وا و هنسقاب

 همدآنان روس هلن رب یر یرلقلب وا نکررو و قفشنمیا یقشمادلج لاق روند 4 یردشم التج اعا (ق قشالا)

 | لاق ردهنسانعم قلوا رول روس هن رب یرب یرلقلب وا كمدآرب هلنیتسخف (قشلا)ل هلبعص كيم ردقشم یعج روند

 کر رو ردشنوم ندنظفل قشما (ءاقشلا) یرخالایلا هتلب ر یدحا تباصا اذا عیارلا بابلانم اقشم لج را قشم

 قشم لاقت ردهنسانع كمك یغوج كن هک هدننزولعفت (قثقا» روند هت روع نان روس هنر یرب یراقلی وا
 | ندنسانعم كملعیا رنو ردهانک ندقلوا نابع یفلندآ رف بوكو س قفش لیللا بابلج قشعت و ىل واذا لیلا
 رد هنسانعمقلوافندنغ وق ب ولب وص یغوبچو یاد كجاغاو محل اریشابت رهظ اذا لیلا بابلج قشم لاق رد رذوخأم
 هزاتیتماق ( هق وشمل ال قزغاذا بوثلا قشم لا ردهنسانعم كفلهراب سابل و مست و سشقن اذا نصغلا قشم : لا |

 هدننز ولعافت(قشاقلا )ما وقلاذنسح یا ةف وشم ةي راج لاق روش ده ه وې نال وا شکلد ون وزوم ولزان یکنادف

 رد دنا لیشکج < یو و رو هل (دتشاما) هو ذاحاذا ملا اوت شام لاقت ردهنسانعم كمشکجی هنسنوب

 هتشام لاق ردهنسانعم قعشرقیح و هناس اذا هقشام لاق ردهنسانعم كعشک وسو ه ذاح اذا *یشلا هقشام لاقت
 0 روند هو یکساو روند ا ناتک هکر دهنسانعم هقاشمیحدو لب رسک كو (ةق ةعشلا و ااا

 كنه (قاشمالا) هدنز و بنع رولکق شم یعج روند هنسهچراد قوع لوق ىلع قلخ بوت یا ةقشم هیلع و
 صوصخ هنجاغا امرخ هلنیتصف (قطملا) طوسلاب هب رض اذا هقشما لاَس ردهنسانعم قمروا ها یچماق هلبرسک

 (قطقا) ة والحیا ةقطم هام لاقت روند هغل ولتط هدننز و هرم (ةقطمل ار ول واز وط هویمالصا هکر ددا تلع ر

 كب نکرب ماعط ذذل و هقوذت اذا هقط لاش ردهنسانعم قفاط نوجا كلص مط كنهن ر ر
 راغلاب مضي هناسلب تّوصاذا قطقف هلکا وا هقاذلاق ردهنسانعم كمردن وا بور وا هغامط یاد ندنفیدنلش وخ
 هب رش اذا ثلاثلا بابلانم اقعم ءا لا قعم لا ردهنسانعم كمحما هلتدش ییهنسنرب هلبصف كيم (یعلا) یلعالا

 دعب قلقاربا هلی و یصقكيم قعمو تابنالب ضرا یا قعمیف اولزتلاس روند هر ريق زت وا قعمو ادیدش
 لوهحل ءان ىلع قوععوهف لجرلاقعم لاق ردهنسانعمقلوا دساف هدعم و دعب یا قعمامت لاقت رد هنساتعم

 لیسلاقعم لاق ردهنسانعم كم روت وک بوریص یتغاربط بوراپ یر یقیدا غوا یوص لیسو هدعم تدسف اذا |

 روند هثیش نرد هدننزو ریما (قیعلا) قلخ ءوس یا قعم ه لاق روند هغلیوخ د و اهفرج اذا ضرالا

 لا ردهنسانعم قلوا ن رد هدنن زو همارك (ةقاعملاإ) ةقبع یا ًةقبعم رب لاق و قبع یا قبعم ره لاق

 تقعما لوقت رد هنسانعم كلا نود لب ر تنم (یقاعمالا۶ تقع اذا سمامنا بابلانم ةقاعم بلا تقعم

 | قلوا یوخ دیو قمعتاذا *یقلا قعمت لاش ردهنسانعم كفلنیرد هدننزو لعفت (قسشلا) اهتنما اذا بل
 ناباب نالوا دیعب هکردهنسانعم قاعا هلص كنءزمه (یاعمالا) هقلخ ءاس اذا لجرلا قعم لاق ردهتسانعم

 "قش ( "قلا رددآكغاطر هدنزو رصنت (قعق) ر ولکق یعاماو قعاما یعمبا مچ روند هنسیحاو و فارطا

 رابالل اهقش اذا لوالا بابلانم اقم ةعاطلاقم لا ردهنسانعم قمراب ینکج امرخ نوا قلیشآ هدنزو

 عرضلایام لیصفا قتما لا ردهنسانعم كما یس هل هلدوس نالوا هدهع یروا هدننزو لاعتفا ( قاقتمال# ق

 هب رش اذا هقفع لاق ا كمحا هجا هح زآ یحردن ی ورشم هدنزو لعق (قققلا) هلک هب رش اذا

 هلنیتحخف (ققم ال ءرضب مل یا هققمت اغ حرج هناصا لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا رتأتم ندهنسنرب و اثیشف ایش
 هلبسهیب لعاف مسا (قماقلال لیوط قلاب یا قما سرف لاقت روند هنوز وا كب (قمالا) روند هغلن وز وا
 مین ما ۳ هقلح یصقاب م کت ناکاذا قماقم لجر لا روند همدآ ندا ماکت ندموقلح یاصقا |

 ةد یادافن ترا لاک رود ر نارا منا رد ران یا ها غ رووا و نوا رج نا
 هدنن زو لیعفت (قیققلا) روند دصاضا نادانو لهاح و روند هراقالغ وا نما دوس زونه هزتاصف (ةققملا)

 یتسب رواب شوفو مملع قیض اذا هلابع ىلع قثم لاس ردهنسانعم كليا قییضت نص وضخ یلایع قفل هسک رب
 كفل ومس بویشموب هنسفرب هدننزو هلزاز (ةقعملا) هرغ اذا هخرف باطلا ققم لا ردهنسانعم كمع هلآ
 اذا *یشلا ق لاق ردهنسانعم كليا داقنم یب هنسن درسوا و نال اذا هلا قم لاق رد هنسانعم



 - هو روح
 [ و 0آ شو و ددیزوص هلبسهین لعاف مسا (یّرق)نارفعزابوا قیر عوبصمیا قرم بوث لاق

 | دوخاب رونل وا ریبعت یتنلو شو قو لب و وام (فقارلارب نع اف ذخا اذا ق رقم سرف لاق

 : نیا ج ورخ هلتعرس هنسنرب هدنزو لاعتفا (یقارتمالا روند هنسیتنلو توا هجرادتهرب نانلو نوجما هود

  ردیدآ وبقر هدهندم هدننزو ح رفو هدننز و قرف (قمّرب) اعیرمم ج رخ ادا "یثلا قرتما لاق رد هنسانعم

 | روند هنزوا هناد هناد نایادلراب ااح یک یزوک هکرکچ زدلی زدلپ هدنزو دوس هدننز و ثدح (قڑم ا
 | هدماش هلناصف 6 هیقرعال هلع كو رد قرم یدرفم روند هنراقچلف هلبنس یخدوب هلیعف كنهزمه (قارمالا)

 بوثلا قزم لا ردهنسانعم قمر هلباه (ةقزملا) و هلي وکس كن هجم یازو ی كيم (قزلا) ردیدآ نصح رب
 اذا یناثلاو لوالا بابل | نماق عرب اطلا قزم لاقت ردهنسانعم قمرقج شوقو هقرخ اذا ىناثلا بابلانم ةق و اقم

 (قیزقلا) هیفنعط اذا هیخا صرع قزم لاق ردلمتسم HE هنسومانو ضع كن هسک ر و هقرذب یر

 قّرقف هق م لاقب ردهنسانعمقلتر هدننزو لعفت (ق رمل ا ردقم هراب درج هکرذ هنسانعم قمر ی هنسنوب ځد وب

 الوک ًامتنکناف * وبشا نالوایعبط "هداز ردسقل عاش مان راهن ن سأشهدننز و ثدحم دوخاب مظعم (قرمما))

 رد ۍرضح ص اشرب هقشب هدننزو ثدح قّزعو ردشلوا بیقلت ثعاب ین * قزما الو کر دافالاو لک آریخ نکف

 E )ید لزا رقلم زا شما کا یدبا ردا ا را تور |

  هدننزو هلعافم (ةق زاها یدنلوا رک ذ هکهدنزو بنع رد قزم یعج روند هنسهراب قترب اقلطم هلب رسک كم :

 | قتس هدننزو ذفنق (قتسمل الو دعلایف هقاس اذا هقزام لاقب ردهنسانعم كليا همان بوشراب هل رب هدکرکس

 | هدنمروا هلبحاق ةصاخ لوق فرا یزید رود قارزم هدننزو قشر (قشلا ) یدنلوا ناب نالا

 | اذا لّوالا بابلا نم اقشم لک الاو طوسلابوا برضلاو نعطلا قشم لاق رد هنسانعم كلتا تعرس اک :ماعطو

 | ردغلنا ق ا هموار یوم هکهتن ردشطا قالا ید یبا ءرات ون هد داو هدناسا عرسا

 | قشم لا ردنرابع ندقمزاب ولهدیشک نوزوا نوزوا یکی لج طخ ینعب ندا زوا یرفورح ةباتکلا ف قشمو

 | رد هنسانعم قمارطو ردکلتا عاج ولتع رس دارم هکردهنسانعم طا عاج ولردرب قشمواهفورحدم اذا ةباتکلایف

 ا یک ی یرد شاب رد هت مات كاج نوعا قنازوا بو وس یهتسنز و هطشم اذا ءرفش قشم لاق
 | هنسانعم كع ماعط فیعض فیعضو هقرم اذا بوئلا قشم لاقت ردهنسانعمقمرب باوئاو ده هذج اذا *یثلا قشم

 | قعاص هحزآ یدوسو یدنل وا رکذ دغ رولکهدهنسانعم لکا تعرس ار ز رول وا دض هک ایوک هلغلوا

 ۱ لاق رد هنسانعم كمردنوس بوکج نوچ ا قعشو یشیرکهصاخ و الیلق اهبلح اذا ةقانلا قشم لاقت ردهنسانعم

 ۱ لاقب ولو هما ىلع ةيراجا تقشم لاقى ردهنسانعم قلوا نوزوا دشیا هنسنر و نیلیل هدماذا رتولا قشم

 | تقشملاق رد هنسانعم قمالت وا ینیرلنل وا شوخو وبا لرباچ راوطو 4 ةقر عم لیوطیا قوشم "دقوقشم اهدقف
 ۱ لاخر دەنا قمزف هدناق نیغ وچ بوب یتسهجرادقمرب ندماعط مدآ ر و هباطا تاک | اذا "الکلا لب الا

 | دندخابولا قشملاش رد هنسانعم ققجآ بوقاب هلکم روس هغاګ سابل دی دج و لک ااغ کا هنم قبا ادا ماعطلا

 [تاورول وا شارپ هکر وند هنبرثا كغاب نانلغاب هنغابا لراوط هدننز و هرم( ةقشل ال ةباصالاب اهقرح ادا قاسلا

 ۱ ( فا دلا ) مش وے یا ةقشمسرفلا ماوفیف لا روند هغلوا قشیآ ولنادیم یراقایا را وط یمهلوقم رتاقو
 3۳9 SFE روند ه یتنارط نالیکود نکرونارط ناتکو لاقصو حاص هدننز و همام

  هلتل وهسی هنسنرب هدننز و لاعتفا(قاشتمالا ورونلوا ریبعت وبتسوا هنسبتنارطناتکر دقج هلوا هنسنرب یسیکیا روند
 اذا هقشتما لاق رد هنسانعم قمل آنس ەراب رب بول وای بوسک ی هنسن رب و دلتا ادا هعشتما لا ردهنسانعم قعاق

 | كم (قشلا) ابلح هفونسا اذا ع رضلا ام قشتمالاق رد هنسانعمقغاص ینسهلج دوس نالوا هد هو هعطتقا
 ۱ یا ید روند هنس le یہ وو aE e و



 at ۵۲ قم

 | ردهنسانعم قماق وص هدوس هلبصق كم (قذلا))ءالباح ورم انلیا اقدم یناقس لوقت رون د هدوس شلنافوص
 هنسانعم كليا هناقفانم بويعا هرزوا صولخ یعلتس ودو ءالاب هل لذا ال وال تایل وادم نالا قذم لاق

 دب مو ك (قاذمالا]) و هدننزو لاعت أ ( قادتمالا]) هصاح اذا "دولا قذم لاش ردا عتسم

 اطا خ ایاقذماو قذتماف نبللا قذم لاق رد هنسانعم قلوا حج وزع هاب اوص دوس ردهدننززو لاعتفا دوب ر

 (قداملاو هدنزو دا (قاذملا) ج و زم ىا قلذمو قوذع نبل لاق روند هد وس شلناق وص(قوذما) ءالاب

 ؛ قاذم لحر لاق یک هنامز تابحا روند هبدسک نایلوا هرز و اتر ر یواش یخلتمود نوو ققانم

 قرف (قرلا) 4 یر اذا 7 قرذم لاق رد ةن سانام قع جن او هجرحد (هَق رذلا ) صلح رغ ىا قذامو

 هدهرصتو ةلحلاب ه هنعط اذا لوالا بابلانم اق رمح اب هقرم لا ردهنسانعم قمحاسو كمرود هلا هلع هدننز و

 شلروا ه«یسو ردقلا قرم ثک | اذا لجرلا قرم لا ردهنسانعم كما قوچ ینیوص تاب یابروش

 ۳ هدرارایدو الاحروند هناا یغت و برط یک قرشو سس كنهلذر صاختما رٹ ندیقسوم

 یعفردعاهدن وهرو هنا كح راش » یکی رادنعمو خوراک كن رای ع ولر وغلب و كنم رایج هلحتو كرل هناکنح

 روند 4 یرد شل وا نفعتم هلغلروا ه ېس نوګا تغاید و ةلفسلا و ءام الا ءانغ وه و قرلا تعم لوقت ردقد رم

 یعل كمرج فو لا رح نم یا كق رم یف كلذ هاصا نالف برعلا لوقتو نتنلا باهالا یا قرلا نم نتنآ لاقي ۱

 یدلیاتباصایشان ندکمرح كنس و یروت وا ندنس شبا نالفه هسکنالف هل وا هنسانعم نمف هداروب كلخا نم

 هلک د ځد هتفآر صوصخ هنجاغا امرخ قرم هروکه ناب كح راش دوخاب ندنسانعم نتنم باها رول وا كعد |

 رد هنسانعم كما قوح یدوص ثا دوخاب ییابروج هدورکت جدو هل رسک كن هزم (قامالا)ردذوخأم ندنآ

 هت روع یدا اذا لجرلا قرما لاق ردهنسانعم قجآ ینیر تروع مدار واهیف قرملا رنک | اذا ردقلا قرما لاق

 فت نا هل ناح ادا دالا قرا لاش ردهنسانعم كاکیتف و قحهنل و یو كن رد نانل وا هطاعم نوا تغاید و

 طعما یا قرم بات ذو قا بئذ لاق رددرفم قرما روند هرادروق شم هلواق یرایوت هلیعص كم” (قرلا) ِ

 e ناب فوصلا یا قرلانم نتنا لاق رونید هن وت شوق كنب ردشلروا هیس هلبرسک كی (قرملا)
 ریاص ج ہلا لب راهبح ند هلبنس کروند دف ار رول وا ضراع دنیا رددآ 4 رقرب هدنساضف لص وم هلنیتصف

 a :هچرادقم هکردضخا 9 هق رم روند هنن وص تاو 4 ایروشو فای ا قمع رزلا باصا لاق رولیکود ر اص

 طاشتسا ما اس تاهما یکیدد هن وص تا ثالذک هابروش بودی امسر هاب وام مولا ماعطلانمو فلوم *رونسد

 نون ول تا خد ایر روش بودا قوم ندنآ وص تا رود وا ندنسانعم فوص فت هیت هجو یدنل وا

 ترشاف ملا كتاف اذا * ندہدارب هدناتسبع ریقفو یدنل وا قالطا ید هاب روش قاطم هدعب ردیتبم هنغیدل وا

 ىذلا ءلا وهو هدساساو ردشلیا هدافا ینفیدلوا ییوص تا هدمکیدلیا لاوسو عاقسا قرهلوا لثم ینمالک + ةقرلا
 قالطا هددن وص تا وا نوش قص ید سام ا ا نوع تو ها ناب هلناونع محل نم قرع

 تقم لاق ردهنسانعم كکود یتشع هلغلوا ناوارف كب یثع كنج اغا امرخ رولوا ردصم قرمو رونلوا

 لاق ردهنسانعم كمك قلج بولوا ندکیا هطروع و ةنکلا دعب اهلج تضفناذا عبارلا بابلانم اقم لكلا
 ردهنسانعم قمقیچ توک هنناح هت وا كناشن قواهدنز و د وعق (قورلا) ءام تراصف تدسف اذا ةضسلا تق رم

 روند هنراقچلف كن هلبنس قورعو رخالا بنا لا نم جرخ اذا لوالا بابلانم اقوم ٌةيمرلانم مهسلا قرم لاق
 قور یکم هس قورم ندیدم ند رونل وا قالطا هنسهش اط ج راوخ (تقرالا) هلیعص كيم ردقرم یدرفم ||

 هک هدم رلانم مهسلا قرع اک ندلانم نوقرع ج را وطنا رک ذو ثیدخا فو ح راشلا لاق نوچ رلکدلیا ج ورخو

 یجدو هدننزو لاعفنا (قارعالا) حراونا نعد و نیقرالا لات ترما و« هنع هللا یضر "یلع ثیدح فو

 اعاد هلغلواربلد تیاغب نوتاخرب ند هلانکو ن * قر و زغلا د ور*لثم ا هنمو ردهنسانعم كمک هت وا ندناشن قوا

 لاصتاو هقالع هن رب ندرلناوج یکیدلبا قاقزنسا امدقم یدا ردنا لیاح هب هراس لئابق بودا عج ركع ةا

 یرو نم مالک هل رالا نایمرد نص وصخ كلبا زاغآ هتع رب هن یعباوت هدانا لوا بولوا لماح ندنا هلکلیا

 جوخ هرشط دلو نالوا هدغطب هک ات زسهیلیا ربخأت و لاهما ځد تّمرب هدنص وصخ نوضش هکیدلیا دارا
 | رفصع هدننزو طبق (قبّرلا) رونل وا برض هدنعق وم فقوت و راظتنا هلاوحا تبقاع رو ملثم ر :دکم د هد

 روید هب هنسن شهاب هنارفعز د وځایهلبا قیر هیس هين لوعفم ےس ۱6 قّرقلا) ردنابنی راکدد رویصا س



 آلا لصف زم

ff or روس 
 ری لاق ردهنسانعم یرادنا و تاب هدننزو باح* (یقایللا یتغتسا اذا نالف قاتلا لاق ردهنسانعم ح

 روند هنس هلعش شتآ هدننزو باتک (قایللا) هنسانعم عر روند هغالتوا و ممالاف تابتیا قایل نالفل

 | هکهلوکس كنهزمهو یصق كيم (قألا ) -هج ملا لصف و یلاعت هنوعب زج ران ةلعش یا اقیل تسئآ لوقت
 ۱ یضاق (قالا) و هدنز و یطعس(ق ول )و ردهدن ز و قعمهکهلین وکسكنهزمه و یعض كم (قولا)وردهدنزوقسا
 | ك (قألا) و هدننز و قوم هلبلقوا ویبهزمه (یقولا)لوردشفل وا بلق هفلا هزم هکهدنز ولام (قالا)وهدنزو
 ۱ "هزه (یقمالا)وهدننزوقوس هلی كم (قولا) و هدنن زولبالا یوم هلب رسک ك فاق و ین وکس كن زمه و یصق
 ۱ یراکی كزوکه دیکر رد رب قج هقاشای ندزوک هکر ون دهنناح ندنورب كلزوک هلی كم (تیقلا) وهلبا هموعضم
 یراکی كزوکه نن یکید.دنیعلا مدقم هکرید حراش+روند هن رخ وم یآریلعو هنمدقم لزوکل وق یلعرونل وا ریبعت

 ارهاظ ردرارکت یمهرابع نیعلا مدقمواهلبا دد رت فرح هدنروصو ردتج هلوایغب ر وقنیعلارخومو ردقج هل وا
 یک رابآا رولک قامآ یعج رنو و *یهتنا ردل وهم ندنرببعت اهمدقم اهقأمو اهرخ وم نیعلا قوم كيل ماما
 یکیا هروک ننام كح راش ٭ هتم كن هزمش ویعف كعمر ولکق آ امو هلیصف كی رولک ق اومویېکر اريك او

  ضراع هدنلاح ءاکی هناسنا هکردتلاحرب هلناصف قلا ردنعج كن راظفل قامو قومو قماو قأمو قوم یکل وا

 ۱1 را 2 تاالش ووشو ارت مرکب نت وکو گچ جاراپ وق یکی رتی ردم وریا
 1 E E E سک و کو O 2 نکر ظا هلنیتصت (یانا » شنا ر کلا د ناتمام ما نسب

 هنم و هدننز و فکر دقثم لعافیسا روک هتنای كحراش * ةقأملا هتذخا اذا عبارلا بابلانم ام "یبصلا قثم لاش

 بضغلا عب رس نس نعپ یدنلوارکذ هدنلحمهکرد هلا هیقوف ءا قت هدارو + قفس : فیکف قئماناو ىئتتنا *لثلا ۱

 "یبصلا قاتما لاق ردهنسانعمقامهدنز ولاعتفا  یاثتمالا)ردلکد نکم زچا ما هلیبسح قل وا بلقلا فیعضن و
 ۱ هلن وکس كندهزمه و یعض كم (قۇملا) دت دتشا اذا هبضغ قأتما لاش ن ردهنسانعم قلوا دتشم بضغ و قثمییعع

 | (یتأمل)هدننز نم زا رولکق ما یعچج رون د هنسپ> اونو فارطا الا روقچ كپ كض ار ردتفلهد هلیکر ت كنز و

 1 ردقماغ وا هتلاح لوادا سکر د هنسانع«قل وا لخ اد هنتلاح همر وک سکو کن انل وا رک ذ ینعب هب هقأم هدننز و لاهما

 ۱ aw مکمزایاع ءاکبلا و ظمعلایا هک یقمالا اور ضت ام تدا هنمو الا لخداذا لحرا قایل لام ۱

 | 6قحا) ردح ورشم هرز واقل وا فحم قأما و موسرمردهدننز و باتک هکءدننا ونعقاما هل هزمش فذح هدهب اهن

 | ردترابع ندکلیا د وبان زسرولب بویموق ناشن ورا ندن "هکر د هنسانعم كمع لاطبا و وح یهنسنر هدننزو قص
  لاق ردلهعتسم هنسانعم كمردیکیتتکرب كنهنسسنرب و هاحتو هلطبا اذا ثلاثلا بابلا نم اقح *یشلا تح لاق

 ۱ ۱ هفرحا ادا "یثلا َرحا قحت لا ر اس كمردن وک ب وقاب ی 1 یهنسنر و هتکربب بهذ یا "یثلا هلا قع

 1 ۱ قبح هرزوا هیلهاح تداع و هقح ییعع هقح لاق رد هنسانعم كجا لاطبا و وح ی هن سرب جدو (قیصتا»)

 1 (قاعتمالا) و هدننز و لعنت ( قتلا دونم یار اذا لجرلا قح لاقب رد هنمانعم كف ارجا یر

 ۱ ۱ قحا هلصا ملا دیدشتب قحا لاقب و قم و قتسعتف هقحم لاقب ردهنسانعم قلوا لعضم و وع هدننز و لاعتفا
 كن 2 (قاعالا) قصماف را هقح لاقت ردهنسانعم كب وک هلق ینا ین هنیسنرب قاصما و ایم ءاتلا تبلقف

 ۱ کل هتکرب بهذ یا * یشلا هللا قحا لا نر دفن ساتم كمردیک ی کر , ڭنەنسن ر دو هل رسک

 اما لالا قحا لا ردهنسانعم قلوا لاله یکل اله قاحم و ردقل وا سنا کف نریم

 || كرق دوخای روند هب دصک چ وا نالواهدنرخآ كن لوق لم هن رخنآ كیا هلال تاک رح كوم احا لالهلا

 وڅو ق یره رو شن وکه لکلبا عولط هج ر ارب هلشنوکر غرول وازم ر وکم اشخا و حابص هکر دت رابع ندنسمل وا ناهن
 | نتسینآ وهوا هرخآنم لابل ثالثوا رهسشلارخآ وه و رم قاحیف ینءاج لاق یدنل وا قالطا نوچکیدلیا

 | هک اب وک ندنتفر لاک روند هب : ولمان شفلنیکسک بول هتفوب هدننزو ریما (قیحا) ةيشعالو ةودع یر الف ما

 | كیوصر هدقاحم موب کردیم لعرب ندهیلهاح لاعفا قیح و ددح قق رم یا قیح لصن لا رول وا شلوا قح

 ۱ ۳ دوس لوا بولک هسکرخآرب هدک دنک بولیکح یغوط هناجر ندوص هسکنالوا یبحاص

 لوا هدنرب ول وا ق کس هر : وص لوا بولک یی حاص هدعب ردا تماقا هدنا ردق هب یثآ هام رخآ بودبا اقسا

 ۱ | فيصلا قحام و هدیدشیا “زا قحام موب لاق رونل وا ق ةالطا هنوکی ما كب (قحالا )اردنا ریبعت قیح هو ص

 | شاط هدننزو قح (قدملا) هّرح ةدش ىا فيصلا قحام ىف ءاح لاق ردنرابع ندنّرح تدش كنمايا زاب

 | هدننزو ریما هلبا هم لاذ (قيذملا) اهرسك اذا لّوالا بابلا نم اقدم ةرحصلا قدم لاق ردهنسانعم قمرق |
[۳۳ 

 ( وص)



 ۱ | هيلا قل لاق ردهنسانعم قاب و هفکب اهبرضاذا هبع قمل لاق ردد اا قعهروا هزوک هصاخ هلیس هلآ لاو

 | كمال هلنیتعص ( قللا) همت یا قب رطلا قلیف ذخا لاق روند هنس هتروا تالو هلنینصق (قللاو رظناذا

 | روند همدا ندا رادتا هفمروا هنج اكن زوکكنآ ادتا هدقدلشاب هفمروا دوخاب هفشروا هلا هسکر هکر دیعجب

 ندنابوشو تالوک ام هدننزو باس (قالال قل رهو بارض یف ةقدلا قفصب "یدتبلاوهو امال هنر لوقت
 : هدنزو لعفت ( قلا ) اثیش یا اقال قاذام لاق رونل واریبعت قتمالیر و قلعدادرب هکر وند هب هنس یوزج

 | هقولا هنقل لوقت ردهنسانعم قشم و هدننزو قوس (قوللا) محلنام یا "یشب قلتام لا رد ما قعاد

 | دو هتمانعم كما حالصا بکس كناود و اھت رضاذا ج تا لک ی هتنىل اذا اق ول |

 (تقوللا) شال یالدنع قولیالوهلاقب ردهنسانعم قوا رارقرب وتباث واهدا دم تعصا اذا ةا ودلا تقل لوقت |
 | هنغای رک دا دغم اق هلص كمال ( ةقوللازا ةعاس یا ةقول نالف بهذ لاق ردهنسانعم تعاس هلق كمال ۱

 روند هماعط تقوم ا هزات هلغاب فاص دوخا ندامرخ هزات هلبغاب هرکدوخاب هلم اق لوق ىلع روند

 . یهفولا فلؤم × نع او بطرااب ىه وا ةد ز یا ةقولا و ةقول اني عطا لوقت هدننزو هلولمرردیخد هقولا ک او

 هل هرک ( قد ولتلا) ردلشم نامه دارم هدارو ارهاظ یدا ندن : هدام قلا هک دشا تات ید هدناب قلا

 | قلمداد هدننز و باش ( قاوللا) ةد زااب هما اذا ماعطلا قّول لاق رددنسانعم كما حالصا یماعط

 هدننز و قجا (قولالا) ردهنسانعم تهالب و قج هلنیتضق ( قوللا ) ایش یا اقاول قاذام لاق روند ه هنن
 هدنکنر هکر وند هه ود قآل وش هدنرانز و حرفو فتک (قهللا) ق جاق وللا نیب یاقولا لج ر لاق ردیفدارعو

 | روند هزوکوا ضاب قهل وهل رسک كمال رد قاهل و رد تاقهل یعج رد هتهلیننومرول والیج هکهلوا ثالرقشا امون ۱
 نالوا یلیدلراب قول لوفیبع ردهقهل شن وم رک ذیساع رول وا فص و هب هنسنقآ كم و روند ه هنس قآ اقلطم و |

 نیل ضیالا نیتح* قهللا وا ضبا یا قهل و قهل "یش لا رولوا فص و هدبیشو بوث و رور وند ه هنس قآ ١
 | "ضیا اذا عبارلا بابلا نم اقهل 7 للا قهل لاق هنسانعم قلوا قآ كب رول وا ردصم هلنیتعف قهل و قي رب ی |

 ۱ دوب هدننزو باتک املا روند ه هنسفقآ اقلطم و هزوکو ا قآ دوب هدننزو با ( یاهلا اش ۱
 ردهنسانعم قلوا ق ]كم هنسر چو هدننزو قح* (قهللاژ ردقاهل ید یوم روند ه هنس ضاملا ددش ۱

 ( قوهللا ژل ردهنسانعم قهل هدننزو لعفت (قهلتلا) ادیدش "ضیا اذا ثلاثلا بابلانم اهل "یشلا قهل لا

 شایف ذمرطم یا قوهل لجر لا ردا یری یک لورج |

 قوهلب لاق ردهنسانعم قعاص تن زو نسح هلا هنس یعیدل وا هدنس هدهع هسکر هدننز وهحرحد ( ةف وهلا |

 نامه بويعا اداو لع هلماقها هرزوا یال هجو یزوسرب دوخاب یشیار و هیف سیلاع نسب ناک اذا نالف 0
 هقوهل هدننزو جرحدت (یقوهلتلا) هيف غلاب ل اذا مالکلا و لمعلا یف قوهل لاق رد هنسانعم كلا لزوک یشیلک

 لاقب رون دهثیش نالوا قآ یتول هدننزو مظعم (قهلملا) قوهل ینعم مالکلاو لما ف قوهلت لاقب رد هنسانعم |
 كلا حالصا ینبکملوق یلع قموق هقیل هناود هلیف كرامال( قیللا) و (ةقيللا) هضبا یا نوللا قهلم یش
 قعلآ ه هقبل بكرم هدنا ودو اهدادم ملصا وا ةقيل اهل لعجاذا اقیل و ةقيل اهقيلب ةاودلا قال لاقب رد هنتسانعم |

 كمدآ ر و ذالاذا ه قال لاق رددنسانعم قفغص و اهفوصب دادلا قصلاذا ةا ودلا تقال لاق ردهنسانعم

 قلوا نابسجو بسانم هئیشرب هنسنر و قبلاذا بوثلا 4 قال لاق ردهنسانعم قعتاب بو وا سابل هنمادنا

 هروک هننای كحراش + ردکعد زعشقاب هکزعشپاب اکس شیاو ییعپ قلعیال یا كن قیلیال رعالا اذه لاق رد هنسانع |
 هنا ود یدو هل رسک كنءزمه } ةقالالا) هدننزو هاتک رولک ید هقابل یردصم هدربخا یانعم یکیاو |

 هقالا لاق ردهنسانعم قمردشیاب و اهقال یتعع ةاودلا قالا لا ردهنسانعم كلا حالصا یتبکرعاب قموق هقیل
 اول دا هدنلا ندنساخ* و دوج لاک عب هکسعام یا هد وج نم امه رد قیلیام لا هنمو ةقزلا اذا هسفتب ۱

 عضو هناود هسک كمال (ةقيللا) ردیمز ال كنسانعم زنا قاصلایمه رد هنفکه کر دندنسانعم قاصلا نانلوا رکذ ۱

 | یدنلوا ق والطا نوچغيدلوا قصالم هدادمو هتاود رونلواریبعت هقبل ځد هدزمناسل هکر دیس هل وقم ےشیربا نانلوا |

 هایسر هل رسک كمال (قیللا) هل واروشباب هدقدلر وا هراو د هلا لا هکروندهنسهچراب روماچولتج وزال وش هقیل و |
 |هدننزو لاعتفا (یقاسالا) روند هن : رلهراب باحه* هقف و هدننزو بنع قبلا رارردش راق هب هم رس هکر دهنسن

 : رد هنسانعم كلعا قلتسود بوشنوف ا هدنسهح ردقل وا دحاو مچ بوشياب هن رب یرب هلمدآرب هکر ۱

 .قلوا یفتسو همز اذا هل قالا لاق رد هن سانعم ا مزالو 4 قرا هلاک ءافاصاذا نالف نالف قاتلا لاقت



 همم (قسللا ) ردنفل مدیا داص و یاز دنع زا كل رلهدام نانلوا کدو اشطع هنجم ن ا الا اذاريعبلا

 | ەدنزو همرکم (ةقصللا) عد یا مم قسلموه لاق روند هم هسک نالوا قم و هموقر هدننز و

 هقزلا نعم هقصلا لاق ردهنسانعم قمرد شباب هلب رسک كنهزمم (قاصلالا روند هنوتاخ زانقطولط هنتا

 هرقع اذا هفاسبوا هربعب بوقرعب قصلا لا ردلمعتسم هنسانعم كلربکس یتغاح دوخاب ینیریکس درآ كنءود و
 | ندکل واعبصالا قعلو هس اذا عبارلا بابلا نمّةقعل هقعل لاق رد هنسانعم قمالب هليعط و ىح كمال (ةقعللا)
 هکر رولواه ص ءان هل كمال هقعل و تاماذاهعبصا نالفقعل لاق ردیتیمهنس هسب الم تیک وتقازراردهانک

 یتعی بط رلانم لیلق یا عیب ر نم ةقمل ضرالا لا هنمو روند هب هنسن قتمالیر رول وا مساو هنسانعم قمالپ
 هقعلا لاش ر روند ه هنس یس ولط قشاقرهدننزو هفرغ (فقعللا) ردرا ور اجقتمالیر هرلنا ویح ندهروک ذم ضرا

 | روبص (قوعالا) ردنل آ قج هالي هکروند هغیشاق هدننز و هسنکم (ةقغلم اإل ةقعلملا ف ہذخأتام مسا یهو ملا

 | کیس نالو هجزآ یلقع هدننزو لورج (قوعلا) یکر کتبلکو ناو روید ه ةنبنیرهد ااب وا

 ۱ ندماعط شمالی هدننز و باغ (یقاعللا) لقعلا لیلقلا یا قوعل لجر لا رول وا یلقع قتمالیر هکر وند همدآ
 | یشیارب هدنز و هجرحد (هقوعللا) هقعل ماعط نم هبف قیام وهو قاعل - ام لوقت روند هب هی نالق هدا

 | لجر لاق روند ه هسک صیرح هدنازو فتک (قعللا ) عرسا اذا هلع یف قوعل لاق رو اس قو ا

 "ۍدعون وم ورفعونب و رادلادبعون دارم هکردکعد را هسک ناب الب ناق هلناصف (مدلا ةقعل )ل صيرح یا قعل قعو ۱

 | ذهاعت هرز وا كا داحتا و داضتعا هلب رز یر هرزوا هیلهاح تداع هروب نم لئابق رد رل هلبق عج ونو مهس ون و

 | دهعقیئوت ونیم دقع هک اب وکه لغم راب همد ل وا یتیرللا لوقیلع بو الی یمدب ودا جد هود رهدن رلکدلیا فلاح و

 | قعتلا لاق ردشفل وا قعل یتول هکایوک ردهنسانعم قلواریغتم یول كمدآرب هدننز و لاعتفا (قاعتلالا)) رلیدلیا

 | كمکید بوردشات هل هراب رب یتسهرابرب كموث هل وکس كنافو یصق كمال (قفلا) رفت اذا لوعفلاءان ىلع هنول |
 | ه هندن یکیدلیا بلطو امهطاضف یرخایلا ةقسش عض اذا ىئاثلا بابلا نم اقفل بولا قفل لا ردهنتسانعم
 | دیص یراکش یکیدلر ویلاص یش وق ناغوط و هکر دب اف هبلط اذا حالا قفل لاقت رد هنساتعم قمل وا ارتقا
 | شهید ندنا یکیا لل رسک كمال (قفلا )دطصيإف لسرا ادا رعصلا قفل لاق ردهنسانعم كم ود شون بوی

 ۱ هنر یرب ردهدننزو باتک هک افلد وخ اب هل رسک نت( قافلتلا )نبض عیا نیل تاذ ةءراملاشر ون دەنيار راح |

 | لوا اضتقم نکلیدنل وا هجرت هحبوا ی هدننا ونعنابوت فلوم ± روت و یکیا كل هکيدبولبردشات

uo,ویلشاب هشدار هژنیتع# (یقفللاز مهروما تسالتاذاموفلاقفالتلاش  

 ع ا تول وا نان بن رو قم اذا با بای نم ات اذك لمعي قفل لاقت

 ةقفلم ثیداحا لاقت رونل وا قالطا هتالک نالوا هلزدلاب همش وف همزود هدننزو همظعم (تقفلا) هذخا و هاصا اذا
 ردصم قلو عدص یا قل ضرالاب لاق روندهغالتجو هغیراب نالوا هدرب هدننزو "قش ("قللال ةفرخ نح یا

 هدام رض اذا لوالابابلانم اقل هسع قل لاق هنسانعم قمر وا هنزوک كمدآرب هلیسابا لا دوخاب هلا لا ایا ها

 | وند هتشوق كلو هال یا هقلق رح لاق رونلوا قالطا هال هدننزو دقدف (قلقلات هتحارب وا
 رد رصقحم قالق قلقل ءروک هننای كحراش » رولک قلاقل یعجج ردقلوا یالقل نالوا حصفا هدنوب دوخاب
 توصي یا قلقللا قلقلی لاق ردهنسانعم كمتوا كلکل هدننزو هلزلز (ةقلقللا) ردیسراف هکردب رعم كلکل و

 ةدش وا تارا ق ترض ىا تعلق "نهل لاق روند هتوص ولثدش دوان هن وص نالوا ها رطضا اقلطمو

 اهبل رىا قلقلت ةبلا لاقت ردهنسانعم قعتان وا یتیراهکج بوراقبچ ینلد لصتم یمسق نالب و توصلا ۱

 نزار (قلقلتا) هکر اذا + لا قلقل لاق رددنسانعم قمالغ را بوصرص یهنسن ر و اهناسل ج رنو ماد

 لصتم هلیسهبنب لوعفم مسا ( قلقللا إل لقلت اذا "یثلا قلقلت E قعالعرا4 وایرب هدشنزو |
 هناکم سال دیدح یا قلم فرط لاق TT ران وا بود وا تکرح یب ۲ كشت

 عج روت هراهسک ندا برض هن راز وک كسان هل رالاو روند هراروقچ قجهراط یرازغآ ناسف( قتلا
 رابلانم اقل هعمل لا رد هنسانعم قمزان یزاب هلیصف كمال (قللا» هلفاق دذ شت رد قال یدرفم ردلعاف حسا

 5 ام دنا یتا قلام دمی یل لاق رول وا دص هلغل وا هنسانعم تلبا وحم بولیس یزاب و هتک اذا لوالا
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 ۱ هل رسک كنهزمه (قاخالا) هکردا اذا عبارلا بابلانماقاط و اق هقل و هب قل لاق ردهنسانعم كعثلی ندندرآ

 | اکر دم هلعج اذا هریغقاو هکردا اذا هقطا لاق هن رلانعم كمردشت و كع ندندرآ رول وا یذعتمو مزال

 سا نالوا باوص هکلبنسحا هدارو نکل ردمزال هدا رو سب قحال یا هی رافکلاب كناذع ناچ تونقلاق و :

 | قل لاق ردهنسانعم قمالقرآ بوشود ندنتا یعسق تآ هدننزو دوعف (قوحلا) ردقل وا هلیسهغیص لوعفم
 | هدارو رولوا هسفیربوهللع یبحاصیر رولوا هنوک ی کیایر وعض كنم تآر عض اذا عبا رلا بابلا نماق و سرفلا
 ۱ ردیتبمهن رّوصت قلوا قصالو قحال هنتر ص ین رق دوخاب هنکیک ندلازه یسبردكنآ قلوا هنسانعم ر وع قول

 | ردیعما یراسرف كئراح نب ةنيبعو كنيجراخ مان قوزاحو لرصعا نب "ییغو كنايفس ىنا نب ةيواعم (قحال)
 رفصم (قح وللا) ردیسهبنک كنشوق ناغوط (قحالوا) ردیعما كسرفرب صوصخ هدساونب رغصالا قحالو |
  هدن ور تیاغب هکروند ه هقان لوش هدننزو حاتفم (یقاهلا) ردا راکش كلکک هکر ددا شوق یحنرب رب هلیس هين |

 ۱ ندهلبقو موقرب هدننزو مرکم (یحلا) راهیلوا قثاف هلمدقتو قبس الصا 6 او بوش هراهد راس هلغلوا |
 هدننز و باتک (قاحلا) قصلم عد یا قعلموه لاق رویل وا قالطا همدآ ندا قاصتلا هرلناندهرکص بویلوا

 | عرز نیک هنرب بولیکجوص ندرلنآهکروند هن رار لوش كنهرد هلیحف كنهزهه (قاخالا) روند هنفالغ یاب
 | لا ردهنسانعمكک | نیک | ههر وک ذم عضاوم یراکددقاخا (قاحاتسالا# هلنیتصف رد ق یدرفم هلوا رونلوا |

 (قحلا) ءامدا اذاانالف قحلتسا لاق رد هنسانعم كل اعدا ود ردلغوا مب نالفوقالالا عرز اذا لجر لا یتسا

 خج درب ندنبقع كنه ويم یکل واو روند ه هنسن نش هثیش یکل واو یدنلوا رکذ هکر د درفم كنظفل قاا هلنیتحف

 كمي هن ر یربهدننز و لعافت(قحالتلا )لو الادعب قحط ب یذلا ر غلا وه و قحلارصشارمنا لاقى ر ون د هه ويم نشب را |
 هد ر یک ییا روناج هدننزو روفصع هلا همم یاخ(قوقخلا) اضعب مهضعب ق اذااياطلاتقحالت لاقى رد هنسانعم |
 ردراکدد هبقد الهلا الا رددآ هدلبر ندنلاعا بلح هلا هح وتفم هم لاذ( ةقذاللا) روند هغب رابنال وا |

 لاق رد هنسانعم ق عشا هکر ديف د| صوهدننز و قوصل هلا هم یا ز( قو زالال ر د دآ نصح رب هد رغم هلیحص كمال( هقرا

 ه قزل نعم ه قزل ا لاق رد هنسانعمقعتباب دو هدننزو لاعتفا( قا رل الا )قصلاذا عبارلا بابل |نماق وزا 4 قزل ۱

 قازالاب هقزلا لا یک لاقتوط و و شیرچ روند هئیش نالب ردشباب هنسن هلیسیدنک هدننزو باتک (قازللا) |

 یغشوا رداچ هکردیعآ قشا هدننزو برعلا باتک (بهذلا قازل) ردلمعتسم هنسانعم عاجو هقزلیام یا[

 هکر دیدآو رادرب هقشب ورردابلجندندالب نمرا رول واهدن ول هصارب هکرددآ وراد یا ودعونرب وردنابن یراکدد
 هدنسوشرق شنوک هلا یتمرا هروب هرجا فرظ رقاب لوب كنالغ بیرق هغولب یعی رونل وا ذاا ندنایبص لوب

 "دع هنسف هج هتشب هلق رفتی ران و فل وم » ردعفان كب هب هثیبخ تاحارج راردا قص* تدم هجن هحنداادیب تظلغ ||

 بهذلا ما هکر دقج هل وایعونرب كلراکتنالوا ندنعون یتمرا زو بهذلا قازا هروک هنناب كنادرفمنکل ردشلنا
 ماخرلاقازادوخ ی (رحعا قازنالیهتارول واثعاب هن وذاعبرس كنوتلا یلاخدا ر ول وایعونصمو یندعمرار د ید

 لاقتوط هنن وا رج رخآد وخاب رم هکر د راکدید طالبلا غعص ورادوب رول وا ذاا ندص وصخ رجهکرد ورادر |

 (قوزاللا و هدنن زور وبص (ق و زللا را رب د یی لای شاطهدیکر ت رد هنسن یراکدتا قد هصلوادحا ویش هلیس هفاضا
 قوزلاب حارا یواد لاش زع وق ندنآ ههنیلاغص رولیردشپاب هرزوا هرابهکر ون د ه قصال لوش هدننز و سوماق ۱

 قشبایو كشت ه هنسن ر هدنزوربما (قبرلالو هلسسک كمال (یقزالا) ارپ تح همزلپح رحلءاودوه و قوزاللا و
 یطیلخ هلص كنهددشم یازویعط كمال (قیّرالا) یبنجیا قیزا وقزاب و قزلوه لاق هنمو روند هثیش نالوا
 بوناوص یک شیزچ هنن ورد كعماس هکرونل وا قالطا هتعالمو تفاطل یتعپ هتوطر نالوا هدمالک هدنزو |

Çندنسعشپاب هنا ندقلزس وص ك رکج قآ هکردهنسانعم یول هلنیتصف (یقزللاال ةبوطر یاقیزا همالکیف لا روشباب  
 روم هدننز و ءاعیطق (ءاشزللا) اشطع هب تقصلاذا عبارلا باسبلانم اقزل بناب ةئرلا تقزل لاشه ردنرابع

 هئیش نابلوا نیتمو مکحهدننزو ممظعم (ق زلال روند هرلتو| هدرخ ناقیج بورشی ندنرلبد كل راشاط هدنبقع

 اةوسا هب قسل لا ردهنسانعم قعتباب هدننز و قوصل (قوسللا) مکحریغ یا قلم “یش لاش رونل وا قالطا
 كنهزم* (قاسل الا ژقسل یتعع ه قسنلا لاق رد هنسانعمقوسلهدننز و لاعتفا (یاسنلالا ) هب قزلاذا عبا رلا بابلا نم |

 ه هنسن رب هدنز وریما (قیسللا) وهلسک كمال (قسالا) ةتقزلا اذا هتقسلا لوقت ردهنسانعم قمردشپابهلبرسک

 رکج قآ ندنلزسوص هلنبتعف (قسال) ینحیا قیسلو قسلب و قسلوه لا هنمو روند هثیش نالوا قشپاب
 قسل لاق و اشطع تقصل اذا عبارلا بابلانم اقسل بنطاب ةئرلا تقسل لاق یک قزل ردهنسانعم قعشباب هر وکو

 )۷( ٭* تل *
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 F یأریاهقق یفعق و لاقب رونل وا قالطا هرببد و رکفو کو ۳ .دنفو ردەدزاابز هد هرم ىك كاق و هلا د دست

 راد ره ؤانفرب یمسق قجوح ردە دز و هعن هکدقندوخار هدنز و هقب د روند هقف هندح ىج راضعب و ءوس

 | هلا هنس ر قج وج د وخاب راررغاح ود دی هذ هکر د هناکح ندنوص یرلفدرغاح نوا رح هدقدشله هیس

 ردهاکح ندنوص یراقد غا نوجا فاو هدفدل وا هدنسهعاد قلاص هش م رطاوخ عب هدقدلدقروف

 برطضایا زنا اذا عبا رلا بابلا نماقاف لج رلاقلق لا رد هنسانعم قلوا رارقی و برطضء هلنیتصف (قلقلاو

 ردلعاف مسا هکروند همدآ رارقب و برطض» هدنز وفتک (قاقلا) ردیعماهدالق هن وکر ب هدننز و یزج (قلقا)

 هنوز زسلچ رابع هاکن و اهحاش و برطض« یا حاشولا قلق ارعا لاق هنمو برطضم یا قلق لجر لا
 لجر لاق ردنعح» یهفلابم هکروند همدآ مارآ یو برطض» هدننز و حاتفم (قالقلا) زردا هبانک ن دلو" حج
 هتوا یرب بوبمروط کم یتاودا هدنس هق را | كنها اد هل مک كنهزمم (قالقالا  برطضم یا قالقم ةأ ما و

 (یقوقلار اهنل او اهسق یا اهزاهج قلق اذا ةقانلا تتلقا لاق ردنوګا تر وریص هزم ردهنسانعم قلوا ران وا ۱

 نوزوا ز وام یذح هل مسک ك فاق (قیقلا لو هلاینتصف یدا قوق یلصا هکهدننزو لاح (یقاقلا )و هلرعص كفاق |

 هشوق وص نوزوا یو سنجرب قوق و لوطلا شحافلا یا قبقو قاقو قوق لجر لا روند ه یشک نالوا
 | هدیبااقینوب فل وم* رد وذم اکا هبقوقریناید رددآلرصیق رب ندم ور "هرصایق و روند هنجرف ا روند

 فیفخ قاقو رد وسنم اک | مار وا توسکیراکدداقوف ار هاظ ید ارار د جد قوق کا EE + ردشلا رکذ

 هکر د هنسانعم هعلص هلي كفاق ( هق وقلا) شط قجا یا قاق لج ر لاق روند همدآ قجا ب نرشیکبس هفلش و
 | لاقب روندهمدآ قلواق وزاط كن یکوا كنشاب هدننز و مظعم (یق وار ةعلص یا ةقوق دسأرب لاق روند هغلزاط
 قل ەقاق ود قاق قاق ق واط هدنز و هحرحد 6 ًافوقلا» و هلیصف كفاق (قولا) ةقوقلا مظع یا قوم لز

 ردیدآ هب رور هدننز و ءارعص (ماقهف زا تتّوص اذا ة ًافوف تأقوفو اقوق قوقت ةجاحدلا تقاق لاق ون

 رد هاکح ی لنعسف قواط هلت كفاق (قبقلاو رددا | تیالور هدرمصم هدننز و هوقرت ( وتهق)

 لجر لاش یکقق روند همدا قجا نارق لیو هفلش هل رک كنا (قیقلا) هدقدرفاچ هکعشلتفج اأ

 eG یدلیارک ذ هد هلباف ینو فل قم » ردیعما كغاطنالوا طرح یابند و شئاط قجا یا قیق

 ۱ جر ز(نقیقلا) روندءهرازهحنا نالوا هدنچا كنغ وبق هط ر وم هل رسک ك فاق( ةقيقلا )ر ون د همدا ن وز وا فزتووا

 ردعض ومیکیاهدننز ونا ريج( ناقیقل )ی دليا رک د ی دهدناب هزمش یو فلۇم * روند هنق آ كنا هطروعهدننز و |

 | بنع رواکقوفو هلیرسسک كرا هينا فاق ر واک قایق و یاوقیعجج روند هب هظیلغ ضرا هل رسک كفاق (ةءاقیقلا )ا
 | هنمهوتقل وا هققیدرفمثلاث ردهرز ویظفا ینا ردهرز وا یصا لّواعجج ردءاقوق یبصا هکربد حراش » هدننز 9

 ۱  زوانالوارشباهرزوا یعشفاب یشیاهدنن ز و ریما (قبلاژو هدنزوفتک (قبالا) ج ماللا لصف جی ردی

 ۱ نالواقشفای و قشارب هماح رهیکیدیک هننک او لعام قذاح یاقسلو قبل لجر لاق ترا

 ۱ | بولا ه قیلییا قسبلو ىل رول وا نابسج هنمادنا ب وشقاب هسرک هنره زدن قلخ هکروند همدآ

 | یسادا و هویشوزا لوق یلع ردبرث وم هدننزو هضرظ (هقسلا) وهدننز و هحرف ورد رات و ندب 1یانعم
 | ةنسا وا بول اهب قیلییا هقسل و ةقبل ةأرعا لاق روند هبه وح ولقشارب زان یسغش وق بویکس ابل و لزوک
 ۱ ردهنسانعم قلوا قذاحو تسدهرح وز وا هدشیا ره هدننز و همارک (ةقابللال و هلنیتعف ( قبلا ةسبللا و لدلا
 رد هنسانعم تفارظ قبل هدندنع راضعب و قذح اذا سمافنا و عبارلا بابلا نم ةقابلو اقبل قبلو لجرلا قبل لاق

 هب قبل و بوثلا ه قبل لاق ردهنسانعم قعشقای بوشار سابل همادنا ةقابل و قبلو فرظ اذا اقبل لجر لا قبل لاقت
 | هنيل اذا لوالا بابلا نم اقبل "یشلا قبل لاقي رد ابك ینو ینو هدننزو قبس (یبقا)تیال ادا
 | رولوا فصو هدر شادشموب هلشب ورچ هدننزو مظعم (قللا) هليل اذا هقبل لاقب ر دونا انعم قبل (قسلتلا)

 | عارف قوجو بولوا زسراکزور نوک هلیصف كنهثلثم یاو كمال (قثللا) مسدلاب نیلم یا قبلم د رت لا

 هعر تدکر اذا عبارلا بابلا نم اقثل انمو قثل لوقت ردبجوم یتماخو ی قلوا ولت وطر هاکتش ود

 | هادن و هالب اذا هقثلا لاق ردهنسانعم قمت الصا بودراشب ییەنسن ر هل رسک كنهزمش (قاثلالا) هادنژکو

 ۱ | فتك( قثللا) للبتق هللب یا قثتلاف هقثلا لا رد هنسانعمقعالصا بود راش هنسنرب هدننز و لاعتفا (قاثتلالا)
 | كل هابتو داسفا ییهنسسف رب (قیشلتلا) لتبم یا قثل زیاط لاق رول وا فص و هشوق قالصا یراب وت هدننزو

 | كمدآ ر هدنزو بام (یامفلا)و و هلن وکس كناح و یعف كمال (قحلا هدسفااذا هقثل لا ردل تسمه: انعم

MEN TT 



e 4۷ رس 
 ۱ موف ۱۱ قّوف لاقن VETE قعاب زک هقوا (قیوفتلار)ل ردندنسانعم هان هقافتسا مونلا رثک یا قیفتسم لحر ۱

 نبال هاتساذا لیصفلایعارلا ق وف لاس ردهنسانعم كمروچ ا دوس قلارا قلارا هننکشوک هود و اقوف هللعج ادا

 ۱ 1 (قوفتلا روند ه ورشم و لوک امنانل وابرش و لک اهجزآ هج زا هدنزو مظعم (ق "وفم ارا اقاوف اقاوف
 عترت اذا دموق نم قوفت لاقن نوسق وا یونس هلرکو یت هل رک رد هلا نوک و هرزوا هسکر هدننزو
 ی هقانو اقا وف اقا وف نالا ترش اذا لب رصف) | قوه ر لا ردهنسانعم كہا قلارا قلارا ید وس یکشوک هودو

 هود هدننزو لاعفنا (قایفنالا ) اقاوف اقاوف اهبلح اذا ةقا لا قوم هت لا رد هنسانعم قغاص قلارا قلارا

 رد هنسانعم قلربق یزک كقوا و كله و لزه اذا لما قافنا لاق رد هنسانعم قل وا كاله بویلش رآ هلبسهدایز

 | كلوا هلسسالبئسا قرقحا دوخاب قلوا ربقف هدننزو لاعتفا (قاضالا) هقوف رک اذا مهلا قافنا لاق |

 ۳ یک رک ر دراج هلنیتعف و هدننزو قهن (قهفلا) قا وفلا ة کی تاموا رفتفا ادا لجر لا قاتفا لا ردا

 ققون قمروا هنس همهف كمدآر و ءالتما اذا بارلا بابلا نم اقهف ءان ا قهف لاق دا قلوط ۱

 :هدنشش هنکیک هقرآ كنوب هدننزو هرم (تتهفلا هتهف باصا اذا ثلاثلا بابلا نم اقهف هقهف لاق رد هنسانعم

 ی كنو لوق یلع ردقح هل وایس کن زا کا کیک هو کو 9 هکیک نالوا هدننب كرب |

 روده هنعطنالوا نا ورناقهدنبقع(فقهافل ال رون د هکیک نالوا هلا وحهرز و الدكحوک ندنرز وا قام هدايا 1

| 
1 ۱ | 

 قهفتةنعط یا ةقهاف هاهنا لوقت رولوا قصو هنظفل هبک رول وا فص وهغادنالیصاب هرزوا هقهف لوق ىلع

 | قه ض وح لاق روسد هب هنأ عسا و هدننز و لقص (قهیفلا دعهفلا ىلع رک یھوا باص : یا مدلاب |

 ناوارف ییوص هدننزو بارح (قاهفملا) "نص یا قهیف ةقان لاش روند ه هقا قوچ كب یدوسو عساو یا |

  قهفا لا رد هنسانعم قمردل وط 4۳ راک سم ( قاهفالا الاغ رشک وا قاهفم ر رد لاش زا هب ویق |

 هقهافل اد 1 وک اذاربعیلا قهفا لاق رد هنسانعم قع غاد یراکدد هقهاف هرز وا یس هقهف ب e اذا الا

 (قاهفنالا)و هدنزو لعفت (قیفتلا) عسنا اذا هربع و قربلا قیفا لاق رد هنسانعم قلوا نا وارف د را و ۱

 هدننز و لعیف (قعفتلا) عسا اذا "یشلا قهفنا لاق ردهنسات عم a ناوا رف هثسا رب هدرلن و هدننزو لاعشا ۱

 هناک عسوتو عطنتاذا مالکی ق4 ہفت لاقت رد هنسانعم كل وس قوچ كب یک ی یم دتسعج نم رکد كل رءهدنا قم هدمالک | |

 ندن وص ثكح واط هم ِف كناف (قیفلا 3 رەخىت ا ندنظفل قهف نالوا هن سانعم قمردل وط یعب ۳ "الج

 لاه هن انعم كمر و ناح رول وا ردصم ققو ردقح هل وآ هب اکح ندنسم ضاح هدق دلت وط دارم هکر ده اک |

 ردیعسا كغاط نالوا طبح یابند هل رسک كناف (قیفلا) قوش ىف ةغل هسشن داح اذا اقیف قیش لچرلا قاف

 كنهزمه (هقافالا ) رددآ عضومر و روند همدا نوز وا ك د قیف و ردیععع+ قف هلا قاق هروک هننایب كحراش |

 یدنلوا رکد هکهتن رده" وا وو هاي رتهداموب و قلفا اذا ىاشلا قافا لا رد هنسانعم قل وا قلفم عاش هلی رسا

 هک فاقلا لصف و یسراف دوخ (قب رقلا) < فافلا لصف و رددبقع ناسل وا رک افنآ هدننزو ریما (قيفا)

 تب رش ام + قبغم نم اهل له عیقر ناب * وبشا عاش مان "یربنعلا ناف و ااماو روند هنناکد لاقت هکر دی رعم |

 ندنساعا جد كنهرصب قبرق سد ردن رهش هرصب اهنیعب دارم نده رق عقاو هدنس * قب رقلا ب بیلق دعب |

 روند هسابل یراکدشاریبعت هق رک دابوو درک کو هم یس راف ہت کر هاو و ی ا رقلا) رولوا |

 رد هنسانعم كیک یک هلی زو جرحدن (قطرفتلا) رد هنسانعم كمردنک یکدرک هدننزو هج رحد دل لر |

 هراومت و زود یک یسایالا هد ران زو لبج و فتک 6 قرقلا) سیلتف هانا قطرقلا تسدلایا قط رفتف هنقطرف لوقت |

 كلفاریس هدراناباب قارا دوخاهدرلهوازودهلنیتم# قرفو وتنمیا قرق و قرفعاق وناکم لاق روند ه وا و هناکم |

 روند هنسس قواطهدنن زوقرف(یقرقل۱) هماهلا وا قرقلا ین راساذا عبارلا بابلا نماقرق لج رلا قرق لاقب رد هنسانعم |

 هل لاقب رد هنسانعم نییآ و تداع و "یدر لصا یا قرفنم وهلاق رون دهبسن و ه وص زکه ل رسک كفاق (یقرقلا)

 مه راغص نم یا سانلا قرق نم وه لاقت رول وا هقرق یدرفم سپ روند همان رافص و ةدام وبأد یا نسح ق رق

 ترد یعرکی قرهلوا ا عزب رد راکدد قو وا نجروقط هدیکرت هکروند هبعل یراکدد ردو
 هکردیبّرعم رد هم هدنلزو رکس ردسو ردوب یتروص راران وا هللا راشاط هدرخ بودا حرط رهناخ یلیکزج |

 ( قورقلا إب چ ےھاھن الف قرقلاب نوبعلب مهآرامر هنا ةررهیا تیدح و ةياهنلا قو ردکعد یلوپق چ وا

 عض وم رب هدنناب رو نم عض وم هدننزو ریپ ز (قب رفر) رددآ یداو را هدنش ر ھه هلا ناهص هدننزو روبص

 روند ید هقف روند هلدح قجوچو ر نو نانلسبهد ر وا ری ه هیلها ن نا ا (ةققلا ا ردا



e ٩ eبوک  

 س یاادنا ید وب هلیعط كناف 6قوملا) رکذیساک ردندعبار بابو و رتکناو لام اذا اقوفو افق قاف
 هل وا قیرط قوفو هلهیبشت هنزک قوا رونل وا قالطا هنشاب تالسانت تلآ رک ذل !قوفو روند همدآ نوزوا یکلس
 هتسر و لّوالا قیرطلا وهو قیرطلا قوف ذخا لا ردقجهلوا لّوا قیرط ندرلق رط نالوا لولب کروند |

 | ندنسانمم یزک قوا هن واقشر یااقوف انیمر لوقت رول زا يت [ندزکر کا وکر ونلوآ قالطا هکم رس قوا ندرب ۱
 هنسانعم عج رب لو یضمرا ردهقوف یلعدنراام هسلک بون ود وریکی درب بودیک ههزودرب مدآرب قرهلوا ذوخأم
 | قوف ینذخ مالكلانم نف ف ذخا اذا لج رال لوقت هنم و رونل وا قالطا هنفو ندمالک نونف و رددآ شوقرب قوف و

 قواو روند هنفاکش و هنغی ران لنا لوق ىلع هنج وا كناسل و رونل وا قالطا هنج رف كتر وعو "نفف یا هنم نسحا

  ییالکت رک لوای عن ناتعز هلیس هين هشت ناقوف هدندنع راضعب ردکترک كحهردن شیرک هدق وا هکروند هک |

 ر واک ق نو رواک ق اوفاو هدنزو درص ر واک ق وف یعجج رارب د قوف هن رب ره5 روند هراکس رد نال وا هدنفر 1
 ردیبقل كنق كن هسک مان سم | هبعوبا قورفم ( قوفلا وذ) هل رصق كملا و ی ص كاف ردب ولقم ندنظفل قوف

 ردقل وا هلا نفاق نالوا باوص دوخاب رد وسنم کا هبقوق رثاتد هکر دیعما كن رب ندن راهاش مور اس قوق

 لب کناف (قیفلا) روند هن زک قوا و روند همدآ نوزوا برطضم یمادنا دوب هلم كناف (ةقوفلا)
 جامتحا ورتف (ةقافلا لرد هنسانعم قیفهدن زو با ض((قایفل اروند هب هسک نوز وا یکلس برطضم یقلخ ید و |

 (ءاقوفلا) ةجاللاو رقفلیاةقافلا هنذخا لاقت ردندنسهدام قوف یخدو ردنا رهقو ءالیتسا همدآ هکرد هنسانعم

 لا هل وا كترک یکیایکیزک قوا یتعب هلوا قوف یکیا هدنشیدره كن رومد هکروند 4 هرکب لوش هدنزوء ارج

 ةددحأ یا ءاقوف ةرک لا رولوا قالطا هنشاب رک ذ ولج وا یرویس و ناقوف اهنم نس لکل ناک اذا ءاقوف 1

 هلتیتصف ( قوفلا قوفلا روسکم یا قوفا مهس لاق روند هقوا شلریق یزک هدننزو قجا (قوفالا فرطلا |
 مهسا قاف لصالایف نعد ردندعبار باب یلعف كنو هکیدید راضعب ردهنسانعم قلربف د وخاب تیک | ی زک و وا | ۱

 ااا هنحرح رذح بونل وا كىر یوا و نوچ ا سافا فرد یک ف اخ فاخ ردندن دس هعیص فون قاق

 كناف «فقيفلارلرک ذ اکمسکنا ولام اذا كيرصاب اقوفو اقاف قاق مهس 1ا اف لایق ید اوبا ریز ید وا

 دو بنعرواک قیفوزساه رولک قبف ج ردیعما هلدوس نالوامقج هددع هدنسارا اص یکنا رت |

 | رونلوا قالطا هغلشوق ابق ىصضلا ةقيفو رواکق بوافا یعم با مج و رولک قا وفا و هدم و رسک كناف ر واک ت اقيفو |
 هل واراغاب ةعاس دعب ةعاس هکر ون د هرارومغل لوش نالوا عجب هداه" قب وافا واهعافت را یایهلا ةتیف دلتا لوقت |

 كندصک لیلا قیوافاو ةعاسدعي ةعاس رطع وهف ءام نم باحلي مقجاام یهو اهم وافا ءاعسلا تصس لا

 ردندآ ه رقر هدنع هدننز و ريما (قیفا) هژنکا یا لیللا نم قد وافا دعب انجرخ لوقت رونل وا قالطا هک

 | ود قیقن نمره ةماع راردبا رک ذ هدچالم زابخا هکردراو هبقع ر هدنآ ردیدآ هد رب هدنندب هت ربط ها قش وا

 | كمردن هشب رک یتیزک قوا هل رسک كنهزمه (ةقافالا) رد ورم یربل وزن هده هرو نم ٌةبقع كناسیع ت
 ردانف هتقوفا اما و بلقلاب اقافا هتقف وا لوقت و رتولایف هقوف تعض و اذا ةقافا مهسلا تقفا لوقت ردهنسانعم

 اهعرض یف ةقبفلا تعقجا اذا ةقانلا تقافا لاق ردهنسانعم كمکيرب هيف نانلوا رکذ هدنس هم كنقان هقافا و
 | قاقا لا ردذوخأم ندهقف عاقجا ردهنسانعم قلاغاص ییعب بایت هتک هتسخ دوخاب تعص هب هتسخ و |

 قلوا قالو قلزوجا نامز هرکصندتلفو طق و ةععلا ىلا عجروا هيلا ةعصلا تعجر اذا هضرعنم ضیرلا

 یا ةفافا هلام لاق ردلمعتسم هندانعم شیاسآ و تحارو بدج دعب بصخا اذا نامزلا قافا لاقت ردهنسانعم

 (قیفلا) نیتبلطانیب حارا ادا بلاطا قافا لاقت رد هنسانعم كلبا مارآ بونلکید هدننب اص یکیاو ةحار
 .قلافم قیفمو ردقیواض یعجج روند هبهقا شلوا عقب هقف هدنسهع هلباه ( ةقيفلا ) و هدننزو بیخ

 هتسخ یجدو (ةفافتسالا) قلفم یا قیفم یعاش لاق روند هعاش ندا عادا هی نیماضم هکرد هنسانعم

 قلارا كرءرب و هلصاف رادقم ر یهئان و قافا نعم هض منم ضبرلا قافتسا لاق ردهنسانعم قلو تعع

 اهبلح ال 1 ةقانلا قفتسا لوقت هنم و اقا وف اقا وف اا اذا ةقانلا قافتسا لاق رد هنسانعم قعاص قلارا

 بودا تعارف ندارشو هغاص بودا هل مدقا ندزل وا عمق دوس هنسهک ی هقان عل تقوا لیفا

 ] کلا لر یرشیدارم كفلوم + "فکیام یا بارشلا نم قیفتسیام لاقب ردلمعتسم هن انعم قلوا رایشوه

 ساسالا فو رولوا كعد قلثآ ندقلشوخرس هلغل وا هدنناونع هرکسنم قافتسا هدحا ردةل وا قیآ هشیمه
 لاق هنم و ردلمعتسم ا قتلوا رو وا هشيمه بویلجآ زوک ندوش وا و بارشلا نم قیفتسیال نمدموه |



f 4۵ = 

 | هن رفد باسح هلیعط كناف (قادننلا ال, رددآ عضومرب هدنساضق بلح هلیسهین رغصم (قدنفلا) ردعض ومر
 ا وو نا ود بابرا هکر د رلکدید خانز ور قادنف هکر د حراش » باسا ةفيعصیا قادنفلا رضحا لا روند

 ۱ مع رک ت یاغب هکر وند هروغل لوشو ردعض ومر هدنب رق هدم هدننز وریما (قشفلا) ردقج هل وا رفد یراکدتاریبعت

 | بتکر دقنف یعج هيغل وا بوکر هن رزواو بویفلوا اذاو جر هلتلاح یک لیګ هنسپدنک الصا هلغل وا بیو
 | (قنفلا)) ردقثانف یعج ردمولعم فرظ هکر وند هب هراض هدننزز و هنیفس (ةقنفلا]) ردقانفا یعملا عج و هدنزو

 | یا قانفمو قنف ةيراح لاق روند 4 هب وبح هدنزان و كزا و ر یدوجو هدننزو بارحم (قانفلا) و هلنیتعص
 رةق هلب مسك كنءهزمه (قانفالا) ةنيم“ ةف یا قنف ةقان لا رونید ه هقان نك ولواتو زوم قنفو ةن
 هدننزو لیعفت (قبنفتلا) سوب دعب منت اذا لجرلا قنفا لاق ردهنسانعم قلوا لثان هيغنو زان نکیا هدننحو
 هدرور هلو و زا هدنز و لعف (قشلا) رل اذا ای الو قنف لا ردهنسانعم كا هدرور هلت و زات

 روند هکلرید مالمو زانو شوخ هلیسهین لعاق مسا (ینافل۱) متت اذا مالغلا قنفت لاق ردهنسانعم قلوا |

 | هنتسوا كن هنسنرپ ردندنماسقا تس تاهج هلنوکس كواوو یصف كناف «قوف# معا یا قنافم شیع لاقت

 | رولوا برعم هسل وا فاضم ه هلک رب نخ ردیتبم هدلاحرهو رول وا فرظو مسا ردیلباقم تګ هکروند
 ۱ رول وا لاہعتسا هدنل رم و هنر و هدددع و روس و هدنامزو هدناکم ىسەچ قوف هروک هنا مد راصب كفل وم

 کیم ثعب نا ىلع رداقلاوه لق ل یلاعت هلوق وح هنسانعم ولع هلجزا رول وا لمعتسم هرزوا عون جاقرب و

 نا هلوف و رونلوا لامعتسا هل راستعا رودحو دوعصو هالا هک مکلجرا تک یه مکقوف نم اباذع

 | برضبنآ حال هلا نا لاعتەلوق وک رونلوا لامعتسا هدنراتهج رغص ورکو هالا د نتا ق وف ءاسن نک ناف ۱

 | رولوا هلب رامتعا هتورخا و هود تلیضف هه اکو تویکنعلا ىلا اهقوف اع راشا ه الا  اهق وف اف ةض وعبام الثم |

 ۱ ریکلایف لیق و رغصلا ین یا هعاهق وفاغهض وعبام التم یلاعت هوقو * یپننا رون) وا لامعتسا هل رامتعا هبلغ و رهفو

 ۱ نالف قاف لاق هنهانفعم قلوا دنلیرس و بلاغ هراس ءا یمقو تریش او ولو سهل و ا

 ترک اا اقوف مهلا تعف لوقت رد هنسانعم قمرف ینیزک ك قواو فرشلاب مهالع اذا اقا وف واق وف قوه 4 اعصا ۱

  قغوط قرفحا یمدآرب هدننزو بارغ (قاوفلا) رکذیساک ردهنسانعم یعفواای كل | یزک كفوا و هقوف |
 |هردص نم غرا نصر اذا لوالا بابلا نم اقا وف لحرلا قاف لاش رولوا قوفتم ر ندهدعم رد دنا |

 لاقت رد هنسانعم كمر و ناحدوخاب كل وا لوق ىلع قل وا هرز وا قمتیج ناج ندند هدنز و دوعق قووف و قاوفو |

 | لاق ردهنسانعم كيکير دعش هدنس £ كن هقان و اهلداح وا تام وا ح ورطا ىلع O E اةوۇفو اقاوف هسقس قاف ۱

 ۱ ضراع ہرے ضوعب هدع رب تلا روند درتلع قرقحا قاوفو اه ق ةقيفلا نا اذا دقاشلا تقاق ۱

  ردتلع یکل وا ردقح هل وا قرقجا یدو هکروندد هم ناقیح یرفو رامتخایب ندهدعم عل ندردص و رول وا

 ۱ ندنسل وا طیسانم نوا عفد ییدوم هلبسا وا ضیبقنم ب ونجاق (EE یعبدل وا ی هدعم ردهض راع یا

 | ذخأب یذلاوهو قاوفلا هذخا لاقب یدنل وا نای هدنسهدام قاف نالوا زوم فالتخا ضعب ردتلاحرب بکم |
 | بوت وط یتنور هلیغم رپ یکیا هدک دليا الیتساقاوف هکر د چرم + ردصلا نم صخحش تلاع. رلا و عزل دنع مضتحت ۱

 . یغنلا را كغاص یکیاقاوف و * یهتنا رول وا عفدنم یلاعت هنذابءهرا و هنسهن رکی مررخآ هکهلب وش هیلیا ضبق ینغلوص ۱

 | هن هرکصندنا بوما هجرادقمر یسیرواب راردبا كرت هرکصندقدغاص رادقمرب ی هقان الثم روند هتق و نالوا |

 یه قاوف ضعبلادنع و ردزیاج جد هدننزو باح" هدنو راربد قاوف هننبام كغناص یکیاو هتشيا راراغاص

 هدننزو هب رشا رولک هقوفا یعجج ردنرابع ندتق و نالوا ییبام كنغیدموب بوچآ ینلا نکر افاص كن هسک ناغاص |
 | تقولانم نیتبلطا نییام یا ةقان قاوفالا هدنع ماقاام لاش رد ولتم هکردندنلسق رداآوب و هلبلق رواک فا آوا
 | رکذیساک روند همدآ نوزوا نالوا برطضم و یکلس یمادنا و ع رضلا یلع اتهضبق و بلاط ادب ع نیبام وا ۱
 هر یکیدشن كشاب هلا نوی و رایخ یا قاف یش لاق رونل وا قالطا هنسالعاو هد رک كن هنسنره (قئافلا |

 | هدتغالب و بدا هکر ونل وا قالطا هابطخ ءابداهلناصف (ذف وفل ا)سأرلا و قنعلا لص وم وه و ةقاف برض لا رونید
 | كح راش + روند هب هساک ول وط هلماعط ( قافلا ءابطخ ءابدا یا هفوف مه لاق رد قئاف یدرفم رد رادنلب رس ند راس

 | هيل و ردیعما كضرارب و روند هارعص وروند هنغاب نوتز شفا وا خج و هلنینخ# یدا قوف یلصا هروک هناي
 | رولوا ردصم قافو رولوا نوزوا ینو هکرددآ یشوق وصرب و روند همدآ نوزوا برطضم و یکلس یادناو |

 | مهسلا قاف لاقب ردهنسانعم یمافوالوق ىلع كلیک | یزک كقواو رکذ یساک هلنیتماف ردقوف یصاهدکنوپ یک قوف |



A 46 زقس 

 رددآ هرقرب هدهماع و رونل وا قالطا ۵ هیهاد و تفآ قلف و یدلیوس نغآ مراب اکب عب هتشنم یا دف لف نمآ
 شا زود نیک كجاغا شغل و یراب و بحگلا مالا یا قلفلاب ىتأي لاق د روند هسخم ما قج هتل وا تو ا

 ردهنسانعم هیهاد دو هلی رسک كناف (ةقلفلا) رونل وا قالطا قلف هنقشره كغوبج نانل و ییاو روند هاب

 هذه لاق روند هنفصن كغانج شلرآ هنفطا ةقاف و هترسک یا هتفلف هذه لاق روند هنسیتلرق كنهنسف رب و

 | هرقر هدشاط و روند هيڅ ماو روند هب هیهاد و تفآ جدو هدنزو ریما (قیلفلا) اهفصن یا ٌةنفطا ةقلف

 روند هر روتچ هجز ود نالوا هدننف موقلحیارح هدنکو ا كن وی كن هود لوقیلع ردیعسا لرمط ر هدلوقو رددآ

 | هلنیتصف (قلفلا )رون ده هیهادهدران و هدننزویرکس <قیلفل ال و هدننز وهدم (ةقلغمل ال وهدننز و نفس (قیلفلا )
  aندایضو ندندنآ نالوا دتم هدنلکش دوع ینعب نالوا قشنم ندهص دوع دوخاب ردهنسانعم دادمای و .

 هک یتلفلا بر ذوعالق ۴ یلاعت هلوق هنم و ردت رابع ندقلیجآبوراغا یرب جی هکردهنسانعمرحفد وخاب ردن رابع | ۱

 ردخ6 دارم ضعبلادنع و رایدلیا ریسفت هلا ق ولحم عومج ینو راضعب و رجلا وا هدوع نم قلفنا اموا علا یا

 هلص كنافر ولکن اقلف یعج روند هر ز ود یلقا روت وا قچل |عقا و هدننبب هبنیکیا قلف و رد دآ ك هاچ ر هدنهج دوخاب ۱

 لاشرارر وا هنغایامرحم هدنادنز هکر وند هغ رعوط وروند هنا دیم قچآو زود عقا و هدننبب هت قلموق یکیا لوق یلع
 هدنب د قانجو رددرفم قلف هک ردندن و یرهقلف كنم را هجا وخ بتکم ناصلآ عرطقم ن یا قلفلا ی "سالا تام ۱

  O TTشلسکبویشک او حدقلا لغساف نالا ن |
 روتد هدوسشلسک بویشکا دو هدننزو ق رفتم م (قلغتملا) رد دآ هبرقرب هدنسهیحان ژاع هدنم و روند هد وس

 هننای كحراش * بیحل اب یتا اذا صاشلا قلفا لاقت ردهنسانعمكتا ادب بیم صار هل رسک كنهزمه (قالفالا)

 قلفم هغیلب عاش ندا عازتخا هب ضو هردان “یناعمو هني نیماضم ردشملوا بلاغ فص و وب هدنعسق ارعش هروک
 راردنا لامعتسا افدارم هنسهدام قالعا هشيمه ردهنسانعم كلا ثادحا هبهاد و تفآ قالفا و رونل وا قالطا

 | اسلا ادب بیع رها دزی دنن زو لاعتفا (یقالتفالال رک ذیساک قلفقلمب ءاحاذانالفقلفا و قلعا لاق
 ردهنسانعم كل ثا هغلابم بویلابج هدکترکس هج رد كجهروتک هبت قلخ و بیحلاب یتا اذا لحراا قلتفا لاق

 قرەلوا بکر یک. اڪ ةسج و هدنرانزورفز 6 قلف قلع) هت دش نم بحا تح ودعلا یقدهتحا اذانالف قلتفال اش

 یراکدد ولاتغش همراب هدنن زو طسف (قیلقلا ةيهادلاب یا قلف قلعب ءاح لاق رونل وا قالطا 4 هیهاد و تفآ

 مظعم (قلفلا) هاو نع قلفت اخوخیا اقیلف تلکا لوقت رولیریآ بولا نان هرات هکر ونید هب ولاتفش
 لقيم (یلیفلا) راراپ یسهلوقم لاجمر هکر وند ه ولاتفش همراب شلدروق بولیرآ ندنکدز 3 هدننزو
 روند همدا لکیهلا مظع و ےظع شیج یا عظع قلیف ءاح لاق ردقلابف یعج روند ی هدننزو

 ۳ كیا هکیدلیا توکس ندنظفل قلیف نالوا ییرعم هلی فلوم + مظع یا قلیف لجر لاق
 3 جرحدن (قلیفتلا و ردروطسم هدنصم دنا عی هد هیهق بتک روند هنمهزوق اپ یرلکدتا

 وو شاعر نخ و رحم اذا لجرلا قلیفت لاقت ردهنسانعم قلوا دنمونت یوو زوم

 | (قالفلا) هتدش نم بجا یتحو دعلا ف دهتجا اذا لجرلا قلیفت لاقي ردهنسانعم كتا هاب دو یک کیا
 لیلقلذر ۍندیا یالفلجر لاق روند هب هسک روپ دنمو سلف قرهلواهبام ورف و قچلآهدننذهدنزو بار 2

 |(قولفلا) و هدننز و باخ (قالفلا) ردیدآ هبرقرب هدنساضف رواسي هدننزو بنع (قلف# مدعم ییعب ؛یثلا

 | قولف و قالف نبل لاقب یک یرین هقتروص ردقجهلوا یکسکدوس دارم هکروند هدوس شالربن هدننزو روبص |

 . هطروع شم راب هلرعضویرمسک كناف قالف و روند هنسلسک بویشکا دوس هدننزو باتک (قالفلا) نیم یا
 ۳ لاقت روند هنسهراب هطروم شارا هکردیعج كقلف هلمصف كنهزمه (یقالفالا را روند هتسو راب

 ىج هنم ةعطق یا رحا ةقالف لاقب روند ه هرات نالیرآ ندهنسنر هدننزو همام (فقالفلا ) قفس یا اقالفاو

 : اهتعساو یا ةرضل ءاقلف اش لا رولوافصو هوش عساو یکیلد كنس هع هدننزو ءارج ءاقلفلا و رساه ردقالف

 .قچآ هدنن ز وناعع ( ناقلفلا ز رعشل ا نم ةليلقىا ةقىلف اهسآرف لاش روند هحاص هج زا هدننز و هنیفس (ةقیلفلا ]ل

 | هناخ شلاب هدرللوب هدننزو دفنق (قنلا) حارصلا تذکلا یا ناقلفلاب ءاح لاق روند هزوس نالي هزاکشآ و

 م نانل واریبعتقدنف یک ق دن هدننزوتفنق (قدنفلا) لیبسلاناخیاقتنلا الر لوقت زود هارسنابر اکو

 |ءابضراراپهرزوارال هکر دناخ لوش قدنفو قف هکرد و *یکقتنفروند هب ارسسذاب راکو هناخ نالوا هدرالو و

 (نبها قدر ردسقل ثدحمرب و رددآ عرب دیش صف مای ةع و رار دف ٩ سارا ل و

 ( ردعض ومر )



Beهیچ ع۳  

 | یا بو قف هرو هر اره سپ یدلیا رور اثم هبنو قرش دن یدل وا دی همان |
 | هرشط ندنغوبق امرخ د وب هدننزو لاعفنا (قاسفنالا) ردص وصخ هر وک هنا , كيخا ر نکل رول وا لاد

 تس (قیسلا) و هدننزو درص (قسفلا) تجرخ اذا اهرشق نع ةبطرلا تقسفنا لاقب رد هنسانعم قمقيچ
 اتقي ودلال قسفلا ماد یا قیسف و قسف حر لاق روند همدآ نالوا هرزوا نطق و قسف اعاد هدنزو

 ثیداهنمو ح راشلا لاق نوش دليا ج ورخ هل دصف یا رانا ندنسهوب رونل وا قالطا 4 هراف هلیس هين رغصم

 :ماطق(قاسفال رول وا یوبل يعكر وب نمسا سپ ةقسب وف ةرافلا ىم” مالالا هيلع هنا ةيامنلا ف و لک ةقسي ول اولتفا
 هديسیکیاردص وصخ هرک ذم ینا و هوم یکل وا رارونلوا لامعتسا هلا ادن فرح هدننزو رفز (قسف) و هدننزو

 تین هقسف یمدآ 7 (قیسفتلا قسافلا اب یا قسفاب لج رال لا و ةمسافا یا ة رب قاسفای لاق رد رال ودعم |

 قراص هن وکر (ةیقسافلا) هلدعدض 9 هقسف لاق ردیلباقم لیدعت هکردکعد ردقسافل وا یتعب كما |

 هرسک اذا لوالا بابلا نم اقشف “ىلا قشف لاق ردهنسانعم قمریف هدننزو قشم (قشفلا)و روند هفغراص

 وه و اتشف لجرلا قشف لاق ردنرابع ندکع كب كب كرەچاص و كرەكود هکر دعوت رب ندکم كم قشف

 | لوغشم هغمان وا بوشاغوا هاا اند اماد ہلکا قوج كب قلاید همدآ ر و ةدش یف لکا 4 تا

 E (قشفلا)) اما بعلف مهلع تك اذا یناشلا بابلارم اقشف ایندلا | وقعف ةف لاق ردد اب ق
 تولیغاط سفن هب هند ر و طش اذا عبا رلا بابلا نم اقشف لحرلا قشف لاق ردهنسانعم تراطش و طاش |

 صرحاذا هيلع قشف لاق ردا اکا ندنص رح تاش هلص هکر دهنساتعم كلا صرح بول وا هراب هراب ی عل

 یرازون و كنم نويقو رغص و بره اذا دبعلا قشف لاق ردهنسانعم قجاق بود رکبودیلج مست ت

 هغل وا قچآ یراقلارا یرلهم نالوا هد وریکه راهم نالوا هدکو ا كناويحو رونید هغل وا ولنادیمو قچآ یغلارا |
 ندکلیا اقلا هن زوما لوص بول [ندنفتلوق غاص یو هکر دهنسانعم بوشلاب عش و هدننز و لعف (قشفتل ا) روند |

 (هقشافلا# رده رقرب هدنساض یراح (یقوشاف) هوش ج وت ادا لح رلا قشفت د لاق یک مرح مارحا ردترابعا

 | هل دن دشت كفاق و ىح كناف ( "قفل هتغاب | ذا هقشاق لاق ر رد هنسانعم كلك هقبح هرز وا هکر ایا هدنن ز وهلعافم ۱

 هدننزو هام (ةقاقفلا) و هدننز و باص“ (یقاقفلا) هتصق اذا لوالا بابلا نم اقف هتفقف لوقت ردهنسانعم قچحآ |
 واقف لجر لا روند همدآ زغع و قجا ن ڪس ناشیر و یوک هد وهب هلق راف (نهافتفلا) و ( قاتلا

 طقس یا قافقف مالک لاق روند هزوس ییعع و هواب قافقفو ةرذه قجا یا ةقافقفو قافقفو قا فو

 | كوكو اقدم رقتفا اذا لجرلا قفقف لاش ردهنسانعم قلوا راسك اخو ريقف كى هدم نول (تقفتفلا)

 ۱ رد هنسانعمكلتا عنصت بونلن رد ك هدمت از و 2 اذا بلکلا قفتف لاق رده كمر وا ندنف وخ ی ےک |

 | ردهباکح ندنت وص یبقآ 2 یرلهرطق رباص ر اص كبوص ءالا ةقفقف و رعقت اذا همالك ىف قفقف لاقت 1

 4 هاه” (ةقاقفإإ نهد و لقع یا قوفقف هام لاق ردهنسانعم روعشو نهذو لقع هدننزو روبز (قوفقفا)

 هقتف ةأرما لاق روند هت روع زغمکبس س و زوع وا ولاحق ( ةققفلا ) زساه رد قاقف یعج رددآ شوق رب هد وا

 قلخ (قلغلا) جرفنا اذا *یشلا قفلالاقب ردهنسانعم قملربآ بولیراب هنسن رب هدننز ولاعفنا (یقاقفنالا) جلایا |
 ردقولفیمج روند هغرلتحو هغبراب قلف وهقشاذا ییاثلا بابلا نم اقلف * یشلاقلف لاس د رد هنسانعم قمراب 3

 دلا فوص قلف لا رد هنسانعم قلوب ینیوت كرد شاروا هنسهلوقم جرکو قوقش یا قولف هلجر یف لاق | ۱
 هقلف نعم "یثلا قاف لاق ردهنسانعم قمراب ی هنسل رب جدو (قیلفتلاژ رده أنعم وب جد قرم هکهت هعزناذا

 قشناف هعش یا قلفت و قلفناف هقلف لاق ردهنسانعم قاراپ هدنزو لعف (قلفتلا و هدننز و لاعفنا (قالفنالا 3 |

 ودعل اف دهتجا اذا لج را قلفت لاق ردهنسانعم كمترکس هم هغلابم و طارفا هد هبت مع كج هدا بتم ی سان قلفتو |
 هقلاخ یا هک یونلاو بلا قلاف 9۶ یلاعت هلوقو هنسانعم ىح راب ردلعاف سا ندقلف (قتلافلا) هتدشنم بجا یتح

 هدنا ردعضومرپ هدندروب بالکن قلافو رد زا یکر طفی د یسانعم قلخ هدارو هنم قرولا جارخاب هفاشوا

 | یاو علطلا نع قشنم یا قلاف لخت لا رول وا فص و هنجاغاامرخ شمراب نک قلافو ردرا ووص كچ وکر
 ناک لاهنم و رون د ځد هقلاف رونل واقالطا هر زود ولقاروت وا قچلانالوا هدنفلارا رب كسکو یکیا دوخای هت

 | وبس | هدنتلا یغالوق كنهود هدنزو هر قلا ۱ نیت و ربا نید "شیطلا ر نیا ناکلا نودرب اذک قلاش الد

 | هقلف هننلا یغالوف (قولفلا ردنرابع ندهقلح ش اا“ قش دوعر ندنسه روا هکروند هباغت شمل صاب هعسر

 یک لوقت روند هنس هش وکر ب ییعب هنقش هل .رخآ هلو یرسک ك ناف (یتلفلا) روند هه ود سا یراکدد



 ءاطم

 مگ 4۲
 لنمو +اصعل|قیرافتنم ربخ كنا *لاثمالانمو قیرافتلاب هقح ذخا لاقب هنمو روند هراهنسفهج وربآ ردیعج

 یدا راو ولغوا ر , كنهروب نم هکر دون یاب ردشلیا باطخ هنلغوا یدنک تروع مات دنع ندنآعا ادا

 یلاعمه ااو بزمان یوخد هژیسهدانز نکل بول وا فی و فیعض یس هی تباغب کک نا ا

 ری هود رب هن هداعلا ىلع نوکر ر ید اانعمر یکتفآ هصالخ ید روشالوا بو وا هراناوج نالوا

 ییفلابووط رک دکھا راک او یتسیدنک ها ه رض ر دل وا هدک دليا موجه یکی الب قواهن رزوابول وا ۱

 تودا دادما هنلاح هموقرع تید نکيا هقافو رتف یالتبم لصالایف یدلیا ذخا ید یسهدلاو هلکلیا مطق

 یسهدلاو هن یدلیاعطقیتغ الوقو دخا یخدلوا هلغلوا رک مش هو هنن ةدم در یدلوا سرسد هت وطر هجراذعمر |

 | مهرد هکایوک كنلغوا هصالخ بول تد یخدکنآ هلک لا عطق یتغادود یسبر هدنوکر یدلیا ذخا تند

 لغو ایا یتعب یدلبا دارا وةر مالک هدنضص رعم ات وحدم هنلغوابول وا لئات هلامهحرفا و هلغعاص ا ر ۱

 رول وا قبزاق و یوج و رول وا هطلخ هنن وی كباک ندنسهرابهدقدنل وا عطقاصعارب ز نسولربخندنراهراب اصع نس

 كنهقانو رولوا یغنل هسفورب هود لرسب هسارکع هنس رب یکقشغآ هنشاب كنآو رولوا جاغآ كجهرک هنیلوقلاوج و
 قج هلآ هرهم هکر ول واه رکن اکر قشره هس ر وذل وا عطقهدناکش ردن وک ندرصشاصع رکا و رول وا جاخا قم هلغابهنس هم

 یس هبعلم لافطا یتعی رول واءاطخ هدقدنل وا قد رفت راق وا لوا و رول وا قوا هسرونل وا قیرفت یرلهقشو ردکر وبنز
 رول وایرادانک قنچقبرق هدعب رول وا كجهربک | كلي اهدعب رول وا یسیوچ بیدهدعب رول وا راق واهدرخنال وا ۱
 هحما ر د یراکذید نج وکه دیکر ت هکردببقل نابرظ (منلا یقّرفمل نع هلوب هنسن كاج هیلدانکب سنا ندنآ ی.دانک

 | هلغل وا یو دب تیافب ردنا لاسرا هط رض یی ردي بوریک هن راقلا را نکر دیکر انا ويح راسو رهود هدلو ردروناح
 ۲۷۱ و یک او 0(یا ا و هدش نو لمش ( یا ) زر واهدنکا رپبویمهدنا لمگ هننفعتراناویح
 ( قازف زتفالا عم - دض اقا رفتو اق رفت مولا ق رفت لا ردهتسانعم قلوا هقرف هقرف بولبر ,آ ندنرب یر هلد دشت

 مالکی ارفاو هنادبا یقّرفت راضعب هکر د حراش» قرفت یتعم مولا قرتفا لاق ره هنن سام وقف دنا و لاقل

 | هدننز و لاعفنا (یارفنالا) یدلنا قیرفتیخد فلوم هکهت ردرب یسیکیانالوا صا نکل رایدلیا صیصخ هاوه و

 | ناکم سنا هلیصق كنارو یتوکس كنون و یعضكيم (یرفتملا) لصفنا اذا هنع قرفنا لاق ردهنسانعم قلر 1
 ۱ تكنا ورب هکر وند هنغالوق هراق كنالسراو روند هنالسرا هدننز و طبالع (قنارغلا) ندقارفنا رول وا ردصموا

 لاق ردا تلالد لو اکا هکروند هنسیضروس قالوا و ردیک ك رهدا راذنا یراروناع راس هصنکوا ردیب رعم
 ۱ هلی اچ. هقرح و هلا قالوقهرق كناورب هدناهرب هکر د جرم * قلرطلاىلع دربلا بحاص "لدب یذلایا قنارفوه

 | و وک هدننزو ذغف(قنرقلا) ردسفم هلا قالوق هرقهنب و هللا یهاش نامرف و هلا كجو یرلکد د كبلکه نا ورب و
 ۱ لاق ردهنسانعم قمل وا هاتو دساف هنسذرب هدننزو جرح دت (قنرفتلا) "یدر یا قنرف یش لاق روند شرکا

 تصخش اذا رعبا نذا تّقلرفت لا ردهنسانعم قمروط كد بوقلاق یغالوق كنا ويح و دسف اذا "یثلا قثرفتا

 | كفيدنف ردهوبم نانل واریبعت یعیدسف ماش هکردی رعم هتس هدننزو بدنح (قتسشا) و هدنزو ذفنق یتا

 | قدف ضعبلادنع هروک هنناب كح راش + ردعفات تیاغب هنسهحار نغآ و ه وګاسو ههدعم غو هرکح ردیشادنرف

 ۱ كنا و كناف 6 هقتسف ) ردندآ 4 رق رب هدنساضق ورم هلبعص كنات و كناف 6 ناقتسف را رد ع ردوا ندنسهدام |

 ع e تالاسعتم 9۳ هدنزو قم (قوسنا) و و و و ید زور

 سو ها مو سی تم قوت

 7 8 ندرو نم یاتنعم هدندنع راضعب نوسلوا و a ا
 | هد ره زم یط ویس ردشماك وا دراو اعطق هدنرامالکم وظنمو روثنم كن هیلهاج لاحر نکیا صلاخ ص روم
 | شحاف ج ورخ ندهیلا تعاط عراش هدعب یداراردبا لاہعتسا هنسانعم ح ورخ و ر اب ص یتا قق ییا |

 | رو رم یانعم سپ یدلیا قالطا قساف هب هسک نالوا حراخ هرزوا هجوو بودا لق هنسانعم حورخ ها

 | جورخ هسخ وب رول وا كاعد یدل وا عقاو برع لامعتسأ هدر وب نمیانعم یدارم كم وم» رول وا یعرش حالطصا

 نان )



eی  
 دوش هسومات و تمرح هدننزو هلولم ( ة5 ورفلاز ردیعسا رخا عض وم رو رد نېم هتعیدل وا قراف یتیرلنب نی رحم

 مایا (نیقورفلا موال نيتيلكلا مصش یا ةق ورفلا انمعطا لوقت روند هنغاب هل رک و هتمرحت قادنق ورف تکهلنا لوقت 7

  هجزکلای لوق یلع روند هتسیروس وهآ و رغص و یک و نویق مظع هل رسک ناق (قرفلا) ردف ورعمموب رب ند رع
 ۳ ككا ندزو دوی روت سورس یو نر ید تن كس اد و و

 ۱ روند هب هقناط رب ندنایبص و مق یا هنم قرف لاش روند هکولبرپ نده رهو روند هتمیروس چو نویق

 | فلاعەراەودو ردشل وا عسا | هل یعتسا تژک دعب نم ارهاظ ءوس قرف ءال وه لاقف اناییص اما یار ساسالاقو

 اذه لاق هب هچ راب رب نددتسن شقرا هلضف هلصف د وخاب شقلهراب و روند هندو کک كجەدا

 | هذخا لاقت رول وا قالطا .دنسهغلاط لزکدو روند هی و هرباب صد و رونل وا قالطاهغاط و قلفیاهنم قرف

 | هقرذا اذا ۳ قرفا لا ردهنسانعم ققناص یشوق هللرسک كنهزمه (قارفالا) هتجوم یا رحلا قرف
 ۱ قم وطزو هتعع هتسخو هه رفلا اههعطا اذا ءاسفتلا قرفا لاق ردهنسانعم كمرد هق رف هنوتاخ هسخول و

 | ندتلع نالوا ضرام هعفدرب رعلا هم هاتفا قارفا هدندنع راضعب ردهنسانعم قلاغاص لوق ىلع ردنا

 | قار هالا | نوکیال وا "یر وا قافا ولبقا اذا دص م نمضب رلا قرفا لاق یکقماریفو كج - ردص وصح هتقاغا | ۱

 | ةقانلا تقرفا لاق ردهنسانعم ك دوس هج رادقمرب هنسهع ندد وت نااکخ كنهقان و 2 مربغ كبيصرال ایف ال | ۱
۱ 
 TT زا روا یک قلب هداعرم بوی ود هند حاقلاو عاتا یردودو اوتل ین ۹

| 
 ۱ قرفتاذ دوخاب (نیقرف تاذ اه ولی مو اه و ۸ یعرملا ف اه ولخ اذا مهلبا موملا قرفا لاق  ردهتسانعم |

 | ینیرادقم 7 هل رسک كاف ( 2 ةقرفلا ز ردیعت اراب صاي 7 هدع دالب هدنناب هفوک هلبا ء هرصل هلك و یرسک راف |

 | رواکق رف یعج روند هکولب ر ندسان و روند همولطو هغیاب ولط هلا دوس نالوا لبا یسمتلاچ هک دلنا جارخا |

 ll ةغىص و رولک قارفا یعجلا مج و ردشفلعج هرزوا هقرافا هدراعشا ضعب و هلی كنارویرسک كناف

 دا نالوا نکا ندهقرف هدنزوریما قیر ةفئاط یا سانلانم ةقرف تدب لاق رولک قیرافا یعوملبا

 نکا وهو سانلانم قیرف ءا لاق رولک قورفو هدننزو سلفا رولک ق رفا و رولکءاقرقا یعچ روند هب یناسفا |
 هلص كفاف (ناقرفلا رونل وا قالطا هرشک و دحاو ردعج مسا قیرف هروک هناي كحراش * ةقرفلانم ۱

 ةفلابم نوفکیدلباقرف ینیراثپ مارح ولالح و لطابو ىد رونل واقالطا هع رک نآرقو یدنلوارکد هکردردصم|
 | ردهنسانعم نوعو رصنو هنلوا قرف یی و لطاب "قح هلکنآ هکروند ه هنس ره و یدنل وا ریست هلا ر ردصام |

 | ین رونل وا قالطا هنایبص و رونل وا قالطا هنماکته رحم لوق ىلع هنتق و ج و ردهنسانع,ناهرب و لیلدوا
 | عجب مسا هدانعم و سپ ردهل ر وصت یراقدل وا قرفم ندرابک ةقرف ردقج ها ننعورک نیا ےک ی

 | ةآروت نالوا لزان هباسوم ترضحو رونلوا رابتعا عجب ندنظفل قرف هللا هموعضم یاف دوخاب رولوا هدنلزنم
 انبنآ ذا و ال یلاعت هل وق هنم و هنسانعم رګ قارفنا رونلوا قالطا هنسلچآبونلوب كن رد و ر ونلوا یالطا همش |

  ناترفلا لا موبان دبع یلعانلزناام وچ وبشا ین زبهدع رکن ارق هک(ناقرفلامو ارحل ا قارفنایا هناقرفل او باتکلایسوم

 نآرفیخدو هلیعص كناف (قرفلا )ردن وک ندا قرف ادتنا یلطاب هلا "قحار زرد رد مودا م ردعقا و هدنس هم رک ه الا ۱

 هسخ وا هکر دماعط واردر هدننزو هنینک هلال راتغلبا ناقرف تبان ردهنسانعم قراف رول وا قالطا هع رک |

 ردقح هل وا هپل هکراردبا تات ر ندد وس هلناب وبح ر راسو چ رپ دوخاب ندامرخ هلا دوس راردا بډترت نوجا نوتاخ |

 (یارفلا) و هدننز و باص“ (قارفلا و روند دنکواننوبق ندنکب ولکچ یرغوط هف طب ولی ا کند روسو
 ۱ ( هیق رفا) ملاک كندب و ینیب قا رف اذه  یلاعت هلوق "یرق و ردعتا هک نسانعم هقرف روند هغلیریآ هدننز و باتک ۱
 شهرفا هر وکه ننای كحراش »+ رددآ كن هکل وارب یعیكنهعساو دالبمقا و هدنسوش راق سل دنا هد رغم هلک كندر |

 هنفا رف هلکل وا یسرواب هدنزو نسح (قرغمل ازل ردهدننابم برعم هللا مصم رداع هلیعما ءاشداب مات ههربا ن

 زوعم لوق ىلع هحزسنا یوو ما اهدل و اهقراف اذا قرفم ةفان لاش رون هقان شما غوا

 مسطحا قرفم سرفولحر لاق رودط وه قرفچد هانا رولوا دضەكرول واقالطا هناويح و ناسا نالوا

 هقرفو اه رفت هق رف لاق رد هنسانهمقمربآ ندنرب یرب .هدننزو لمکت (تقرفلا) و (ییرفنا) نیت ملا لیلقیا

 لیعفتاریز ردشفلوا لامصتسا ید مدیا تم ردصم نا رداصت ےسا یک رج هقرفتا رهاظ هکر د جزم » هددب اذا

 هنسانعمقففر وق رفتو+ یهتا ردصوصخت انا ملا لس یک کزتو و نالو فزو

 | كقىرقت نانلق ساد وخا كن هق رفت ( قی رافتلا را هف وخ اذا هق رف لاق ردا هدنکار ندنغامد یت هروعش هکر دلعتسم

E  . «۰ت 



  ENEلجرا قرف لا ۱۳1 تیم اام قلوا منا ا ندقوخ زد دنسانعم قذیروق تلذک ی لوا ۱

 كن رب حابص بوکوس رف لوق یلع هتسانعم دادم روند هنتف و حابص قرف و عزف اذا عپارلا بالا نم اقرف |
 لاق روند هغل وا ریس یغلارا كراشید كل وا و هقلف وا هسفن جلا یا قرفلایلا ماسنانب لوقت روند هنسلچآ |

 تاو روند هغلوا ولنادیمو قچآ ندنرب یرب یراقهنقب كن راقایا كنهودو ابنیب ای دعابت یا قرف هایانیف |

 قصابو ٹاکوچ یفرطرب وا كسکو یفرطرب یعب قلوا هلاوح هنرز وا كنرخآ یوم كنفجا بل آ قرف هدنیسق ۱
 ندنسلوا لاتچ ینعب قرا یکیا قرف هدنبمق سورخ و ردندفاص وا هراکم هدنبسف تآو و ردترابع ندقلوا |
 هدهروک ذم "یناعم روند هغلوا قنغاط و ربآ ورا تاب هدر ورون د هغل وال ربس یرللتكلاقص و كچ ریو ردترابع |

 عبارلابابلانم اقرف لجرلا قرف لا ردهنسانعم قلاط بوریک هنجوم زکد قرفو رول وا مسا و ردصم قرف
 قرف لاقب ردهنسانعم كما هنسن هلا لایکم یراکدد قرفو امف صاغو ةجولا یا قرفلاف لخد اذا

 ققروق ردزاح هلا ددشتو هدننزو ءروبص((ةقورفلا لو( ذق و رافال روب زلا لایکلاب یا قرفلاب برش اذا لچ را

 هف ورف و ةقورافةأ ما ولجر لارول وافصو هثومورک ذم رونل وا ریبعت كد وا هکروند همدآ هرهزی و ایفزع 

 ردهدننزو هلولم هکهقورف و ردهدننزو روبص هکقورفو ردهدننز و سدنهکقرف وهدنن ز و فتک هک رف ضعبلادنع و

 سدن قرف هدندنع راضعبو روند همدآ عزفلاددش ققروق كب هقورافو قورافو ردهدننزو جوف کقوّرفو
 رون دهنالوا شل فوخ ندهنسنر هدننزو فتک قرفو زو دردن وواو قفز را یخ وا

 قّرفت هفرطره كچاص هکر وند هنسس هنر وا كنسهبت كشاب هدننزو سلحم «قرفلا )لو هدنز و دعقم (یرفلا)ل
 ام قرش یذلاوهو هسأز طسو یا هقرفمو هفرفمق بیشلا ادب لاق ردنرابع ندلح یکیدلیا

 لوقت هنمو رد قرافم یعجج رونلوا ریبعت یزغآ لو هکروند هنرب نالبریآ رالوب هججن كلوب قیرطلا |
 باب هرزوا سابق یکیدلک هدننزو دعقم قرفم هدارو کرد حومه هو و یا ثیدطا قران لع تقوا

 یدلیارکذ ینو فلؤم هج رک + رد ینبم هند ورو ځد ندیناث باب یکیداکه دن زو سلحم ورد بم هنغیدل وا ندل وا :

 فلم هلفمال وا هیلاعةغل ىجا ردم وس رم هلبتر ابع ب رض باب نم ةغل ق و هدحابصم تح ر دو ىم ەدە

 | صوصخ رب لوق ىلع رد هنمانعم قخااتچ لور هنزودومت(قورفل )لینک |هتراشا دار وب بوی تاغلااکا
 ۱ ههج وفرعف را هما وا ناش رط هل دعا اذااق ورفقیرطل اهلقرف لا رد هنسانعم كم قیرط و هج وب ودا و مه

 ۱ لاق ردهنسانعم كك بوچاق هفرطرب بویمهروط ندنشالت و درد نر یرو یک قحناقدوخای ین هقان و
 | بوج بولآ یتشاب ندند رد هلغتوط یروب 6قرافلا رو ضرالاف تّدنف ضاخما اهذخا اذا ناتالاوا ةقانلا تقرف

 | ندیک هجهقشب بولیرآ ندیاصعر و هدننزو مکر رواکق ّرف و قراوف یعج ر روند هکر دوخاب 4 هقان ندیک

 | روند هنآ نالوا كسکو ندنرکید یغجالآ رب (قرفالا) راردا قالطا قراف هلمبشت اک ۱ یتسهعطق باصم
 قرق ۳۳۷ دونه تورخ یک سا لاتجو یرخالا ىلع افمشم هیکر و یدحا تناکاذا قرفا سرف لاق

 قرفا لحر لا روند همدا نال وا قرا هدنشیه لاتح یس هی د وخاب یسهیصات و قرفلانیب یا

 رد جرم * ضیا یا قرفا كد لاق رونل وا قالطا هس ورخ قآو قرفلانیب ةق ورفم هتي وا
 | لاک كسان بولوا نصو كضبا كد ولهصاخ نالوا رداص فیرش ثیدح هدنتح لصالاف قرفا یهج و

 ۱ هن ویقنالوا ولنادیم یغلارا كن رله اخ و ردظ وحی وا عیاشهدنل زنم مسا لر هدیک دللامعتسا تک ینبم هني راتبغر

 | كشرالوق و ةدحا و ةبصخ وذ یا قرفا سرف لاق روندهنآ قاشطكتو هل كناف رولک رف یعج روند
 | هدنک اربیرلت وا هدننز و هحرف (ةقرفلا )فا یا قرفا لجر لاقب روند همدآ نالوا ولجالوق و ولنادیمیقلا را
 | هدرخ هدننزو فتک قرف هکیدید راضعب و اق رفتم ناکاذا ینعب قرف اهتنیف یا ةقرف ضرا لا روند هرب شک

  هدنز و ءارج (ءافرفلاز ضرالا طغب مریغص یا قرف تبن لا روند وا نايم رو بوت روا ی ییزو لرب هلغلوا

 | ی یم (نیق راف )نی ہبطلا نیب ام ةدیعبلا یا ءاقرف ةاشلاش روند هلویق نالوا هداشکیراقلارآ كس راک ما كس را ەم

 | لا وما هلع كنهزمه( قا رفالا) ردفراعتم هلبانیق رافآیم هکردهدلبرب هدننلابا رکب راید ینعی رد روک ذم هدنسهدام
 ۱ هد هما هدننز وریز (قیرفل ردعضومرب هدهد دم قیقع هدننز و تانیهج (تاش رف) ردعض ومر ندهندم |

 | هلی كنا( قو رف) رد دا نابای لوچ ر هدنن رقنیرح هدنن ز و ریغص هلا هروسکم "هددشم یاب (یقتترفرل ردعض ومر
 | هدنزو روبص (قورفا) ردیعما كنسک مان یسلادبعوبا و ردیدآ كغاط رب (قورفمل ردعضومرپ هددعس راید

 | دوخای ب غو قرشهروک هتنای كح راش + ردسبقل كنبرهش همنطنطسق و رددآ هبقعرب هدهج هن وا ندهدلب مان رجه |

 (نیرح )



 ۲۵ لس
 | روند نیترفشلا قف هنرق لاتچو هدیدح یا ناسللا قف لجر لاق رونلوا قالطا همدا نابز رف قطسو |

 قو عابس نشور كى قبتف و ناتبعش هلتناع اذا نیترفشلا قف لصن لاق ردشل ریآ ندنرخآ یسیرب هکا بوک

 هب ی. رومدو هنسانعم راخت روند هرکلود هدننزو لقیص ( قتیفلا ) قرمشم یا قىش حج لاقب رول وا فص و
  یرلانعم قتف هدنع و كرانو هنسانعم با "و روند ه یوق و رول وا قالطا ههاشداب و دامام دادح اون

 e رخ و ردبدآ كغاطر هدنزو باتک (قاتفلا)ل ردعضومر هدننزو باتک (قافوذ)) ردظ ولم

 | امرخو روندهندضاب كنفيلامرخ و نصا لا ردا لمتت ةرییکلا رم یه و قاتفلابآلاو رال نیحگلآ لا روند
 | سعشلا قاتف رهظ لاق رونلوا قالطا هنغالوق ناننروک هلا روهظ و عولط كشنوک و روند هنوچ كنمقلاس

 د روند هغلوا فرط رپ بولیچآ ب اضم ندنک و ا كن وکو ردظ وم ی لوا هنسانعم غم واو هداروب ابنیع و اهنرق یا
 وص فورعمر و روند هوم بک ندهطولخ دی وداو اع مغلا قاتفناب یا قاتفلاب نسما ترهظ لاش

  بورپآ یثیآ نکرروهدنزو هجرحد هلعج دم رده رقر هدنساضق ورم هدننزو لفوف (قتوفا) ردیعسا
 ضرا لاق روندهرب ولنادیم و لو هدننزو لقیص (قصفا) دعاب اذا هیلجر نیب قعف لا ردهنسانعم قجنآ
 | (قاجملا)هنسانم قوی روند همدآ نایرو قرءهرآ ۳ هلیس هين لعاف سا (قعغتلا) ةعسا و یا قحف

 | بون وکا جاج هکروند هراهدرکش عش ود هرونت هدننزو E US دیس اکر دیفدا مو هدننز وقاهفنا
 | تاتف روند هنسیتنرف كمتا و رونتلاف طقس فيغ رلاوهو قدزرفلا انمعطا لوقت ردهقدزرف یدرفم رول وا قرح
 ۳ | "قد هلا زرف لوق ىلع روند هنغمو ريخ هکر دی رعم یسراف "هدزارب هقدزرف هدندنع راضعب و هنسانعم رنا

 ۱ نان وا قدیراکدبد قموب ینعی ردشفل و زارفا هعطق ر ندنآ هلغلوا قیقد ربجخ ارز ردبک مو توحنم ندنراظفل
 مان هصعص ن بلاغ نب مامه هلا قدزرفو * ردقل وا دزارف هسا سابق ر واک قزارفیعج ردهزرفم ةعطقر نخ

 ۱ ر اوما یسلواهیبش ه ەد نت شعش ود هرونت یسهرهچ هروک هتناب كاسراش ردشلوا بقلم فورعم اش

 فورح یسهلج و هسل وا نفر شف نج سا اریز ردقلوا دز رف نالوا سابق جد هدنربغصت كنظفل قدزرف و

 5 ع ءا یر كلادن هرکل رونل وافذحیربخا فرح هدنریغصت و عج هسل وا لوصا

 قیزارف بودا ضیوعت ءاب هدنریغصت و عج و یدنل وا دع یلوا هفذح ندفاق هلسایق هات هدهرو نم هدام هلغل وا |

 هدننزو قرح (قرفلاژ روند هنسولاتفش تا هکردیفدارمو هدننزو كسرف (قسرفلا)) روند د قیزیرفو |

 لصفاذا لوالا بابلانم اناقرف و اقرف ام قرف لاق ردهنسانعم قمربآیتسارآ هنس یکیا هلیعص كناف (ناترفلالو |

 یلاعتهلوق و +هانمکحا و انلصف یاد هانق رف ان ارق وچ یلاعت هل وق و یضق یاد ےکح مالک رفاہ ف یلاعت هلوق و

 قرف لطابلا و قانیب قرفلابلّرت هکشالما یا داق رف تاق راغلافع یلاعت لوقو هاتفا رحل یکیانقرفذآ و ۱
 سآرلارعشیفقیرطلا وه و هقرفیف بیشلا اد لاق رد رلقلا را داره هکروند هنلوب كنن راک و لب چاص نالوا هدشاب 0

 هدنو ردا تاعیتسا لالغ عاصج وا ردف ورعم هد هن دم هکردیدآ كچل وار و روند هنزب ناتک و ردیعسا شوقرو ۱

 یعج ردا باعیتسا لطر ترد لوق یلعو لطر قلا نوا ضعبلادنعو ردفا هلنيتح لوق ىلع ردزتاج هلنیتصف ا
 ةتس عسیوا جصفا وهوا هل رحم و مصا ةئ ةئالث عسي ةنندلاب لایکم وه و قرفلاب هلاك لاق هدننز و نانطب ر ولک ناقرف ۱

 یز ٌطم ردضحم طلغ هلغل وا موسم عابرا ةعبرا و | هدرادضسن هدارو هکر د د جیزتم» لاطرا 2 ةعبر اواالطررشع |

 هلکطیا مسر یتترابع لاطرا ةعبرا ءارلانوکسب قرفلا لوقب مهضعب و هرکصندنریرحت هدیدع لاوقا هدیرف |
 م وسم ود ردبعوتسم یلطر قلا نوا عاص جوا هدمذهنو ردقلوا هلیناونع لاطرا ةعبرا هدارو نالوا تا وا ۱

 هلغلوا لط رثلث و لطرشب یوبن عاص هرزوا لاوقا ما ار ز ردلکد عالم یناب هلفالتخا كل وم ارهاظ هلغلوا :

 هکدرکچ شراب یرلکذید قرفو+ هلوا لوم هنفالتخا یتا ضو یزاج رکم رول وا لطر یتلا نوا مامت عاص چوا
 قرفلا ثالم اذا لوالاباسبلانم اقرف لجرلاقرف لا رک ذیساکر اردا فلع هه ود هکر دهنسانعم قلوا تالام
 هنسب روس نوبق نالوا باوص نکل رد رداستم قفل وا عاحرا اکا كلمریعض ندنفایس كل وم هچرکه کرد ح راش

 قرفتیاغب ردهغلابم (قورافلا قرذ اذااقرفریاطلا قرف لا ردهتسانعم كلثئدح شوق قرف و ردقلوا عجار|

 لطاب هلا قح ردشفلوآ بیقلت هن راترضح هنع هللا یضر باطل انیرع هلتبسانمو روند همدآ ندا لصفو

 ینایملرفکو ناما بودا راهظا یعالسا باتفآ هد همرکم ٌهکمدوخاب یتبم هنکیدلیا لصف وقرف هرز وا لاک نام

 تعع ها ض ممر دیلضفا ودجا كنابکرم و قارت عیج هک ق وراف قایرت و یدنل وا بیقلت ندنکیدلیا لصف و قرف
Êهلنیتصف (یقرفلا) رک ذیساکروند همدآقفروقك قورافو یدلوا فصتم هلا قوراف نوچغيدلوا قراف نس  

 | نص



 انا لصف ]اس
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 ی هنن ر هدننزو لیعفت (قیبفلا) رونل وا لاخدا نیونت هدقدلوا ر ]

 ا ردهنضانعم قلق نارحو كند یرظن هنسنر و هدسفا اذا هلام قیغ لاق ردهن انعم كلعاهابت بورب و هداسف

 لقب ردهنسانم قاوا هرزوا شروشو ددرت بوی رارق هرکتو یآرر مدآروریح اذا هرصب قیغ لاق

 تقیغت لاق ردهنسانعم قفلنامط ز هدننزو لعفت (قبغتلار) یش ا

۱ 

| 
۱ 
| 

 | ے کلا دبعو سیردا انا رعو نیسح ندنیدح رده رقرب هدن رق سینت هدننز و هر ( هقیغ إل تلطا اذا هلع

 | یلاعت هنوعب زحن ردعض ومر هدندرو دعس نب هبلعت یب هدنربظ رانلا ةّرحو ردنداروا نوبقیغلا نیسطان

 قاوفلاهذخا لاق رون د هغ رفحا هکردتفلهدنظفل قاوفهدننزو باغ هللا هزمه ( قاؤفلا سل ءافلا لصف ]چ
 أ قاوفلا هذحا اذا ثلاشلا بابلانم اقاؤف لجرلا قأف لاق ردهنسانعم قمرقحنا رول وا ردصمو قاوفلا ىا
 ندنتلع قرفحا ندا نّوکت اوبس عز نالوا ثدحم هدهدعم هکر دسا كعجو هلا هزم قاّوف ضعبلا دنعو

 هنال وا ضرام اندام نالوا یواوو هغرقحنا نالوا تلع قاوف نالوا زوم ینعی ردهص وص تلع هکردترابع
 ردهنسانعم قمرا هلی وکس كنات و ىح ك ناف (قتفلا) ردح ورشم هد هبط بتک ی الع و یبس كنلع ردص وصخ

 دوخا یراقافتا هکر دله عتسم هنسانعم تعاج یاصع قش قشو هقشاذا لوالا بابلانم امتف ؛یشلا قتف لاق

 م نالف قتف لاقب ردترابع ندکلنا عوجر لاتقو برح بوشود قاقش هننراتین بولیزو یراهاصم

 | ردزژاج هلنیتصق هدنو ردلهعتس هن انعم قمرافا یر رف بوکوس قفشو منیب برطا عجرف 2 "قشیا
 | هیغاب هاروا بوغاب روم هنسیلاوح و فارطا هکرونل وا قالطا هرب لوشو جلا یا ربا قنق و ىلا رظنا لا |

 ۳۳دنب رطع دین وه و عقاب قتفق نا ر رولوا اشک وش یتفارطا هکایوکهکرد هنسانعم قنافوی و
 نانلوارببعت یتبراب قیساق قتف و هلوحام

 هلدبس لاصتا ق 3 ون لیسج نالوا سین ا یر كفساق هکر ده راب لوش ینعب ردلاصتا قّرفت هروب نم

 هجربدقتو رونلوا قالطا هنسل و |عسا و بولت ر لر لار یکیانالوا هدنتسوا كنيثنا هجهاک و ردیسلناذوفن هج راخ |
 ندشراپ دوخاب رول وا لزا قسرغب یرلکدد روعااصوضخ رول وا لزان قسرتاوهدرایو ینا چا دنیا سبک
 | تاو ور هسرول وا ثداح هریغ ندناییصتلعو و ردت وطر یلت ّومدایو یلتسامایو ردلپ ظیلغ “یش 2 ناقیچ |

 هدنزرط هعرق بوبویب هلیل وزن كناعما هنیبثنا هکر دیالوا دیدش كنوب یرلکدید هدو ردقوب

 ردهنانعم قفاق بام هری و عسن او جرفناام ىلا یا قتف ىلا حرخ لاق رونلوا و

 یعجج یبکر فو ضرم و نرد رونل وا قالطا ه هثداح و هل زانو تفآ قتفو هیف قاتفلا لعج اذا اقتف نیبملا قنف

 لاقب ردهنسانعم قمراپ دوب (یستفتلال ضرلا و رققلاو ندلاک تاف یا قوتف هتاصا لاق و

 قتفنا و قتفتف هقتف لاق ردهنسانعم قلراب هدننزو لاعفنا (قاتفنالا) و هدننز و لعفت (قتفلا) هقش ادا هقتف

 | هک رد هنسانعم قلوا تداح تلم یرلکدبد قتف هدنغلارا یکبوک هلسهم كنهقا قاتفناو قشناف هقش یا

 E اعف ءاد اهذخا اذا ةقانلإ تقتفنا لاق ردا ثدحت ندکلزوعم كبو و رول وا ید ؤم هکاله هجهاک

 هل رسک كن هزم ( قاتفالا) رون د هنغیر یساق و هنجامترب كکلم وکه دننز و دعقم(قتفم اله تومن ام "ر و اېن رسو
 | لج را قتفا لاق رد هنسانعم قما ضوا هرب نالوا شمالا تباصا اک | بوغاب رومی هنفارطا ینعی هرب یراکدد قنف
 | اعرخو ةلاود تنم“ اذا لجرلا قتفا لاق ردهنسانعم قفل وات بوروع" یراراوط كمدآ ر و قتفلا فداص اذا

 یتفاثک باصم ندنتسوا هسکرب و نيجارعلاب لاتسا اذا نالف قتفا لاقب ردهنسانعم كل از هلي وچ كنمقلاس

 هرجا باح” شنوکس علا نرق قاتفاو مغلا منع قتفنا اذا موقلا قتفالاقب ردهنسانعم قلوا فرطرب بولچآ

 اس ناتق باصااد) سما نرق شا لار رابغ ندا رهاظعاعشو هعل هوار ندا انااا اا وایو ک

 کد اک قوتفلا هلع تا اذا لجرلا ق قتفا لا رد هنسانعم قلوا ضرام قوت یژکا همد رب قاتفاو هنمادبف

 ءافتر رف كنر وع هلنیتعف ( قتفلا ]ل قتف ف ىلا ج رخ اذا لج را قتفا لاقب رد هنسانعمقمتیچ هرب قجآولنادیموشیککو

 قاروقلیب و تقتر "دض عبارلا بابلا نم اقتف 2 ًأرملا تقتف لاقب ردهننسانعم قلوا قرب كى بویلوا كشت ینعب |

 هدنن زو ءارج (ءاقتفلا) بصخا اذا ماعلا قتف لاش ردهنسانعم قمل وا قالو قلزوا ولتکر و ولمن زازا

 | ولزوس قوچ هلنیتعض (قنقلا) جرفلا ةقتفنم یا ءاقتف ةًأرما لاق روند هتروع نالوا قر آبویلوا كشنب یسرف

ما (قبتفلا ) ردد آ هبرقرب هدشاط و مالکلاب ةقتفنلا یا قنف ةأرما لاق روند هتروع
 | ندکلزومس كب هدننزوری

 ماتم ناسا قیتقو انس قتفنا دق ناک اذا قبنف لج لاق روند هبهود نالوا شلترب بولیراب اجاح یسیرد
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 اله بویلوب حالفالصا دوج و یکیدلیا تباصا كتالا لوا نرد اے ب ورا وص برخ تالآ هلاکت یا ۱
 | حالس هلکن آ هدنمرادالب ردنابنرب ولتیع" ندنعون نکل دوس هکر ارد نایب هلا نوتیشخط هدنادرفم ینو رول وا |

 | ةقلغلاب غید اذا قولفم باها لاق روند هیرد شل وا تغابد هلبا هقلغ رش (قولغلا) رارراوص یتسولمان

 .ینعی ردهغئلو و هدراذا یناثلا بابلانم افلغ بابلا قلغ لا ردهنسانعم قمابق وېق هدبننزو قلخ (قلغلا)
 | هغمایق یوبق ردمسا ندانعمو قلغو ردقلوا هدنناب لاصفا نالوا ج ردهروع#* ةد ر تغل دوخاب رداطخ
 | هه ود و همدآه جوق و قبرآقلغو نعما اذا اقلغ ضرالافقلغ لاق رد هنسانعم كمك هر قاربا كى قلغو روند

 | هلنیتمط (قلغلا) رجا وا فحاریبک یا قاغ لج وا لج ر لاق روند هه ود ولی وت لزقو همد آ ولزکب لزق لوق ىلع |
 هکر د هنسانعم قالغم هلنیتصف (قلغلا) قلغم یا قلغ باب لاق ردیلباقم كنوب حح هلنیتعض هکهتن رونید هبویق شمن ابق |
 بالا هب قلفی اموهو قالفلا ىا قلغلاب بابلا قلغا لاش وند هدیلکو ه وکر وسو هلادنم قج هابق یوبق |
 نی هلکماع | ادا هدط ورشم تق و نویدم نهر نانل وا عضو هشناب یلدد ضرق یکیدر و رول وا ردصم قلغو |

 كلذو نیترلا هقفما اذا عبارلا بابلا نم اقلغ نهرا قلغ لاق ردهنسانعم قلو قسم هنهر لوا ۱
 | دفاع نهرلا قلغی ال وبشا هلغل واندهیلهاح لاعفا رو زعلعف كرد ح راش« طورشلا تقولایف تكتف م اذا |
 :هویم هلفثل وروق یرلبد كن رالاد امرخ قلغ و رول وا یدض كنهر "كف قلغ سپ یدنلوا عفرو یمن هلبیدح |

 لصا یسهق را كنهود و اهلج عطقناف اهفعس لوصا تد"ود اذا ةلصلا تقلغ لاق ردهنسانعم قاق ندکمربو

 | هدننزو حاتفم (قالغلا)ءارپالا رد رد اذاریعبلا ریظ قلغ لاش رد هنسانعم قل وا ضای هرزوا هجو قح هل وک وا |

 مم هکی س هلک قولفمیبک و ک ر وس و لادنمو زاقرط ودیلکر وند هنلآ قج هنابق ی وېق هد ران و هلیعض كی” (قولغملا) و ||
 هدقدنلوا فیعضت راق دوخاب قوارب ندن راق وا راق هدننز وربنم(قلغلال ردن د رداون یک طعسم و لکم هللا هم وعضم |
 ردندنفاصواو تومن كراقوا نالوا ياف هدراق قلاغم لوق ىلع رولک قلاغم یعج روند قوا نالک هدیحند |
 | نهلماصم باب هکر دهنسانعم كمرپ و ها یعطق هجو بویلقریخم یرازاب (قالغتسالا) ردلکد ندنسساه |
 | راض انا لع تقلغتسا لاسض و هدر ازابخ نل لمع ۸ یا تمن ف نهلغتنیا وقت زولوا شا ۲
 | نی كءربچ هدننز و فتك( قلغلا) جرا اذا مالکلا هیلع قلغتسا لا رد هنسانعم قل وا مصح هدملکت و كاد |
 صاشرپو ردیدآ لجررب ندنسهلسق مغون هدننز و دادش ( قالغ ) لکشم یا قلغ مالک لاق روند هزوس |

 ناخ وص( ناقل وغ رد دآ عض ومر هدننز وماطق (قالغ)) ردلبا هلم*وبدوخاب ردندنینتح قالغ ن دلاخ و ردیعما |

 دض بابلاقلغا لا ردهنسانعم قمایق یب وق هلل رنک كنهزمه (قالغالا) رده رقر هدنساضق ورم هدننزو |

 | كنهود هلکقلکوم لو ضاو ههرک ا اذا *یش ىلع هقلغا لاق ردلمعتسم دنسانعم هارکا كقلشیا یکاروزو هکف |
 [ هنهارم هدننزو هلعاسفم (تقلاغلا) لاجالاب هربدا اذا ریعبلا ربط قلغا لاق ردهنسانعم كلنا غاب نقص |
 | هکر دهنسانعم قلوا لیج و جرم هلقعصاب تبوطر یر هلنیتهف (قما) هنهار اذا هقلاق لاش ردهنسانعم |
 ۱ بکر اذا سماح لاو لوالاو عبارلا بابل ا نم افغ تقعو تقغو ضرالا تقع لاق ردمزلتسم ینتماخ و كنساوه |

  هضرا نالوا بیرق هراوص دوخاب نالوا مخ و یساوه هلغلوا ولت وطر كب هدننز و هحرف (ةقمغلا یدنلا اهلع |

 | ذبرف وا لقث و یدن تاذ یا ةقغ ضرا لاق ردنا مخوت یتساوه بول وا ولت وطر ماد هلنایرسو بذج هکروشد ۱

 | قغ تاب لاق روشد هاب شلوا نفعتمو دساف یسهصار ندن وطر تژکه دنزو فتک (قملا) هایلانم |
 .یرزوا نوچیاقلوا بولو ج هکر وند هنفیروق امرخلوش (قومغلا ) یدنلا ةرنکل داسف وة هع را ناکاذا |

 امت لوش قومتم لصا هکر د حراښ + جو كل ردیل "عدف ناکاذا قوم رسو لاقت هلوا شمن روب بولتر وا |

 | هنضرم هتغقومو هلوا عوض وم هشنوک نوجما قلو جن هلیلاک بو روس زوط ه هکر م هک وزح هکر دیغیروق |
 | فتك( قهغلا) رول وا ثداحهدنکیکه غر وکو ا كنه ود هکر دض رم هل وکر هلاک( قمل ال ر ون د هود شماغ وا |

 هکلیلد و رد هنسانعم تزاطشو تاشن قبغو روند هن هود نوزوا ولعرک دننزو لقیص (قهفلا) وهدنزوا
 ۱ هکلکوی عل رونلتفص ترازن و مظع هلظفل و و نونج اذکو طاشن یا قغ هب لا هنسانعم نونج روند |

 ] دو هدننزو رهوج (قهوغلا) رزنیا قغ یش لاق و مظع یا قع "یشلاق رول وا فص و ةغلابم هغلزآ و
 | یرصب هلکلک قلنابط هزوک هدننزو هجرحد ( ةقمغلا  ردنفل هد هلم روند هب هغرق و ردهنشانعم نونچ |

 ردهنسانعمقل وا فبعض تواکن امط.هزوکو هرصبفعضا اذا هنیع مالظلا قمع لاقت ردهنسانعم كلا فیعض ۱

  كذاق (قافإ) روند ه هغرقو روند جد هقاف ردیعما ۱



 | 2 هجا هحارد و نتنمو دراب هدنز و دادش(قاتغلا )و هدنزو باص( قافلا ظا اذل ظوسخ ليلا قس 2
 | نددراب هدار و انتنمادراب یاهاقاتغو ايالا ابارشالوادرب اهیف نوق و ذال یلاعت هل وقهنموو حراشلا لاق روند

 | قلطم هلکطا ربسفت هلبناونع نما درابلا نامه فل م × هلوا هدنسهبر زا هکردنالوا دراب هاغلا 2 ةیاغ ندا

 یدیق ءالا هدا روب هلذل وا موسم هلیترابع نما درابلا ءام ا هدر اسو هدحاعص نکل یدنل وا هچبرت هلا كاج ینا
 داوس هيس هجو سل ردرسفم هلن ادوسا ءام ندا نالیسندنرادولج كران لها هدساسا ر دلقح جد قلوا طقاس

 راثلالها دولج نم رطشام هدنادرفمبغارو ردبلاغ م وزامو مزال هنفعت هتبلا داوس هدهروکه ن ریسفت كف وم» رولوا

 یتظفل قسخ هلغل وا رمسفم هلبترابع رب رهمزلا ليقو ممه دن دص نم م لینسیا قسغیام هدب واضی و ردشلنا نایب هلیترابع |

 مدهک رز ا نا قاسف قلاوج کردن غو یدلیا ناب ادبقم فلم که ردشلبا لج هنانعم نایرج و لیس

 ردحج رایریسفت كفلؤم هلیس هلباقم مج هدلاحره ردشلیا دع بّرعم هک ای وک هلکغد ه وص شقوقو قوغوص
 رد هنسانعم قمروا ه هنسن قشموب هلی وکس كنهمجم نیش و ىح كانیغ ( قشغلا ) لیقثتلا و فیفا "یرفو
 روند هیمردصب و ها یرانات شم اعشپ جوجو شماقل زوط هج وبا هلی وکس هلداص و ىح كنيغ ( ةقلصغلا

 رب و ج رهنم تجرخ اذا یناثلا بابلانم اقفغ راآ قفغ لاق رد هنسانعم قل هطرض هلي كنیغ (قتفعلا

 كلک ه وص تعاسره هود واریثک هب اش اذا طول ان الف قفغ لاقب رد هنسانعم كکود بور وا قوچ یمدآ

 لاق ردهنسانعم قعثآ ی ردب 4 یشید كشا ثاکراو ةعاسلک تدرو اذا لبالا تقفغ لاق رد هنسانعم

 موج هرزوا هنسفر و روند هرومی هعقبقخ نایلوا ولتدش قفغو ةرمدعب 2 یماهانا اذا نان الا راما قفغ

 لاق رد هنسانعم كلك هقیچ یناهک ان هرکصندقدل وا ددنان و بئاغ و مج اذا هيلع قفغ لاقب ردهنسانعم كلبا

 ةقفع موقلا قفغ لاق ردهنسانعم قمو وا هجرادقمرب هدننز و هقفص (ةقفغلا]) ةءاق ةسغلا نم بآ اذا نالف قەغ

 موقلا ثیدح عع ماناذنالف قفغ لاقى رد هنسانعم قمو وا كر هیلکد ینتالک كسلم لها( قیفغتلا)ةم ونا ومان اذا

 ردهنسانعم قمو وا ءرکصتدقدلاق زسوم وا لوق ىلع رد هنسانعم كما راع هلقماع و وا یمدآ شقوص نال و

 ( قفغتلا رد هنسانعم عج ره هدننزو لرم( قفغمل اا قرا ف مون قیفغتلا وا هدهس و 0

 هداروب یرهوج عجبا همو ه رش اذا بارشلا ققغت لاقت رد هنسانعم كما ارت 2 نرو نم

 0 ا ا ر وا قلوا همام كج هن ود ىم ها ت رابه فرصتال قفغنلا |
 ردشلنا تیا ور ندیباعانا هبا یمص ا یرهوج هکر د حراش « یدلیا طلغ هدمزوجرا یکیدلیا داهشتساو هدنآ
 ا رد هنسانعم كلا هطاحا هدننزو لاعتفا ( قافتغالا) رددآ نصحرب هدسلدنا هدننزو بحاص ( قفاغ)

 هدنز و قش( "قفل )ردفا هلا هلممو یدنلو وا رکد هکردیفدا رو هدننزو هقلفع (فقلفغعلا و طاحا ادا هب قفتغا

 اقیقغو اقغ راقلا قغ لاق رد هنسانعم قمتیچ یس رقاو رقا و نکیا رانیق تفز هدننزو قیقح(قیتعلا وا
 قنات وص و تّوضانا رعملا قغ لاق رد هنس انعم كم وا ناغوط رفاچ و هل ونص حم و یلغ ادا یتاثلا بابل نم |

 قیض ىلا ةعس نم ارت اص تاص اذا اقیقغو اقغ ءالا قغ لاق رد هنس انعم قلا نک درب ھا راط ندرب

 ناغوط رقاج هدننزو هلزاز ( ةقغقغلا ) رده اکح ندنسم وا نالوا هدقدنلتظلغ بولیغو یسس كنهغرف قغ و

 هدنلاح عاج هدننزو روبص(قوقغلا لو هدننزو داذش(قاقفلا) ت وص اذارقصلا قغقغ لاق ردهنسانعم كم وا

 Ê هلناصف (ةقتغلا ) عاما دنع توص اهجرفل عع تناك اذا قوقغو قاقغ ةأ ما لاق روند هتر وع نت وا یجرف

 هنمو رده اکح ندنتوص ندا روهظ نکیا رانیق هنسسن ب هلب سمک ك رانیغ (قغىغ) روند هم راش وف تتلق
 نايلغلا توص ةباكح یه و ٭ قغ قغ لوقت ےھنوطب نا یتح ی !موب سانلا نم برقتل سعثلا نا تيدا

 | نولوا یراقا رپ یصبهکر دقلتوا هنوکر تبا هدوص لوق یلعهنسانعم بلحرونبد هنوص وب هدننز و رفج(یقفلغا)
 قفلغ سوق لاق ر وند هاب ع الم یک هدابکو "ریا قفلغ ش شیع لاق روند هکلرد نالوا هرزوا تاو ا

 نونه یراق جو هپلوچ نیکرچیلعفو لوقو رونید هنیفل امرخو روند هخارپب هق. دلو اهرز وا اه

 ةأ مالاق روند هتروع نای روبكاچ هدننز و یساط رق( الغلا ) لمم لاو قطنلا فیس ءاقرخ ىا اقفلغ ۱
 | هدنع هلی كنيغ (هقفالغ ) ةلوط یا قافلغ ةآرما لاق روند هتروع نوزواو هتعی رس یا ی هلا ق ال

 | لجرا قفلغ لاق ردهنسانعم قلوا لاح ریو مسعم هدننز و هجرحد (تتفلعلا) ردیدآ هب رفرب 0 دز

 یرکس(قلغلا)و هل رسک و ىح كنيغ (ةقلغلا) ءاسا اذا مالكلا قفل لاق ردهنسانعم كلت وسدب و ربع اذا
 هشبح و رونا وا تغابد العا هلکنآ رولوا هدن تکه شبحو هماهت و زاچ هکردیعما جا تاچ وک سذج رب هدنزو |

 (یسەفئاط )
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 قی رغلا])لو هدننز وسودرف(قونرغلارل و هدننز ور وبن ز قوت رغلا )هل را اذا هوو زتسلا قد غ لاق رد هنسانعم (
 هکق ین ضو قون غ ضعبلا دنعو رددآ كشوق ضایلوق یلع هایسرب ندنراشوقوص هلبصف كنون و یعط كنيغ
 "باش هبنآ "یماساو ردشوقرب هیبش هان روط دوخاب یکی کرک روند هنیشوق ان روط مسا یکیاو ردهلیعط كرانیغ

 نوزوا ینوی و كوي ندزاق ردنییم هلیشوقوصقآ نانل وا ریبعت وغوق هدنادرفم عیج ش وقود رکذ یساکر وند هان

 هداروا یشان ندنمه و یرهوج ردلکد جګ یرکد هدنسهدام قرض وبشا كنوبو راریدوقاک ا هدیسراف رول وا
 تان كن هدامو ه وبیس هکردنا تیاور نج نا هکر د حراش» ردشل وا بهاذ هنسهدایز كننون هکیدلیا رکد
 رکد هدنسهدا ر عبرا تاب هدهباهنربثا ناو یدل وا بهاذ هنسهدایز نایحوب آو هننون تلاصا عی هنغیدل وا عبرا
 هدننزو لیدنف قیخ و هدننزو روبنز قون غو هلبصف كنو و یعض كنيغ قیترغو ردشلیا هیعسل هج و یضای و
 یک مس ید هدننزو طبالع قارغ و هدننزو ساطرق قانغو هدننزو سودرف قون ضو هدننز و لءوعم قبضو
 حاص شاروا هدننز و روبنز قون غو رولک هقنارغو قینارغ یراعج روند هناوجربلد هزان ورت یکل کو ضایب

 تیاغب زب هدنکو کك نجاغا جج” وع هکردناب رب قنا ضو قو غ لوق ىلع رد قنا غ یعجج رددآ رصشر و رون دهن وط

 راسو شنوکه کروند هغلت وا نال وارتتسمو هزات قون غ ضعبلادنع و رولکق ینا یعج رول وا فیطل و قشموب
 روندهب ولناق ولد هزات ول وط هنا ن وغ وا یر رهو مات یمادناو ءاضعا قنا غو هلو ا هزات ور ندنغیدما ض وا ثداوح

  2 9قنا غ هدارو سپ ةللتع چاش یاتقنا رخو فانتا زما و ماتیا قنارخ باش ناف روا زا تصو
 هب هروک ذم رویط هلمتهج ضاب ردمانصا داره ندقینآض هدنسهرقف یلعلا قینارفلا كالت کرد ح راش + زول وا درفم
 هت وایرب ینآاشکلدمسن هکر ول وا فص وه وسیک مرن لوش هلی لرانیغ(ةیقنا رغلالو(تقنا رغلالردشفل وا هییشت

 عاعش هلغلوا رتاف زوک هدننز و هجرحد (ةقنرفلا ]ل جم رلا امیفت ةعان یا ةيقنا ضو ةقناض ةل لاقت هلوا ردا ناشي رب

 رددآ یداورب هدندروب ملسون هدننزو بدنج (قنرغلا) روند هکمروک راهنسن كلبا كلا نکر دنا رظن هسعش

 | كن هک هلنیتصف (یسغلا) ردلکد یکم قرغو و رددآ ه رفرب هدنساصق ورم هلبصتف كنه یازو تنیغ(قزغ)
 یک قومهرف ونا وز هدنجما یادغب قسغو لیللال وا هلظ نمیا قلفلا یلا قسفلانم لا روند هنغل وکارق ادا

 هلناصف (ناتسغلالو هدنزو دوعف (قوسفلا) ردقح هل وا قومهرق هروک هلناب هراس تادرفم روند ه هنس كناز

 تقسغو هنع تقسغ لاه ردذوخامندنسانعم تل ردهنسانعم قمراشی دوخا,قل وا زمصم توللنامط زوک
 لاق رد هنسانعم ققآوص یراص ندهراب ناقسغ و تعمد وا تلطا اذا عبا رلاو یناثلا بابلامان اقسغو اقوسغ
 رومی دولب هلتاصف ناقسغ و هدنزو برض قسغو رفصا ءامهنملاس اذا عبا رلا بابلانم اناتسغ حرا قسع

 كلک ود دوس ندهعو تشرا اذا یناثلا بابلانم ان اتسغ و اقسغ ءاعسا بقسغ لاقب رد هنسانعم كقلیتنسچ
 قلوا وك ارق كب هح ناتسغو قسغ هلئیتصف وقسغ وا عرضلانم بصنا اذا نبللا قسغ لاق ردهنسانعم

 ردهنسانعم كلود هنسنرب ناقسغو هتلظ تذتش اذا اناقسغو اقسغو اقسغ لیللا قسغ لاق ردهنسانعم

 قمل وا لظم كب دصک یجدوب هل رسک كنءزمه (قاسغالا) "بصنا اذا عبارلا بابلانم اناقسغ ءالا قسغ لاقي
 | قسغا لاق رد هنسانعم كمريک هنسوک ارف ادا كندعکو هنلظ تذتشا اذا لیلا قسغا لاق رد هنس انعم
 ردیع رش لامعتسا هنسانعم كليا ربخأت ردق هغلوکارف ادتا یناذا ماشخا نّدومو قسفلاف لخد اذا لجرا

 موسم جد یترابع مالظالا قاسغالا و قوسغلا و هدارو ليللا قسغ ىلا برغلا رخا اذا نذ ولا قسغا لاق

 ندرارکت هلا لج هنسانعم مالظا درح یکقوسغ قاسغا تیاهن یدفلوا ضرعت ندنغیدلوا رارکت هلغلو

 بل هدنیح یغی دل وا بثاغ قفش دوخای رونلوا قالطا هرق هلیس هين یلعاف مسا (قسافلا ) رونل وا یصفت
 ةژكل تطقس اذا ايژلاوا لخد اذا لیللا یا هعبقو اذا قساغ رشنمو  یلاعت هلوق هنمو رونل وا قالطا

 رق اقلطم راضعب یتعپ ماق اذا رکذلا مش نم ةعاج و سابع نا لاقو + اهطوقس هدنع ماقسسالاو نیعاوطلا
 عقوم ار ز رلیدلپا ریسفت هلا هک لخاد هتل راضعب و هلبا رت لخاد هفوسخ راضعب و هلا لیل راضعب و هلن
 ماتسا و نیعاوط هدماکنه لوا هکرایدلیا رفت هلا ارت نالوا طفاس ندعافترا راضعب و ردروشو رش
 عفدنم هدنعافتراو عولطو رولوا هدناوا لوا یراک اله یثاومو "باود اصوصخ ردا ثدحم قوج

 ریفصلا عماجلا فو ردشفوا تراشا هدندح و تاسهاعلا تعفترا جلا علط ادا و ید زولوا

 هکرایدلیا نایب هبا رک ذ شلک هماوق هریثکتعاج-ندن سسفمو سابع ناو ەچ تاهاعلانم عرزا نما ایل تعلطاذا
 لاق ردهنسانعم قمل وا وک ارق هدننز وفوق و ( قو سغلا )لرد نغتسم ند رک ذ ت یغیدل وا یص وصخ تل كر وشو رش



 یک ۳ رس
 2 ندا ووالام بول واعقاوحوننافوط هلغل وا ندنسهشوک كنآروت ناروف اب ز ردقجهاوا یییمز دارم

 له هيف ورونا راق + هت وازی ةف وکلا رصسم رک ذ و هنع هللا ی طر"یلعثیدحیف و ةیاللا نوح راشلالاق یدل وا

 درص ردقرغ یعج رون دهنسهلوقم تبرشودوس مچ ار هدنز و هفرغ (ققرغلا ۸+ قوراغلا وهو قوعیو ثوغب
 هدننزو قرف < قرغ) ردیبما هدلبر صوصح هنسهلسف نادمه هدنراید نم هدننزو رفز ( قض إل هدنزو

 ( "یرغلا و ردندار وا قرغلا هللادبع نب زومرج ندننثدح ردها هم یاز هکر دلکد ینیحصم قزغو و رده رقرب

 ردماقم و یرکذ لح كنوو روند هراز هجا قشپاب هنضای هدنچلا كنغوبق هطروع هللرسک ٍكنیغ
 صوصح جد فلوم هکر د حراش » یدلیا رک ذ هدنناب هزه یشات ندنمه و یرهوج دار یسەزە ارز

 هدننزو هجرحد ( ةاقرغلا ) یدلیا هبت هنس هدا ز كن هزم هداروا یرهوجو یدلیا تدث هدرو نم باب
 اذااهتضب ةجاجدلا تاقرغ لاش رد هنسانعم قلطروع هطروم هلبا راز هجا زكلاي زسقوبق هرمثط قواط
 هلرصف كنيغ ( ةقرفلا  ردیدآ ءردرب هدندروب مل سون هدننزو ریپ ز (قیرغرل سباب مشق اهل سیلو اھتضاب
 قبض هدننزو فتک (قرغلا و هشک هنم تذخا اذا ةقرغ نالا نم تفرغ لوقت ردهنسانعم قلا دوم مچا رب

 نالوا شلسک بولیغو یسس ندقمشاج هلغلوا شروق ندهنسنرب هکردندانعموپ یدنل وا رکذ ودنا

 رد دآ شوقر هدننز و لایرج (قایرغلال روعذم هعطقنمیاتوصل ,قرغل هنالاش رونل وا قالطا ت وصلا قرغهمدآ
 لاسعتسا یشالثهدانعموب ینعم ءاملاف هق ضو هقرغا لا ردهنسانعم قغو ه وص هل رسک ك هزم (یتارغالا)

 ہد هموق رم تیآ یتعب اقا غا یا قیقلا ردصلا ماقم ےقا هیف قرغلافچ اق ض تاعزانلاو  یلاعت هلوف اماو غل وا
 یهج وو یلج یدجس کود جم رنتفاوا تماقا هنماقم ردصم بول وا ردصم مسا لصالاف یسهلک قرغ

 ةاذا یذآ لوا هحو و ردشلیا دارا جد ینلاقحا قلوا ردصم ندنسهغیص قضا هلا مو فذح هرکصخدناب

 ردلهعتسم هدنعضوم قیقح ردصم ردصم مسا هکر دندنلسف ةقاط قاطا و اباوص باما یاد لسو ةعاط عاطاو

 یایو هاالم اذا س اکل قضا لاقب ردلمعتسم هنسانعم قمردلوط یکی کرک یاقرب قاضاو * یهتنا ردیعاعمو و
 عزانلا قرضا لاقب رونلوا ریبعتقمردلوط ییاپ هکردلمعتسم هنسانعم كيکج هلطارفاو تّدش ناب مدآ نکچ
 قایو هقرفا یتعم هقّرغ لاق ردهنسانعم قغوب ه وص دوب (قیرفتلا) اهتم یفوتسا اذا سوقلایف
 لا ردلهعتسم هنسانعم كلا لتقو اهدم یفوتما اذا سوقل اینعزانلا قغ لاق ردهنسانعم قمردلوط
 هدعب یدنا رارافوب هدن وص وص یدولوم ندا دلوت هدنلب قلتیق نوناخ نالوا هلاق یصا كنوب هلتق اذا هق رغ
 هل شموک هدننزو مرکم (قرفلا) و هدنتزو مظعم (یزرلا) یدنلوا لامعتسا هدلتف اقلطم هللامعتسا زا

 یهنسنرب (یارفتسالال یلحم یا قرفمو ةضفلاب ق رغم ماخ لاق رونلوا قالطا هب هنتسذ شفلوا نییرت ماقلاب
 ردلهعتسم هنسانعم كلوک قرهلباب هلتدش و هبعوتسا اذا * لا قرغتسا لاق ردلعتسم هنسانعم قمالبق اب ارس

 قمالیقیص بوت وط ینیر ره كلسکو کو نالوق هلکموب كب ینرق كنءود و برغتسا اذا كصصلایف قرغتسا لاق
 هدروب زم لاثم هنع قاض یتح مازا بعوتساف هنطب محک اذا +ردصتلا ریعبلا قرغتسا × لاقب ردلهعتسم هنسانعم

 مدقن و قبس هنسهلج هدعب بوشراق 4 یروس تآ هدننزو لاعتفا (قارتعالا) ردل وعفم ر دصتلا و لعاف ربعبلا

 | كیکچ یرچا هلیس هدایز یغلوص و اهتبس مث اهطلاخ اذا لیلا سرفلا قرتغا لاش ردلمعتسم هنسانعم كل
 | كب رق كنءود و ریفزلا یف بعوتسا اذا سفل | قرتغا لاقب هوا هدنسب هج رد همرقمه هکر دلعتسم هنسانعم

 مازحا بعوتساف هنطب مح اذا ردصتلا ریعبلا قرتغا لاق ردهنسانعم قلاراط نالوقو كلسکو ک هلکموب

 مه رظن قزغت ةنالف لاقي ردلمعتسم هنسانعم قلق لغتشم ا ءان راظنا هله ابربلد هب وبحم و هنع قاض یتح
 هنسانعم قلوط هلشای زوک هدننزو باشیشعا (قارب غالا]) امس اهربغ ىلا رظنلا نع املا رظنلاب مهلغشت یا

 نوه راغ) اهعمد یف تق اجناک اتعمدا اذا هانیع تقر وغا لا هل وا قرغ هجا ماد بکر ردلپعتسم

 | ردبا نّوکت هدنفوج رام شلوا نفعتم هکر دهنسن رب دوخاب دیس تیک وک بای هلا هزه نوش راغا دوخاب

  ربجنا ررروتک ن د هریزج مان اش راغا ندنراهریزج مور یایرد و هییش هکو که کرد رلکدید یکویک نارطق هدیکرت
 | ردیقایرت كموعم یک یکیدلیا نّوکتواق هدنجاخا هشيم ردا نّوکت هلسس نفعت هدنرفوج رجافا یک یج و

 | هرقع عسل قیلعتو ردطاص و دیفم تياغب هلصافم عجوو ًاسنلا قرعو ح ّرفمو لهسم ییهردک طالخا و عف

  ردهنسانعم كم روب یبشره یتلط كن جک لوق یع كعرو زالطو زوت قلخ هدننزو هجرحد (ثقدرغلا) ردعنام

 ۱ كم روا بورویلاص یتسلوقمهدرب كلذک *ی د "لک لیلا سابلا ةقدرفلا وا هسبلا اذا سالا رابغلا قدر لاق

 (ردهنسانعم)



r 
 (قاوعالا) ردهدننز و لو عفن هدندنع یرهزا و یدنلوا ماغدا و بلقنم هاب وا و ردهدنن ز ولوعیف و و رایدلیاقالطا

 | رد هنسانعم قلاق هی وا تولیسک ندربس تاک هار داز دوخاب بولاق هدنامرد هاد هدلو هل رسک كنهزمش

 شما غوا هبلق ناقفخ هدننزو نسحم (قوعملا) رفسلانع تزجت ینعب عطق یا دازلا وا ةبادلا یبقوعا لوقت
 هدنزو لعفت ( قّوعتلا و علاج یا قوعم وه لاق روند همدا جاو قفحم یا قوعم لجر لاق روند همدآ

 رک ذم روند همدآ نوزوا هدننز و رهوج (قهوعلا) طبثت اذا لجرلا قّوعت لاقب ردهنسانعم كاكا بونلایوا

 رونل وا تبسن اکا راهود یوص هکرددآ روغپر و لیوط یا قهوع ةأرماو لجر لا رول وا قالطا هثثوم و

 دروزالو روند 4 هغراق هرق و روند هشوق یرلکدید جشن رق غاط و روند هزوکو ا قتمارق لئام ههایس ینولو
 رییئتما رق بول وا هدنکن ر ءا و ردیعما هوب ول ردرب هیبش هدروجال لوف ىلع روند هرچ نال وا ریبعت دروجال نعد

 رزو ور وند ه هودولیوتهایسهدندنع راضعب وردقج هل وایدروجال و ینامو وق هکر وند هن ول نالوا نکلودوهقوشنك 

 یکیا هلیس هینن هشت( ناقه وعلا )ر دیم | را چر ورارز ودیابهکروندهنسهدیزک كنجاغانیق ور ون دهن ال وان وز وا |
 شدنح هدننز و لقیص (قهیعلا) ردهدنسا رو هاج بطق یرارادم ردراقستنم یرغوط هن راناب كنادقرف هکر دبکو ک

 لالض هلي كنیع (یقاهبعلا) رددآ شوقر هاه (ةقهيعلاإل طاشنلایا قهیعلا هذخا لا ردهنسانعم طاشن و

 ق۶ا غوا هغلها رک ولالضیمدآ رب هدننز و هج حد (ةتهوعلا) لالضلایاقاهعلا!ذهاملاش رد هنسانعمیها رک و

 رعهلا لحاس روند هنسیبقو هنسیلایزکد هلیح كنیغ (ةقيعلا)ل قاهیعلا ف كس یمریا كه وعاذام لوقت رد هنسانعم
 لاق روند هنس هصح وص و اقوع هقاع ینیععاقیع هقیعپهقاع لا ردتفلهدنظفل قوع هلي كنبع (قیعلاپ هنسانعم |

 رد هنسانعم كفلسسهدننز و لیعفت(قیعتلا ) ردندننالک را زآ و رج ز هلی رسک كنيع (قیعا)لاما نم هبیصن یا هقیعذخا

 قوعقیعا ریز ردیاب ویوا ویدنلوا رک ذ افن هکر دیعما بکو کر هدننزومویق(قوبعلا ل تّوصاذا لج رلا قیع لاقت :
 نالواهایس تیاغب یکل سو كج وب یرازوکهدننزو هذفنق(ففربغل) چ ةا نیغلا لصف وه ر ولکه د هنسانعم
 (قوبغلال اهدا وسدا وس ةد دشامتعماو یانینیعلا ةقربغةأ مما لا رونل وارببعتولزوکس وماح هکروند هن وتاخ

 قوبغلا برش لاقب ردیلباقم حوبص روند ههنسن یسهلوقم دوسو هداب نالبجما یتقو ماشخا هدننزو روبص

 | لوالا بابلانم اقبغ هقبغ لاش ردهنسانعم كمروجما قوبغ هدننزو قبس ( قبغلا ) "یشعلاب برشیام وهو
 | كم (یقمتغلا) قوبفلا برش اذا لج را قبتغا لا ردهنسانعم كما قوبغ (قابتغالا) قوبغلا هاقس اذا
 (ناقبغلا ل هنسانعم كم | قوبع رول وا یی ردصم و روند هلح كج هجا قوبغ رول وا ناکمیسا هلی كناب و یعص
 ناک اذا قبغ ةأرماو ناقبغ لجر لا روند قبغ هدنشوم روند هینک نیما قوبغ ام اد هدننزو ناشطع

 نوچا قمت وط قردنوب لزوک |نکچ وص ند یوق ون روستفج هکر ون د هپ | لوش هلناصف (ذقبغلا) قوبفلا برشي
 لا ردهنسانعم قغاص یید وس ماشخا هدننز ولعفت (قبغتلا ) رارد ادن هب هبشخ نالک یروفرا هرز وا یکعروا

 نب مشب نب نسح و ریثکیا قدغ ءام لاق روند ه وص قوچ هلنیتصف (قدغلا) "یشعلاب بلح اذا لجرلا قبغت
 | لاقب هنسانعم قلوا نا وارف یبوص كراکیپ رول وا ردصم قدغ و ردیضش ییغلادبع جش ندظافح قدغ نب لیعتسا
  ۱(ناقدیغلا) و (قدیغلال ردیدآ یی وقرب هد هندم هلتفاضا (قدغُرب ال ترزغاذا عبارلا بابلانم اقدغ نیل تقدغ

 بابش و باش لا رول وا فص و هغلناوجو روند هناوج هزات ورتهدننزو راطب (یقادیغلا )و هلیهت كلادو كنيغ
 | راکو مرکی ا قادیغ لجر لاق رولوا فص و همدآ نسحم و مرک قادیغو معان یا قادیغو ناةدیغ و قدی

  ۱هلا وج هزات نالوا قلینا م رکن اقدیغو لیوطیا قادیغ سرف لاق روند هنآ نوزوا ولع رکو روند هنسیر وان
 | (قادغالا) هنسانعم تأیح روند هرن الی هلیصف كنيغ (قیدایغلا) قلا عرک عانیا ناقدیغ باش لا روند
 | رطلا قدغا لاق ردهنسانعم قلوا نا وارف یتارطق لرومجب هدننزو باشیشعا (قاددغالا) و هلرمسک كنهزمم

 قدیغلاس ردهنسانعم قلواقوج یکرکوت كنا كهدآرب هدننزو هجرحد (ةقدیفلا) هرطق رنک اذا قدودغاو

 بسراذا عبارلا بابلانم اقرغ ءاملا ف قرغ لاقب ردهنسانعم قلبغوب هب وص هلنیتصف (قرفلا) هقاز ژک اذا لجراا
 قفتس بویلاق جاستحا كمدآر و ةقرفلا برش اذا لجرلا قرض لاق رد هنسانعم كم دوس مجار و

 | هدننز و رصان (قراغلا لو هدننز و فتک (قرغلا) یتغتسا اذا نالف قرغ لاق ردلمتسمهنسانعم قلوا زای یو

 ندعبا ر باب یکی ضط م و ضی مر واک ق غ یعج كقط روندهمدآ شمل وا قرغ ه وص هدنن روریما (قیرغلا )و
 ه وص هلیسهدایز هدننزو هحرف (ةقرغلا)) یک مانو قشاعو ملاع ردهدرطم كلک هدننزو رصان لعاف مسسا حد

 هکر دیعسا كن دحج هف وک (قوراعلال "یرلا ةياغف تناک اذا ةق غ ضرا لاق رونلوا قالطا هضرا شمناق

 میدم نا سن



| 

 | لاق روند ځد هقوعرونل واقالطا هصحشنډا عنمو فرص ندربخ یسانام ادوهدنع ریخ الا قاوعانم قوع

 | هنسانعم رهد رخآ یرالوق قوع رخآ تالذ نوکیال كراب ع وریلنا نع سانلا قوعی ناک اذا ةقوع و قوع نالف
 | هنسمانعم قثاع قوعو ردنفو یکیدنکوت كربخاتو قوع هکردکعد زلوا ردق هنتیاهن كنامز هکایوک ردلمعتسم
 دوخایردیدآ عضومربهدزاجو هجرعنمیا یداولا قوعاول زن لاق رون دهن رب جاغرو كنهرد و رک ذیساکرول وا

 هدنناببوریک هنبلق كنج وز نوتأخ قوعو ردهدننز و درص دوخاب رایدلیا طلغ رلندا مط دوخاب رد هلع هدنوب

 لصاحانعمو هبلق قصلت مل ىا اهج وزدنع تقالال و ةآرلا تاعام لاق ردلبعتسم هنسانعم قل وارتعمو بوغ مع

 | ةأرملا تقامام بیکرت لصا ردلمعتسم هلي هلک تقال هشيمه و ردلعتسم هليو هلا افتکا ندلوعفم و ردانعم

 | ندنبح و رظف هربغ نیجوز هأآرم نعي ردهدنربدقت تفصال یا هدنع تقالالوریغلا ىلا ةبحا و رظنلانع اهج وز
 | قاصتلا قايلو ردمزلتسم یرابتعاو عقو هدندنع هکردکعد ىدا صیصخ و صح هنسودنک هللا فرص

 | كلغا فرص وقوع هدرلنو (قاستعالا) و( قي وعلا ردص وصخ هیفن ماقم هشیم رول نم پیکر ت ورد هنسانعم |

 | بوبوقیلآ ندشیارب یکقوع هدننزو فتک (قوعلا))و (یقثاعلا) هقاع ینعع هقاتعاو هقّوع لاقب ردهنسانعم |
 | لغاش و فراصیا قوعو "ماک مضلا و متلب قوع واع یتقاعلوقت روند ه هلفشمو عنام ندیا فرص وعنم

 | راضعب و ردیتما كت یراکدننا شتسرپ كنموق مالسلا هیلعو انين یلعح ون ترضح هلبحتف كنهن یاب (قومیا)
 دولا رادمزاع هل دوعوم لجا لولح ید مدآرب وغو دقتعم كيکر ه ندا مدقلس قوعب هکیدب د

 | بود! تصرف مانتغا نیعلناطیش رلیدلیا با رطضاو عزج بول وا رثاتمو فّساتم تیاغب اکا سان هرکصندقدل وا
 | هدزامن ره هک ات زسهدیابصن هعماح بارحم مهیا لشت یت ر وص كق وعی هزس ب واکه رانا و لثمت هنتر وص مدآ رب نامه

 | كقوعي روفسم نیعل سپ رایدلیا ناسا ییأر خد رانآ هلکلنا لیوست ود زسهلوب هیلست هللا هدهاشم ینآا

 | هرانآو رلیدلیا عضو هنرابارح بوزود اهنیعب ینیرلتروص كناحص رفن ید ندبا تافو هرکصندن آ و یتتروص |
 | نمدادجا و هبآهلیرلل وا لفاغ ندنتهج یرلهظعت كنندادجا و ءایآ یرادالوا هلنامزر ورم رایدل وا ردنا ملنعت ماد |

 | ی هنسنرب هکر دیعچ كن هام (قئاوعلا) رلیدل واردبا شنسرب و داخلا مانصا كر هد یدناراردنا تیدوبع هرانوب
 | هدنز وديس( قیعلا و هئادحانم لغا وشلایارهدلا قثا وع هنموروند ه هلغشم و هنلاح ندا ق وع وعنم نداتهج

 | خاتو قوع ندنجوک ندنشنااٌماد یسان قیعو عابنا قبع قيل قبض لا رونلوا دا را اعات هنسهلک قیض
 للصالرلنوبثببرت و قیوعت وذیا قیع وقیع لج ر لاق ر دراج هدهلیعف كنهددشمیابهدنوب رونی د هب هسک ندبا

 | یمانهدرلن وب هدننزوهزمش (هقوملا ) و هدننزو بنع (یقوعلا) و هدنز و درص (قوعلا  یدبا قویع و قویع
 | لوق ىلع رد هنسانعمقویع و قیع ځد و هدننز ورق ( ق وعلا زوندهمدآندیاطسلت و قوعندنطاابعم و رومااعاد

 ۱ دیو قثاع قّوع و ناسبجوا مهرومانع سانلا طبق یا قوع لجر لاقب رونل وا قالطا همدا قفروف
 ى اعاد کروند همدآ لوشو روندهمدآ قفروقو ند اب لغاشو قثام هدم او درج (قوملا) رول وا

 | یکیدلیادصقو هتجاح نعروما هقوعت لاز ال یاقوع لجر لام هلواردا قوعندنشیا یدنک هدناز خاصمو روما
 هدهماع هدننز و هزه (هقوع) ردتفل هدولب دیدشت واو هدانعم ییاو روند همدا نالوا رروتک هلعف یشیا

 ۱ یراحی وكلام نب رذنم ندفلسیالضف ر دعا نطبرب ندنس هلسق سیل دبع هانیتعف (قوع» ردیدآ عضومر

 | لجح ( قوعلا) عو لا ىا قوعلا ینذخا لوقت ودلمعتسم هنسانعم قلچآ قوعو ردندرلنا نایقوعلا نانسن دم
 هدننز وحون (قوع)رده اکح ندننوصكنهغرق (قاعقاع) مئاجیاقولقوع لج ر لاق روند همدآ جآ هدننزو
 ۱ ردلثم برض هدتماق لوط قوعن جوع هکردپعما یردپ كنهسک مان جوع نالوا دزنابز هلتماق لوط هدفلس
 ۱ روند هت وصندبا روهظندننرف نکر رو كن هن اد هدننزو باغ (قاوعلا رز ردشلکی یراع د قنعن ج وع كان هماع

 | هاب رو بو دیک هجن درا ناب هدنف رطخاصام | د كناشکهکر دیم ا كبکو کل عتشمو نابات ی مرق ر ہدنن زوموبق(قویعلا)
 | كحراش + اهمتقتال ای رثلا ولت نمالا ةّرلا فرط ىف "یضم رجا محب وهو قویعلا علط لاقب زما مدقت |

 | قویع نوچکیدلیا عنمو قوع ندنآقالم هلب ارت یرلنآ هلغل وا هدننابم ایر هل رابکو ک یراکدید ناړبد هر وکه نایب |

 (قالطا)

 قوعو هظیث اذا هقاع لاق ردهنیسانعم كمردکصک و هفرصو هسبح اذا اقوع هقوعب هقاع لاش ردهنسانعم
 وه لاق ردقاوعا یچج ردزراح هد هلک كنىع ردردصم لصالاق ووسد روش نابل وا یتعفنم وربح هدحارب

| 



 پک ۳۱ رب

 هن وکل وا بولکه طاشن راد ود هرچا هک هد زاجقیرط رررو همر لوا هلتعرسو طاشن ردنرابعندنشپ وروبنیکشا

 رونل وا سابق راروبهدنا ناریطراردناعطق هلشیوروب لوایناباب زارد ورودلوا و ردشلوا نمدوهشم یراکد رو |
 لاقهنسانعمقلوا ولن وی نوزوا مدآ رب رولوا ردصم قنعو ةبادلا و لبالل رطبسم ریسوه و قنعلا لبالا ریستلاه
 قونع وقنعایعج روند هغالغ وا یشیدهدنن ز و باحم (یقانعلا قنعاناک اداعبارا بابلانماقنع لج راقنع

 یدلاقهرقالغ وا یشید یدعش نکیا یحاص رهقان امدقم عب » قونلادعب قونعلا × لثلا هنم و هلبعط كنیع رولک
 (ضرالاقانع# رونل وا برضهدک دشود ه هقاضم و تلق نکیایحاصاخر و تعسوهسکرب روب نملثم ردکع د

 هک وانالسراامادروب مروناح ردقج هل وا یراکد دقالوقهرق هدیکرت ردروناح یراکدد شوکهایس هدیسراف

 ضرالا قانعب وقانعلابءاج نول و را رد | ه انکن دعیظفو دیدش رعارب و ندهیهاد هلغل وا یسیجربخ كنالس را ب ودیک
 نالف ءاج لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم یدیمو ونارسخ و تبیخ هلماه هقانع و قانع ودیدشلا رمالاو ةيهادلابیا

A Eدو روا قال هک وک نالوا هدنطسو ثابک وک ید یراکدید  

 براح نیح ام ہللا یض رم ر کب یبا لوق هنم و لیق روند هنلام تاکز قللبیکیا قانع و یدنل وا لیصفت هدنسهدام

 ی ور و نیماع ةاک ز یا + هیلع هلتاه مالسلا وةولصل | هي اع هللالوس ریلاهن ود ویا وناک اهاقانع ین وعنمول × ةد را لها ۱

 یعفاشماما ردفالغ وا یشیدشمات امامت یتشابرب دا رمندقانع هر وکه ناي كنه اېن هکر د جرم + ماع ةاكزوهوالاقع |
 لاقع هکهت رایدتاریسفت هلناکز لام قالی یکیا راضعب و یدل وا بهاذ هنن وجو كن هقدص هدلاض هلباذخا ییانعمو |

 نعپ كنه دام هرانمر هدانهد ورددآ ا عض ومر وردیعما كنسرف "یلهابلا ورع ناسم قانع ورونل وا قالطا هغللیرب

 * حاصمإس هوس یغبلانم + هناکنیفحا و یلعاف قانع + وبشا هم رلا وذ هک ردیدآ كم دقلیمر یکش اط یلیکید |

 ( قا علال رد دآ عضوم ر ( ناقانعلا ) ردیعسا یداو رب هدنضرا یسهلسق "یط قانعو ردشلنا ر کد هدنتب |

 | یرلکدید ینا الو یناشوط برع هل رسک كنون (هاقناعلا) ردوصر هدندرو یسهلبق نغ هدننزو اس

 لا ردهنسانعم كمريک هنسهوم روک ذمیناشوط بعهدننز و لعفت (قنعتلا]) رونلوا قالطا هنر ندرت
 نساذا هفدالا قنعت لاقت رد ةنشانعم كيس بوم وک هنسه و ی یینوی یتشابناشوطو ءاقناعلالخداذا عو ریلا قنعت | 0

 قثمو هلی كنات (قونعتلا) رول وایعجب كنظفل قونعت و ردیدآ عضومرپ (ییناعتلا) هرحجیف هقنع و هسأر ۱
 هن نالوا تحارو قچآ کشا ینعی لزوک یثیوروب یراکر د قنع هدننزوبارح (قانعلا رونى دهر یلقاربط |
 رد هسا لا تعرمم هل رسک كنهزمش (قانعالا و قنعلا دیخا یا قانعم سرف لاق ردقیاعم یعج روند ۱

 هقنعق لعح اذا بلکلا قنعا لاق ردهنسانعم كمروک هدالف هننادرک كيلکو عرسا اذا سرفلا قنعا لاقب | |

| 

 یزدلپ رکن واو هلبنس علطو لاط | عرزلا قنعا لاق ردهنسانعم قمتیچ یسهلبنس بوئلیو نیک او ةدالق |

 ترذ اذا جخرلا تقنعا لا ردهنسانعم قمرواص قاربط لیو تباف اذا الا تقنعا لاق ردهنسانعم قاب |

 هلوا زودو قشمو یسیلاوحو فارطا هکروند هر كسکو درسو كب لوش هدننز و نسحم ( قنعلا )ل بارلا ]

 بو رو هنرزوا كنهسکرب (قىنعتلا]) ةعفت رعیا ةقنعم ةأب رم لاقت هنمو روند هب هو هضرا كسکوب اقلطم و |

 فرشا و یثم اذا هیلع قنع لا یبکررو نوچما قعوط بوبهرواق ندننوی ا ک ردهنسانعم قمل وا هلاوح |
 ردهنسانعم قما غوا هرشط دعقم و تلاط اذا للا رفاو ؟ تقنع لاق ردهنسانعم قماز وا یوق كنامرخو |

 ةرسإلا تقنع لاق ردهنسانعم قلاب دغل وا بونلهجالا ردقهنید یفیروق امرخ و تجرخ اذا هتسا تقلق ۹

 كندسکر و هریخ اذا انالف قنع لا ردهنسانعم قلت مورح و باخ یمدآر و اهعقنم 9 تیطّرلا غلب ادا

 ال ند تعاصرق تذخاف ةاشتلخد تلاق اهنع هللا ىر ما ثیدح هنمو رد هنسانعم قمت ص بوتوط نوی |

 اة یذخأت یا + امقنعت نا تل یعبش ناکام ۴# مالسلا هيلع هللا لوسر لاقف اه نيب نم تذخاف تمفا

 اهشنعتیورول و قىنعتلاو ةعشلا وه و كمنعتلان م با یکنعل + یورو ر کد اک هدیخ اذا هقنع نم اه وا امرصعتو

 رولوا فصوهراغاطن وز وا هلیس هين لعاق ےس ا(تاقنعلالرددآ كجو رب هدنزو هلدحم(ةقنعلا)لاهج و ناكل ءافلاب | ۱

 قلراص هنرلنوب كن رب یرب هدننز و هلعافم (فقناعلا و هدن زو لعافت (قناعتلا لاوطیا تاقنعم لابج لاقت | |

 ردض وصح هتم وصخ قانتعا E ردلهعتسمودقل راص هدننم تبع یک قوشعمو قشاع ران و ردهنسانعم :

 هقنعدحا ولک یوتلااذا اقناعو اقناعتلاه رول وا لمعتسم یخدهدنعض ومرخآ اههدحا هجهاک هر وکه ناب كحراش |
 نکل ردن و جا تک اش دام قلراص هنو كن رب یرب جدو هدننز و لاعتفا (قانتعالا باب ۱

NEبرطایف اقتتعا لاق رول وا قع" راض هننزاغوب و بول هرواق واق ینیرلنوب كن ر یر: هلغلوا صاخ  | 



r P- 
 ا ج تیا دز ور (ققعلا) ردجهلوا یروفچ کم وکدا رم رولو در

 فلوم * روند هقفنع هن رللت لاقص ساک رخ زور برا کا هند رد تل[ کریو او |

 "فعحخادا *"یشلا قفنعلاه ردیسانعم كنهقفنع تفخ ارز فیفخ یا قفنع یش لاق ردشلنا ریسفت هرز وا هحاسم

 . (قنعلا)نقذلا و یلفسلا ةفشلا نيب تاریعش یهو ضب تارعش هتعفنع ى لا ردهقفنع یینوم كنظفل قنعو "لق و

 رول وا ثنوم ورک ذمهنسانعمدیج روند هل وی هدننز ود رص (قنعلا ) وهدنن ز وریما (یسنعل )و هلنیتعص و یعص كنیع
 قالطا هموق یاس ورو ةعاجیا سانلا نم قنع ینانآ لوقت رونل وا قالطا هه ورکر ندسانقنعو ردقانعا یعجب

 ] هکردنرابع ندنلفسا كنهنکشا شرکلا قنعو فارشا یا قانعا مهو مهسدبر یا هموق قنع وهلاقت رونل وا
 قنعنالفل لاق رونل وا قالطا هب هعطق رب اس سو دور نیر ردیاب كنغسرفب ندوک دارم

 مهنالءاس ۇروا الا مهژک یا هک دیقا مو اقانعا سانلا لوطا نونذؤملا  ثيدحلا هنمو هنم ةعطق یاریمنا نم

 تنتج ىلا امارسا یا ةزم#لأ رسکب یورو قنعلا لوطب نوفصو

 دم تما هلکلتا لج هنسانعم تاداسو فارشا راضعب رارولوا روشحم قرهلوا رهظم هنب راهعطق هنسح لاعا
 رار دنا فبص وت هلقانعا لوط ینایعا و ءاس قررلبعارب زرول وا كع  رارونل وا رشح یر هل وا تاداس و فا شا هدننب
 هفاط ندا تعرس هتنج هدای ز ندهلج نیغلوا هنسانعم عارمما هلغل وا یورم هد هل رسک كنهزمش رو نماظفل و

 رلبرعوردطوسبم هدشداحا بثکح ورش راردبا رکد ځد هجو هن وکی تلا هدنوب و رول وا كمد رولوا یه ورک دوم

 كيلا قنع مه وهنسانعهرهدل|عدق یلع لر درهدلا قنغ لوق یلع ثاذناک الثمرا رد هیانکن دنل واگن هتسنرب هباقنع

 لد وسا ن دادقم(قنعلا وذ) ردراظتا و هجوت ولیم رادم نوب |ریز هدرب كج هد ردرارظتنم و لئام اکس رانا راربد

 قوی ردسبقل لجل ا لالهن دلی وخ و ردسبقل یماذج عاشرب و ردیبقل كن هسک مانح ولم نب ماعنیدیزب و ردمبقل یسرف
 كقنع هلیصف كنهزمه «قانعالا) ردندنساسور هیلهاح قنعلا یذ ن جاج یلغوا لرو نمو نوچ عيدا وا نیلاق

 | قالطا ځرلا قانعا هنبرایدنزوت ناغا هاوه كراکزوز هلیقبرط هیبشت هکردندانعم و یدنلوا ذکر دف

 تا لاق روند هدشنادرک هدننزو ا (ةقنعملا) اهجاج نم عطسام ىا ج رلا قانعا تلبقا نول وق راردبا

 نالوا سابق هدنو و رونل وا قالطا هننغی موق نوزوا هجا ناکه دنراکوا قلموق كوي و ةدالق یا ةقنعم اهیلعو |
 "لح مان رجاح (قمنعلاتاذال ردعض ومر هدننز وریبز (قینعلا وذا رار د لام رلا قیناعم هدنعچجا ر ز ردقلوا هقانعم
 هدن ا هلغل وا قاروق تیاغب هکرون دهر لوش و روند هنسهچراب ابقیرکوت هدننزو هلح رم (فقنعل) رد وص رب هدنبرق

 قجا 6 قنعالا) ردف ورعم مود برعلا نيب (قثاع مو هت ود ه ماقمال یا ةقنعم دلب لا هل وا لباق تماقا |

 هیقنعالویخ هکر دیعماكنآ رغیآ رب و قنعل لیوطلایا قنعالجر لاق روندهناویح و ناسناولنوی نوزواهدننز و 0
 لّوقعرب مان قنعا ه هدفلس (قنعا تانب لر دتدحم قنعا نب مها ږاو رود ملک نالوا شی دارت ردراب وسنم کا |

 | نالوایرالود لرغیآر و نم یراکدیدقنعا و رونلوا داربا هدبعراعشا هل رللواریلدو بوخ كب هکرد رازق كناقهد
 نجرب هت ۇرا * تاج رسم قنعا تان لظت * ویشا عاش مان رجا ن و رعو رونل وا قالطا قنعا تان هرفاصق

 ج رسم هسرول وا دارم لجر ندقنعا رکا هروک هناي كحراش » ردرمسفم هل رو نم نیهجو هدنسب » اندتفب و

  هلتبسانموب ردیفن قم كقنعا هدنن زوءارج (ماقنعلا) رول وا هلیس هی لوعفم ما هسرول وا دا رم تآ و لعاف سا یظفل
 هدنسهدام ترغ که ردشوق مسا لوهجم و مسالا فورعم هکر دشفل وا قالطا برغم ءاقنع

 | ندرو نم راط قالطا ءاقنع هب هیهاد نکل رده رامتعا هیهاد یدنأت روک هنناب كح راشهکر د جیرتم + یدنل وارک ذ

 هجرک ردشغلوا قلخ قرهلوا یثید ادتا هکر دنکیدلیا ناب هدنسهدام برغم كل ربقفو یععا هج و ردع رفتم

 | ردنکم ځد یرابتعا و لی و تریط تعاجج هک بوک هل راتهج یکر ت ندکنر هن وکز وت وا تالذک یتماخص و مظع كنس هثج

 [ ماضعتسا یریکذت دوخاب ردنلسقماض ةقان و لصان هی ینیصوت هللا برغم نال وا رک ذمو ردقوب تجاح هرانا نکل
 | لصلا ر کد هنن راس ر ك و یراکدیدبوسعبكنسق یرآالثم را ردا ق الط ارکذ هریبک “یش راب رع ارب ز ردل وه هننهج |

 نوزوا یندرکر دبل ورعان ةیلعت ندناسغ ولم ءافنع و رونل وا هبانک ند هیها دو تفآ هل ءاقنعو ردا قالطا

 | هلس و رونلوا قالطا هه نالوا هدنشاب كغاط نال وا هلاوح دفارطاو كسکو و ندجنل وار سقم ندنعیدلاوا | 0

 | (یقنعلا) ردیعما كنءهردربدوخاب كضرار هدننز و یرمشب (قنع)ردعاشر ءاقنعنا و ردسقل اما ندهعاضق |

 |(قنعلا) هقناعم یا هقینع وه لاق روند هنر ره كن هسک یکیا شعشمراص هنو كننرب یرب هدنزواراماژ

 | كر ەنش هر بوردنوس قیر وب بوچآ يرام دآ هکرون د هشب و روب هن وکر ص وصخ هباود راسو هود هلنتعت |



۱ 
 دون تین ام قنات قلعم یهنسسارپ قیلعت هدساسا العم هلعح ادا * ئىشلا قلع لاش ردهنسانعم قع ورکا |

 قالت دنم و هک ملو هم رضب مل قلعماذا هصاو هما قاع لاقت ردت رابع ندکلیا كرت هن و عطق هن دۇ |

 اراق رک هننبحو قشع كمدآرب و هطزا اذا بابلا لع لاق ردهنسانعم قمابقیوبق قیعقو+ یھتنا بولقلا لافا
 | قلم یدو هدننزو لعفت (قلعتلا) اهبحا اذا اا ءان ىلع ةأرما نالف قلع لاقب ردهنسانعم قمل وا |

 | قالوا راتفرک هننبم و قشع كمدآ ربو اقلعم هلعج اذا “ىشلا قلعت لا ردهنسانعم قعصا :بوروگی هلیش رب
 ۱ هنلبو قشع كوبر جدو هدننز و لاعتفا ( قالتعالاژ اهب جا اذا اهب قلعت و ةأرملا قلعت لاق ردهنسانعم

 قرد یعی هللا هقلع هلیسهین لعاف مسا (قلعتلاو هبحا ادا مالغلا قلتعا لا ردهنسانعم قلوا راتفرک | ۱

 | مدا ندا شيعت هل رادقم تیافک ع یی + قنأتلاک قلعتلا سیل × لثلا هنمو روند همدآ ندا شیعت هل رادقم |

 (ینالع) ردمولعم لثم برم رد یک هسک ندا لوانت یتکیدلید بودا ماما و قیقدت هدنص وصخ ماعط
 نب باهش نب قالعو ردرلندح قالع نب ةدسبع نب نیسح نب ناقعو بسم یا نب قالع ردندمالعا هدننز و داذش |

 كنسهلوقم زکدو یوق هلنیتعض (قملا)ل وهلرعض و یصف كنیع (قمملا) رد هسکرپ ندهیلهاح ةانم دز نب دعس
 هدننزو هقاج (تقاملا) اهرعق یا اذک اهتعو بلا قم لاق ردنرابع نددعب یرغوط هند هکر وند هنکلن رد

 هلی كنبع قعو ةقفاعو ةرعف تراص اذا سمالنا بابلا نم ةقاع ربا تقع لا ردهنسانعم قلوا نرد

 عباراو سالن بابلا نم اقعو ةفاع قعو قب رطلا قع لا رولک هنسانعم قلوا لیوط دوخاب دیعب لو

 هلنینتحرولک قع یعجج روند هنسهلوقم زکدو ییوق نبرد یید ردفص و هدننزو ریما (قیملا) اتیع ناک اذا
 دعب قیع و ةريعقیا ةقيع ربو قیع رګ لاق هلرسک كنيع رولک قاعو رولکق یاعو هدننزو بنعرواک ق عو |
 لا و لیوط وا دیعب یاد قع من "لکنم نیت  یلاعت هلوق هنمو رونل وا قالطا هلوب نالوا زاردو رود دوخای
 هدهلیعض كنيع روند هنفارطا نالوا دیعب كناباب هلیصف كانیع (یمعلا) اهقعا امو بلا ةقاع دعباام با ىف

 | دالب وردیدآ یداور هدشاطو روند هنغیروق ام رخ شل وا عضو هشن وک ن وجا قمت روق و رد قاعا یعج ردزناح
 |یدا و هدهدابو رددآكناضق رب , هدنسیخا وت تلخو ردزتاح هلنیتهف هدن و رددآ وص ر دوخاب عضومرب هده نه |

 3 ےھارا نب لیلخ دۇم ردهارخ الاح هکردیدآ نصح رب هدن رز وا تارف رهن و رددآ راکیب رب هدلحت مان عرقلا

 حج ردهدنسهداح ی کنه الس : مجلس یب ندعم هلا قرع تاذ هلندتمص و هدنزو درص (یملا) ردندار وا

 ا یجد دبناع اک اورددآ تایر E (یع) رداطخ هژدرتص د وختاب رددآ كنرب قانوقرب كنهفوک

 هلن وا لتق یهدمه و راب ل عاشر مان یلذهلا بیزذوب هدنآ هکردیعا كضرا لوش عو هدننزو هينا روند

 ریشه دن هلتیب ٭ شا ب بلغالا یرهظ درفا و یمه + نب وان قم لا اا تیر ۱1۷ بسا هد

 ها تلح ةليه# كنم زه (یاعالا) ردلیا ناب زا دور نزار دیش تاج نشو راضعب و |

 مشی فیص تدش نامه رولوا لبچو جرم امماد هلفلوا هرشک هایم "بصم یتیمز ردهدلبرب هدننب هیکاطفا
 یمهوا قعالاح ردشُم وا عج هل راتعا یسازجا ردقج هل وا اضقمان قعنانل وارکذ افنآ و و ر دکن رادقعرب

 | نالق هدم ول وط هلناصف (ةقملاإ رد راقالشق كنسهشاط دارک | نالوا نیشن مثح رد لم واك یرلکدد

 رک (قماعلا) قح یا قع هف هل لاق ردهنسانعم قاقصسا و "قح هلنیتعف (قملا) ررند هنفشالبب غاب

 | یداو رب هلرصف كنهزمه (قماعا) ردعضوم ر هدننزو باتک (طاع) روند 4هود نایلت وا مان ٍقع نانل وا

 قاعا (ییمتا ر ةقیع اهلعجاذا بلا قعا لاق ردهنسانعم قات نرد هلن کد اک (یاعالا) ردیدآ

 | ردنرابع ندناعماو قیقدت هکردهنسانعم كا زکف و وظن نبرد هدهنسنر و اهتعا یتعع بلا ق لا ردهنسانعم

 | ةقعاهلمچ ادا بلا ققعالاقب رد هنسانعم كلا نبرد هدننزو لاعتفا(یاقعال اغلب اذا ر ومالا رطنلا قعلاش
 كرنیع (فقلاما) و(ییلاملا) عطنت اذا همالک ین قمعت لا هنمو ردهنسانعم كقلعرد هدنز و لعفت (یتمعا |

 جر ساطرق دوخاب لیدنق قیلعو یدنا را شمل وا قرفتم هدالب فارطا هکیدا موق رب ندندالوا قیلع هلبص#
 | ىدا رل ر د| نکمت هدنراید ماش اید ر ابج ندنسهیق دا موق هکر دح راش »رد مالسا ا هيلع ح ون ن ماس ن ما نن ذ وال نا |

 لاق ردهنسانعم كعا عفد هللاهسا لوق یلع كلثدح و كمهشيا هدننزو هجرحد قلم ) یدا ندرانا تولاح

 ق مالکلا یف قلع لاق ردهنتسانعم كوس نب رد یزوس و امه! یجرلا وهوا حسو لاب اذا"یصلا قلع
 | قالع لج لاقت هوا دنا عدم شف یبا هلتک ازت و تفارظ هکر وش د هبدآ لوش هدننزو ساطرف (یالملا) |

 یروقج زاغو هکروند هزوقچ یوهدنناب ك وک هدنسیغاشا كنطب هدننزو هقدن (هقدنعلا هف رظب كعدح یا |



a ۲۸ زی 

 ه یاباب لوغ هدننزو رهوج (قلوعلار) رار د یلک ناب و یاروب تیا و یتروب شوق هدیکرت رول وا یزمرق هدعب 0
 | هنسانعم بئذروشد هدروق ندعابسو هنسانعم بنذ روند هغیربوقو روند هلک ق جاق ولصرحو رونلوا قالطا |
 هدلح مان كنا یداو هکر دهف اطرب هدنع (قلاوعلا) عوا یا قلوعلا ینذخا لوقت رونلوا قالطا هفلجا و |

 یرلفدلغابنوجما قعصایاب ویدنل وارک د هکروند هنىل وق كنس هل وقم چاق هدننز وه اتک (ةقالعلا و راردیا تماقا |

 | ةقالع لجر لاق هلوا زلارآ ندهنسن یکیدشلیا هکر وند ه هسیک لوش هدننزو هينا (تیقالعلا) روند ه هتسن
 (قلعلالروند هکمکچ بوشلیا هنسنیسهلوتم یلاچ و جاغآ یو هلیعتفكنيع (ةقلعلا) هنع علق ملائيش قلعاذا
 ةقالع یا قلع "یشلا اذهیف هلللاش ېک هقالع ردهنسانعم كشلیا و یدنلوا رکذ هکردردصم هلرسک كنیع

 قالعالاب اج لاق ا و عو قالعا ىج ردا: قلاب اکا هکرونلوا قالطا + هنسن رخافو سیفلو

 لوق یلع ه هدابو رد راج هد هلیحمف كنيع هدانعم یکیاو هتسانعم با رج روند هفجراغط و سافنلا یا قولعلاو

 .نالوایمهقالع ه هنسئر و روند دملقدوخای هناقلق و روند هشاقو بو عرک و رخافو روند هنسهنهک شل |

 یک ع جو لع بلط روئلو قالطا لع قلع همدآ نالوا باتو بح هتفرعمو ع اياد هلتهجوب روند همدآ

 قلع هلیسهبن لوعفم مسا (یقلعتلا تلذک ناک اذا مث قلع نالف لاش و هبص و هعبت یا ع قلع وه لاش |

 یتعع قلعتمو ةف العو قولعو قلعو ةقلع لاملا اذه ىف ىل لوقت ر ونل وا قالطا هکشلیا یک هقالعو |
 | قیلع الب ةالخ قلع لاس رونوا عضو هه روط هکرونلوا قالطا هنم ل راوط هدنزو ریما (قیلعلا)
 ور سبک نده "یط قلع نب نابج ردنداسا هدننزو ریب ز (قیلعا) مضق الب |
 هدننزو ر وبص ( قولعلا ژ روند ه هود ن البش وق هب هلفاق نوڪ ا ىلج هریخذ یک هق الع هدنز وآ

 4هبهادو تفاو رونلوا قالطا 4 يابا لوغو ةنلا یا قولعلا 4 تقلع لاق رونلوا قالطا همول وا |

 خود و روند ه راعشا و تام قجه التوا ه ودو "ةیهادلا اذک و لولا یا قولعلا هاصا لاق روندآ

  کرونید ه هقانلوشو روند هئیش ناشیان همدآ اقلطمو رالتوا رلهقان نال وا برق ىلج عضو ا هرس |

 ؛یربتبودا مایشتسا ینآ هساک نیش رابره بويعا نینحو لیمالصا هندلو هلغلقاب 4 یربغ ندنکشوک یدنک |

 | هعأرتالف هدارو اهنبل عنمتو اهفناب هعش اما و همآر ر الف اهدل و رغ ىلع فطعت تناك اذا قولع ةقان لاق هلوا ردا

 ځالیعاجرا هدلو ندهراس لوصا نکل ردقلوا عجار هریغ قايس مظن یاضتقم هج رکر دعجار هدلو یربعا

 یرکذ وردشلنامسر هلیترابع + دهدنریش و دب و عار هګ هکن ۲* قولع هددالاةمدقم یرمشخمز هلجزا ردشلوا

 لاق روند هنوتاخ نایموس یتیریغ كنجز و ردر هاظ یتعالم هنانعموب اعقاو ردراشلنا دارا هدنلیذ كنوب یلثم ی |

 هنم و روند ه هقان نایلقای هندل وو روند ه هقان نایلوا مار هروغب و اهج وز ريغ "بال تناک اذا قولع اما

 دعو هنسفریاب بویلیوس یزوسرب هسیکر تهی هعم لعفال مالکب ماکت نل لاق + قولعلا ةلماعم انلماع » مهلوق |

 كنیع (فقلعلا) رونبد هنسانا دوس ندا عاضرا یت یدال وا لرمغ اعادو رونل وا دا ربا هدکدک ندنسهدهع بودا |

 ا وک تره قو یک او وم روند هر شرک سا هرج شخوط ی بسا

 زارونیکرزغج رق كچ وکی نوب که وا شماماکید ردقهرب قج هیلغاب روقچ وا یفرطیکیا نکل بولیجم هکر وند هول
 لاح( تاقلعلا لردیعسا لجررب دقاغ و رونل وا تغابد هلکتا کردیا جاا و روند هوئرخافو سیفن دوخاب |

 م اقرع یا مه :اقلع لصاتسا لاق هنمو یدنلوا رکذ هکهت رد هتسانعم 4 رقلا ةقرع هکر دیعج كن هقلع |

 رددآ نصح ر هدنسل ونج فرط كل رصم هدننزو قیر «(یقالعلا) ردیدآ تابار هدننزو راز (قالعلا]) |

 (قیالعلآ)هدننزو هینام ردهقالع یدرفم رونل وا قالطا هاقلا نانل وا عضو هناسنا هدننز و یراکس (قالما) |

 یدنل وا قالطا نوه دلقاط همدآ یکی لوق یچماق هدننزو هاتکردهقالعیدرفم روئل وا قالطا هباقلا یدو |

 هوضعرب هل رسک كنهزمه (قالعالا) هلوا شعثلیا بوک یراپا كراقازود هن راقایا هکر وند هراراکش لوشو |
 ارب ز ردانعم لصاح نمهجرت هدارو "صعل قلعلا لسرا اذا لجرلا قلعا لا ردهنسانعم قمردشیاب كلولس |

 29 قلعا لاق ردهنسانعم یقعاتص هلام رخاف و سیفن و ردکمرویلاص ولس نوڪ ا یقعشباب انعم لصا |

 ةيهادلاب ءاح اذا ر قله لا رد هنسانعم كما ادب مظع ىالب رب و لاسلا نم اقلع فداص اذا

 فرطبامرق اذا نربعپ برغلاب قلعا لاق ردهنسانعم قعشوف هود یکیا هنجوا كندا ترک
 هنغازود كنیجوآ و ةقالعاهل لعج اذا سوقلا قلعا لاق ردهنسانعم ققاط غاب قحاصآ هاب و هناشر

 نر ندو (ییلعلا) اقا دیم دصلا قلع اذا دیاصلا قلعا لاق nd دم قلو توشل وطوآ

۱ 

۱ 

۱ 

4) 



 .یاقالع ام لاق رولوا ذض هلکلک هنسانعم تموصخو ةقادص یا ةقالع اب لاقب ردهنسانعم تقادصو
 | ةقالع نالفلام لاق یک تفرحو تعنصو راک روند ههنسن یغیدلوا دیقم ام اد ترغلیا كمدآر و ة ةموصخ

 | شيع نم هب غلام یا ةقالع نالفل لا روند دامب تانک تا فافک و اهربغ و هعانص ن نم 4 قلعتام یا

  یرلکدلیا ماش او قلعتهمدآ ندا ج وزن هلع وزت یوناخ هلکنآ بول وا یضار یمایلواو لها ااا و
 هقالعو جوملا ىلع هب نوفلعت امیا رهملا هقالعیدا لا رولکق یالع یعجردشوغ زو الثم ردن رابع ندرادقم

 | لب مىك كنیع (قلعلا) و هدننزو د وعق (قولعلا) رونلوا قالطا همولواو ردیسا ی رد كداب ز ندنیعبات

 | راتفرک هنم ذبح و قشع بوشلیا لکوک ه هنسنر دوخاب هب هسک رب لف ڭكنمع (تقالعلا) و هلنرتعف (قلعلا) و

 : (قلعود) امحا و اهاوه اذا بارلا بابلا نم ةقالعواقلعو اقلع و اقولع 4 قلعو دقلع لا ردهنسانعم قل وا

 | قاچی دمو ولت هلکلیا موج هرز وا كلامن ةع ر هرو نم تعاج هدنآ ردغاطرب هدندرو دسا ون هژنیتصف

 تقلعو ةاضعلا لب الا تقلع لاش ردهنسانعم قمالت وا ندنغروط جاغآ راوط هدننز و قلخ (قلعلا) ردف ورعم ۱

 | شلت رب غتر بوشلبا هنمن راک رک روید هفت ,لوش ی درا مامتعر اذا لّوالاو عبارلا بابلانم اقلع |

 کردا رج رو ردا مش ویو قاچ دلع ١ یش نم قرح ی | ما نیت قلعو قلع هبوث باصا لاق هوا |

 ۲ 0 ردهنسانعم لليد یمدار و رتشاذا لوألا بابلانم اقلع هقلع لا رد هنسانعم کوس و راردا لامعتسا راعاید ۱
 ندیاصصا هکر دهسیکر ب ندنسهلسق هلیح رامنان رقبعن ةقلع ردنداعما هلتاکف 6 هقلع)ل هقلساذا هناسلب هقلع لاق |
 ردیعما طب سیقنآ دن ردندنلاحر یسهلسق دزادسبع ن ةقلعو ردندندال وا | كن ىم علعلا لادبع نم بدنچ |

 ثلذکر دهدننز و هرق ردندنلاح ر سیف هلق هکثرالانب ةقلعو ردهلسسک كنيع بیدالا ایل داماو |

 ردهدننزو هربق ردیلتاق كتسر نالوا ېګ رکسعرس هدنسهعقو هیسداق هکهقلعنب لاله و رد عاش هکهقلع نب ليقع
 وهفلوعفلا ءان ىلع لجرلاقلع لا روند هناویح و ناسنا شعثباب ولس نكر جا وص هنزاغو (قولعلا)

 اذهابقالع لوقت ردهنسانعم لبق قلعت رد ما لعف ۳ ا هدننزو ماطق (قالع# هقلص قلعلا بشن اذا قولعم |

 رونلوا لامعتسا هليظفل قلف ردیلع كنهیهادو تفآ قرهلوا ف رصنم ريغ هدننزو درص (قلعلا) قلعت یا | ۱

 هنسانعم ابانم ر ول وا قالطا ءرلمول وا قلعو ةيهادلاب یا قلف قلعب ءاحلاش ر درال ودعم ن دن راظفل قلاقو قلاع ۱
 ليتر ابعرشكلا عجبا و لاغشالاو ايانملا درمصك یتلعلا و فل وم  رونل وا قالطا هیثکم جج و رونل واقالطا هلاغشا و |
 درصهدران و وهدنسانعمهیهاد یتظفل قلعهرز وا روک ذم هجو قحا یدنل وا هججر هرزوا لاونم لوا هلک تا مسر ۱
 ابلاغردلکد عالم هنبیکرت درفم هلغلوا عج رلانعمو ن کل بول وارهاظیعید) وا درفم هد هیهاد هله هلکلیا نزوهلبا | أ

 ردقل وا عجب قاعدا روب انعم یاضتقم ار زیدلیا نزو هلبادرص هبنتریغنم حد هداروب هلغل وا قلعتم هلوا ینهذ |

 هدننز و هلح رم (هقلعم وذلررضلف هدنن زو هفرغ رول وا ی عج كنهقلع ځد قلعسپ ردیعج كن هفرغ هکی کف رض |
 ناک اذا ةقلعم وذ لجر لاق هلوا ردا قلعت بوشیلیا هن هنسن ینیداغواو یکیدروک ره هکر وند همدا نکشلیا 0

 هراپ نالوا هدنف رطیکیا كنسهلوقم لنز و هغوق ردیس هبنلت كقالعم هسک كم ]
 ناسلایا قالعلاددشوه لا رونل وا قالطا هناسل قالعمو لاب قلعت ےصخ یا قالعموذو قالعم ۳ لاق رونل وا قالطا دمدآ ندا تموصخ و لدح هلناهرب و تحقالعموذ و قالعم و رارولیصا هلا رانآ هکروند ۱

 یعجیکی لا ود یکنزوا لاک یی روند هئیش نالوا رولیصآ بولپ ردشلیا هنسنرب هلیسیدنک اقلطم و

 ردیعما كنجافآ امرخ سنجر قیلاعمو "یشلا هب قلعام "لک و هو بنعلاو رقلا قیلاعم هتنبف لاقب ردقیلاعم |
 هدننز و یرکس (قیلعلا ور وند هثیش نالوا رولیصآ بولیردشلیا هنسنر هلیسیدنک ی دوب هلیعص كيم (قولعملا]) |

 درفم رار دا برش نوجا افستسا یتخ وبطم و ذاا هکر وبس ندنآ رول واربسع یسلربق و هحنیا یرللاد هکر دتابن عونرب |
 هننراجاغآ هشیمیربا یکن الیغم و رون ده هود نایلت وارو نم تاب یرلکدد قلع (قلاعلا )ر ونل واقالطا هنعجو |

 هراجاغآ هکردنابن عونرب هدننزو یطسق (یییلعلالو هدننز و طبق( قیلعلا]) ر روند ه هود نایلتوا بوداز وا نوي |
 یداع و عفاد ی ینض مم عالق نال وا ثداح هدزغآ و یوقم ینیرانا شید كغیچ هد ضآ ینقرو روشالوط بوشمراص |

 رد رۇم هدقلءراب یراشاط نالوا هدکر کو یکوکو  رددیفم هربسا و و لی نمییسم رابق و یضاس وا ضراعهزوک

 ۳ وک امو رولوا یشع یک توت هایس كچوک هکر اردنا ربسفت هلتابن یرلکدید نلتروکوب ینوب هدنادرفم عیج
 | یرانکیت هکر دمسفم هلی یلبج كنلتر وکب لبا قیلع هدنادرف ر دی رادآتابنر ر (بلکلا قیلع) و(لبطاقیلع)

 ۱ لشیوهدنزرطنوتز یرم ورول وا هبیشهرجش ورک |ندنلتروکب بلکلا قیلع و رول وا لئامهر ودن و قآ یرالاد وزآ



 اف
 هجالا هلا هراقو قآ عونرب هدننزو دفدف (یعقعلا) هفدا ور یا للا قاوع عطقا لوقت ردت رابع ندنرلنادف

 هدننز و لامتفا (قاقتعالا ) رد راکدید ناغصقص هدیکرت ردمبش هنن رافرح فاقو نیع یتوص هکر دبسا شوق

 "قتعا لاقت ردهنسانعم قلچآ بولپ راب باصم و هلتسا اذا فیسلا "قتعا لاق ردهنسانعم قمریص ندنیق یحق
 | کودو عطس اذا رابفلا قعنا لاق ردهنسانعم قحغآ هاوهزوت هدننزو لاعفنا "(یانعنالا ) شنا اذا بالا

 | لاب ردهنسانعم كکود روم هلقئاناص ةعفد تولب و تدشنا اذا ةدقملا تمنا لاق ردهنسانعم توثکپ
 اتا هلن تعف (قلعلا ) قشنا اذا "یثلا "قعنا لاق ردهنسانعم قلراپ اقلطمو ءالاب تحت اذا زیاصصسلا تقعنا
 ردهعطقرب ندنآ هقلع روند هناق قشو وا دوخاب هناقو وق دوخاب هناق لزق كب لوق ىلع هنسانعم مد روند هناق

 هنسانعم كعشليا بوشیاب یسهدام قلع وبشا دماطا وا ظیلفلاوا ةرتلا ددشلاوا مد یا قلع هو ىف لاش

 ردلقش و جک ید یسیکیا ردهنوک ی کیا رله هدارو روند ه هنسن ناقشپابو ن یکشلیا افت ز روم

 بولیئلیاهنس ودنک اقلطم هروکه کوب ردموس رم قرهلوا ماللا ددشمو لوهح هکهلرابع قلعام "لکو هدنیک
 | ناتشپا ونکشلپآ اقلطمهروکه کوب ردم وق ره ردهدننز وعم هکهدنلا ونع قلعهدنیکو رول وا كم د هنسن نانل وا هقالع
 | ردد ۇمىسانعم دیلاب قلعي یذلا نیطلا و هدنلیذ ینو نکلر ولکه نسانعم لعاف لعف هلنیتعف ارب ز رول وا كم د هنسن

 | ولس قلعو رک ذیس اک ررولوا ردصم هن رلانعم همزال تب و همزال تموصخ و روند هغچلاب ناتشیاب هلا و

 هغوروط یکیدی یشاوم ندنسوروط راجشاو رولي ردشپاب هاضعا هکروند هدروق هحنزوا و هایس نانل وا ریبعت
 هنسبدنک كنهرکب و روند 4 هنس نالیروگ ییا بوشلیا هرکب كنیوقو روند هنن ر تالشیا ثالو و روند
 قشعو روند هبا ناشلوا قیلعت ههرکب دوخاب رونلوا قالطا اود00 7996 دۆت وا بیاد وخاب |

 رده انک ندننحمو تدش هکر د هنسانعم هن رقلا قرع ةبرقلا قلع و رک ذیس (ک یکهقالع ردهنسانعم كلما تبحو

 | لاقت ردهنسانعم قملوا هنرزوا كن او بویلئاب هکلشبا یشیا ر قلعو اهقرع یا ةبرقلا قلع یف عواقب
 بوشليا ه هنسنرب و هل اذآ عبارلا بابلا نم اقلع هما قلع لاق ردهنتسانعم كمبو قفط یا اذک لعف قلع

 | یدنل وا ناب ود هدام ورص رو نم لثمو * بدنملا رص و اهقلاعم ت تقلع * لثملا هنمو رد هنسانعم قاوط

 وقرب چو RS هدنآ نکل یدلیا هلاحا هب هروب نهه دام یو فلوت ج رک هکر

 د هنددا كنییوق ینا بورا و ه ین وق لوا نوکر هکر شمتوط روب هد رق
 یتکیدلیا دن هنا ا ین هدکد لیا لاوس ندنیس یعاص یوق یدل وا هدنسامدا راوج قح بوزاو |

 لات واد لزا فرطر نو بول ینا نسرایوم هاه هدکدتشرا یو یحاص ییوق یدلیا راسبخا

 | هکیدلشاب بق رد را ی[ تجکج ونج كن یوق نخی یدلیا دارا یعوقرم مالکر وب نم هدک دلیا

 ماکعتساو تناتم یب اک هنشیا یدنک هسکرب ردکعد ردلاح ما لاح را ندارو اک سپ ردهانکندمانا ترارح

 | هنسانعم قلا هبکت روع قلعو ریدتا برض هدنضرعم كنلثم لا تج + رضمبو رونلوا برض هدکدر و

 | تقلعف لا ادلا تبرش لاقت ردهنسانعم قعتباب لولس هنا كراوطو تلبح اذا ةأرملا تقلع لاق رل میم

 هقلع *یشنم طرخیا قاع هبوش لاق روند هفترب شلترب هلکم بوشلیا هنسنرب قلعو تقلعت یا هقلعلا اب

 روند هغوروط یرلکد ندنغ وروط جاغا كراوط دو هلي كنیع (فقلعلا) ردندنلسق ردصلاب لصاحو و

 هراجاغا لوش و شیما نم هب غلام یهو ةقلع هل لاقب روند هنتشیعم كج هدیا شيعت یرادقم تیافک كناسناو

 ریبعت قلارفصو یتلآ هوهق و راردا شیعت هلکتآ ردق هنل ولح رام راهود لغلاف دنع“ وم شيق یرلقاربپ هکروند

 هدنع قب ۸ لا رولوا هانک ندهنسن هح وزجو حل یا ةقلع انمعطا لوقت روند هرصتخم ماعط ناسنلوا

 (قالعلا) ةقالع یا قلع لالاذهیف یل لوقتروند هکشیلیا و روند ه قصآ یراقدصآ هب هنسنر و “یش یا ةقلع

 روند هخاشو كر یرلکدن ندنراجوا راصا كنيشاوم هدرلنو هدننزو هباصم (ةقالعلا) و هدننزو باح

 | لکو که هسکر , یک قلع هقالع و یدنل وا رکذ هکیک هقلع روند هرصتح ماعط نانلوا رببعت قلارفص قالعو

  هب همزال تبح نالوا هدنورد ههنسنر دوخاب هب هسکر و رک دنس اک ردهتسانعم كلا تبع و قشع توشیلیا

 | هارسکو روند ةنكشبليا كنس هل وقم تبح هلق ك نع دوخاب ردتغل هد هب رک ك نبع هيل وا كفنم و لئاز هکروند

 حش اب ةقالع نالفل هبلق لاق رول وا ےس | هقالع سد روئلوا عن ناب زا هش وک6 رود هتل وق تاتو یا

 LO a ىف حاب وا بلقلل مزاللا بلایا کلو

 | 22ء ود نالت رد نوک و ان نوا لب هرخذو یلعت یا ةقالع نقال انا دهی لوب وق یکقاط

 (تقادصو)



 دن راقدلوا < قشنم قالطا قیقع هب یدنقآو ههرد رد ردصم لصالاق- هعع و :یدناوا قالطا هت هقبقع و هقع و قف

 رام قدیم ی و REN vo عطق لاق ردیتبم

 | ضعبلادنعو روند هن و و هنچاص هلدولوم شغوط یی وبل سبک كنيع 9 رد نیم نا 1

 | یدو هدننز و هنیفم (تقیقعلا ) هدننز و بنعرولکق قع یعج ردص وصحم هلال وا ندنسنج راج هلا ناسنا هقع |

 | تولیق رق یچاص ءلدولوم اروند هلک كوذج شعراو منشاپ یاو روید دن و و وا دو
 | خرید ا اهم وند E "قش هکر د جم * رونلوا قالطا هنوبق ناسنل وا ځد هدقدلوا شارت اب
 | رعش قلح دنع عذت ىلا ةاشلا یهو هنع "قمی مل اذا هدلو ةعافش مرحب هابا نا یا + هتقیقعب نیر مالغلا

 | د ی هقیقع هلب را ریست س ج ماد یرلن مّصح لسو هيلع هللا ىلص مرکا لوسر دولولا |

 | یهتنآ ردح ورشم الصفم هدیاتک ما السلات ل ورش واچ از ریدر وی لیوح هب هکيسن

 | قیافع هام را دبات هلمبشت اکا رابع رونلوا قالطا هنعاعشنوزوا نالف ءرجما باح * كکشع قربلا ةقيقعو

 | بولبئرب ندونو هنسأنعم رېن روند هغمربا و روند هنخج زافط ییزاو هنمولوط یص .ةقلقع وا اردا یا

 هاوهو روم دهنسل رز رد تنس كغج وچ نال وا تنسو روند هنسهچراب زب ناپ وق هدنزرط قراص هدنیح یفیدلرابوق |

۱ 

1 

 یدیار رد در اذتعالا یهساک ا هدیه اب هکر دقوا یادم و یوتاب تا ات هویج ران  یضوط | |

 هر زوا هجو نالوا فراعتم هدنرانس یدبا راراتا قوارب هاوه هدننعص هدامرپ قلعتم هلبتف تید ندهیلهاح تادام

 ۱ | دنهامش ربا نالف هر بام تاک یدو هدننزو درص ( قتلا یدنارارول وا هداد اضر هسیآ ردنا لوزن |

 كدولومو ها ذا لوالابابلانم اقع هقع لاق ردهنسانعم قمراب ه دن دشت كفاق و یصف كنیع ("قعلا روند |

 | هکر دنسانعمقق آ قوا یرغوط هاوه و هنع ۸ ذاذا د ول وملا نع قع لاق ردهنسانعم كم هیقع هدنرعش قلح |

 هدننزو دوعق (قوتعلا» رکذیس اک رولوا تفص "قعو ءاعسلاوحت هب یهر اذا مهسلاب قع لاق یدش وا رکذا

 هدلاوآ قع لا ردا تعاط یاصع "قش هکردهنسانعم كلا نایصع هن ردامو ردب دلو هدننز و هبحم (ةقعم اإل و |

 ۱ هنن ردامو ردن هلم ےف كسع (یقععلاز و هلرصف كسع 6 "قعلا)ز و 6 "یاملا) «یدض لاوالا تابلانم ةقعمو اقوقع | |

 یکر ع ومارد لودعم كاع هکه دنز و درص ردقلوا ققعنالوا باوص هکر د حراش» روند هفلخان نالوا یصاع

 قاع دلو لاش روند هفلخات نالوا یصاعو "قاع دو هژنیتعص «قتسلا) ردهعفع ىج كنظفل "قاعو * یمن

 ("قعلا وود هغلیصام ه ردامو ردب ردع“ ا ندق ومع هدنزو ماطق (یاقع)) هدلاول صاع یا ققعو ققعو ٦ ا

 | هغارمصق هبک هدننز و روبص ( ق وقعل ا "میا قاقعو "قع ءام لاق روند ه وص یا "1 هلبمط كرانيغ (یقاقعلا و

 لماح یا قوتع سرف لاق ردیتبم هنفیدل وا موزح و عوطقم ىلج دوخای هنکیدلیا همش عطقو رقع عطق روند |
 تم قوقع هنایلوا هک دندنع راضعب لئاح یا قوقع سرف لا رولوا ةض هلکعد هغارصق نایلوا هبکو |
 | علت هکی لثه قوقعلا قلبالا بلطو + هدننزو باتکر د قاقعیمطجا عجبو هلنیتع ردقتع یعجج ردهلتهج لافت
 قالطا قوععلا یون و یدنل وا نام هدنسهدام قلب رونل وا بزم منو مت تلط ەن نالوا لوصا ۱

 نوجرلکدتا لکا تبوبل» وکی ان ندنتعالم ات [هبکر ونفیج هد غا هلغل وا قشنو تاک یاب رکچ ام رخ یرلکدتنا |

 سرفلا تعع لاق ردهنسانعم قملوا ا هک قا ارصق هلنیتصف (قعلا) و هدنن ز و باح (یقاقعلا» یدنل وا قالطا |

 هند لغارصف نالوا هکهدن رنزو باتکو  باحص" قاقع ضعبلا دنع و تلجاذا یناثلا بابلا نم افقعو اقاقع |

 هه (هنع) "قشنا اذا اقع "ضعي ضعک "قمی ىلا قع لاق ردهتسانعم طاقشنا قلراب ققعو روند هنلج |

 نالوا هدرب و روند هنعاعش یدازوا نوزوا كکشعت هداوه هقعو رد نطب رب ندنسهلسق طساق نم رم هدننز و

 "قعلا و هععلا ف حقو لاق روندهروقچ نرد نالواهدر جدو هل رسک كنيع ( قعلار) روند هروتچ رد |

 امرخ هلب سبک ك نيع (ناقملا) روند هنغاج وا قجوچ هليعط كنيع ( ةقعلا) ضرالا ىف ةقيملا ةرغلا ىا |
 راردبا عطق یرلنا نوجما حالصا کریم یا آیتم تو منو د كنس ها مزواو كنجاغا |

 ردهنسانعم قمتبچ بوروس راریلف نا وز ندنرابد كنسهصا مزوا و كنجاغا امرخ هلیرسک ك نەز (قاقعالا)
 | قارصقو هما اذا هقعا لاق رد هنسانعم قلق یبآ یی هنسنرب و ناقعلا اتجرخا اذا ةمرکلا وا ةلخلا تقعا لاق |

 a هبکه رز وا سابق وب تلج اذا سرفلا تقعا لاق ردشلیا رارکت ینو فلؤم »ردهنسانعم قلاق هک

 | قالطا ید قعم هده در تغل دوخاب ردندرداوون و یدن) وا قالطا ق وقع هرزو|سایقریغ نکلیدبامزال كمد |

 تب هج هلي هدنس هروج هکروند هنفداور كنجاغا امرخ هلددشت كفاق و ىح كنبع (قاوعلار) ردشف وا

 * تل ۷ )٤)



e~هک ۲  

 أ یعق كنیع (قفعلا) ردیتسا لجررب هدننزو رفعج ( قرطعلا ) طغلا و ةبلطا یا ءایقاصعلا و ةيقاصملا هذهام
 ۱3 رد هنسانعب ا مط و باغ اذا ىلا بابلانم اقفع لج را قفع لاق ردهتسانعم قلوا هدا هان وکس كن فو
 ۱۳۱۱ الا هقفص لاش رد مت اتم تکو د بوزوا قوج هلا یچماق و طرض ادا راک یقه لاق
 ] كشوکو تسس بوبنا مک یشیاربودنقیتسا م الیلق مان اذا نالفقفع لاق رد هنسانعم قمنایوا بوپ وا زار و
 | قفع لاقب رد هن سانعم قعشآ قوچ ه یشید بکر م كکرا و همکح ل اذا لمعلا قفع لاق ردهنسانعم تمت وط
 | لشت لاثم راج قفع هدارو ارهاظ هلغل وا رمسفم هللا بارض تژک قلطم هد هناہن ام ارض رنک | اذا زاجل ا

 آ تمردکی ر و اریثکءاملاىلا تددرت اذا لبالاتقفع لاقب ردهنمانعم كلک بورا و قوچ هب وص هود قفعو ردضح

 هقفع لاش ردهنسانعم قموقبلا بودا عنم ندهنسنر ىدا ر و هعج اذا "یثلا .قفع لاش ردهنسانعم

 قفعو هت رض اذا "یشلا جم رلا تقفع لاقت رد هنسانعم قلاح راکزور یهنسذر و هعنمو هسبح اذا مالا نع |

 اقنع لبالا تقفع لاقب ردهنسانهم كمك یرغوط هز ودرب قرهیعاص هدکدلرپویلاص هباعرم راه ود قوفع و
 ردهنسانعمكلکبون ود قوچقوچ 4 ورک ندرب یکیدتک مدآرب و اههوج و ىلع تّرغ یعرملا ف تلسرا اذا اقوفعو
 لاقب رد هنسانعم قغاص یوچ یبهقان هدنرنزو باتک باص» قافع و قفع و عوج لا ژاکت یا قفعتل كنا لوقت
 اعیرس بهذ اذا اقافعو اقفع لج را قفع لاق ردهنسانعم كمك هلتعرسو الح کا اذا اقافعو اقفع ةقانلا قفع
 ددزتلاریثک فلت عجار یا قفاع وه لاش روند هثیشره نالوا ربثکیددرتو عوجر هتوا یرب ( قفاعلا )ل
 [ قافعم لجر لا نوه دلیابایاو باهذ اّناد رونید همدآ ندناترایز قوچییابحا هدننزو بارحم «یافعلا)
 رود بش یاجتفملا قضیه لاش روبف دکل بدان مدننزو مک دخلا ) ةرات زا بک یا ةراب زا
 هدننزو باتک «قافع)) راران وا هرزوا هجو یرفراعتم بوغی یغاریط هکرددآ بعل ولردر صوصخ هلافطا
 ردشلنا لکا بودبا نایرب وارتشا هدمایا طق رب یروب نم هسک مان ورع نن بدحا ندنسهلسق هلهاب هکر دیرم نا

 یماضتقا هسکرب هلبرسک كن هزم (قافعالا) ردیعما كتوارب یک ےن هلع كنافو یف كنیع (ناتفیعلا)

 ]| ةجاحربغ ىف حلاو باهذلا رنک | اذا لجرلا قفعا لاق ردهنسانعم كلک بورا و قوچ هربرب هدومب نکیغو |
 ۱ ردندنیمبات قیفعنب عزف ردندمالعا هدننز وری ز (قیفع) هتسانع» بان ذروند هرادر وق ندعابس هلنیتص (قفعلا) ۱

 ضعب ىلع اهضعب غلا قفع لاقب ردهنسانعم كمردن ود وریک بویلپوط ندم یرلکدتک یییروس ( قیفعتلا )ا
 | ند وص راضعب هنسانعم فطعنم روند هرب كجهن ود ردناکم مسا هلیصف كناف ( قفعنملا و اههوجو نع اهر اذا

 لاق رد هنساتعم تلقک بوشوف هاتعرس هنشبارب هدننزو لاعفنا ( قافعنالا) رلیدنا نصیضخت هرب كج هود |
 | كعشرود بویلابچ هغمادلا یب هکر هدننزو هلعافم (ةقفاعلا ) اوعرساو ابف اوضم اذا میتجاح یف اوتفن
 داسفاوهابتییروس بواک ب ودنکدروقو ردت رة زز وا هخاعم هعداح هعداخ و هطام ادا دقفام لا رو دنا

 رد هنسانعم قفخص هدننزو لعفت (قفعتلا) ای ابو ابهاذ اهف ثاع اذا منغلا بئذلا قفاع لاقب ردهنسانعم كلا
 قفتعا لا ردهنسانعم قلاص بون ود ءرزوآ راکش نالس را هدننزو لاعتفا (قافتعالا) دال ]ذآ نالش قفعت لاش
 اذا فویسلاب موقلا قفتعا لاق ردنوجما تكر اشم هکر دهنسانعم قعش راچ هلق و اهملع فطع اذا تس رف دسالا
 لویلس و لوب هدننزو سلع (قاغعلا )و هدننز و رفعج (قلفعلا ) ردیعما لجرر هدننزوربنم (قفعم)ل اودلتجا
 یتکیدلیوس هکر وند هتروع قطفد و نوب و نیقشاشووخر عساویا قلفع و قلفع حرف لاق روند هجرفقیوصو
 قطنلا ةثيس ءافرخ یا ةقلفع و قلفع و قلفع ةأرما لاق یک هسلعروند جد هقلفع اک | هلو ازاین د یسیدنک

 هکر ديما لرج یزمرق یراکدید ینم هدنن زوریما (قیقعلا) روند همدآ زغی و قجا هدننزو روبنز (قولفلا))
 وص ناقا ندنآ شفلزوط هکردراو یونرب كنآو رونلوب هدنلحاوس هیمور رګ و هدننسهکل وا نم ردف ورعم
 | فوخ هدنماکنه هعصاحت و هراح مت هلموقرم رج رول وا یطوطخ قآ قآ هصفخ و بولوا قنالو هدننکنر
 | رشید یرورذ كنماسقا عیج و ردبجوم یتعاطقن | كمد نداضعا عیج یرورذ و نکسم یلق بارطضاو

 روند ه هرد قیقع و ردهاقع یعج ردهقیقع یدرفم ردعفاد یتانسا ل رحم الطفو رحمو لیزم ینترفص و رج
 | هنش لیسم لک اذکو  یداولا یا قیقعلا ف اولزن لاق روند 4 یدنقآ یغیدراب یوص لیسو رد هقعا یعج

 قلا هقتشب ندرانو و رددآ عضوم ررب هدنسهکل وا دحن و هدهماهتو هدفئاط و هد همام و هددن دم و لیسلا ءام

 رکو ناسنا رک ز ونل واریبعت دازردام یوم هکروند هن وتو هنچاص هذ ول وم قیقعو ردیدآ كعض وم هعطق
 ,یتبم هنفیدنل وا عطق دولوم رعش ردعوضوم هنسانعم عطقو قش یسهدام قع هکر د حراش * نوسل وا مام



 تگ ۲۲
 EFT :دمر و قتسف كنجاغ تف ماش هدننزو لورج (قوزعلا )و هدننزو هنابج (ةقازعلا) روند

 | تیاغب هکر دیشیع :جاغآر هقشب دوخاب رردا تعاد یرد دلکنآ یک دومالپ رلعابد بويل وا یا هکر وند هنشع

 ساجر هدننز و ج رز (قبسعلا روند همدآ ولبوخ كشهربچ یک قزع هدننزو ق رفتم (قزعتلال رولوا هزع
 بابلانم اقع هب قسع لاق ردهنسانعمقعشپاب هلنیتص* (قسعلا) رونلوا جالع هرهراب هلکن آ هکردیعسا جافایمآ

 نالوا براد ندمنکر و4 علوا اذا هب قسع لاق , رد هنسانعم قلوا نوکشود 4 هنسن رب و ه قصل اذا مبارلا

 ۱ هن رز وا بول روسهروغب هقانو هبلطب اي اعفهلع "ےل اذاهیلع قسعلاش رد هئسانعم كجا مادقاو حاحا هدنبلط كيش

 كنتو هغل ولجا نم كش هربج و هغلیوخ دو هيلع تب را اذا لیما 1 ةقانلا تقسع لاش ردهنسانعم ٍِ |

 | هنن وچ كنملاسام

 | بوردٌشقص ید :رولج رو هلنیتمص (قسعلا) ردفدارم دامس ین را وضع لفش ( یا اوت

 ۱ كن هدننز و ةنسفس (ةقيسعلا ا هنسانعم نوح روند هر یضتشآ نایلشا امرخ و روند هرامدآ ندا قییضت

 ! هدننز و طبالع (قلاسعلا) وهدننزو حر ز (قلسعلا 2 وهدنز ورفعج (قلسعلا# روند هنارشزنک نالوا ول وص

 روند هد روق ندعابسو ردهنسژ نالوایت رم هدنلکشوص ندقارب | هدناباس , هکر وند هار هدنن ز و سلع (قلسعلا) و

 | روند هروناح یحنرب نالواریلد و "یرج هدنصوصخ راکشو دیصاتلطمو رونید هنشوق هود كکراو روند هنالسرا و

 | د یکلتو روند همدآ ولن وی نوزواو روند همدا ایکبسو فیفخو روند هب هسک هروصلا ع مادناد هرهچ تشز و
 روند هب وبحلماکو و مات یلاجونسحءازحا هدننز و ذفنق (قنسعلا ) ردقلاسع یعج رد هلماهین وم ثنعوجحم روند

 هریساوب ی ردنابنرب ندنسنجثالغا هدننز و جر ز هللا همم نیش (قرمشعلا) نسما مانلایا قنسع مالغ لاق
 ناب هلا ۰ هدنادرفم ردهفرشع ید رفم زدیم هدناب رعش دوستو ال ۹ |

 :مانعم كلش نيمز دوخاب تاب هدننز و هح رحد ((فقرشعلا رارد ورم مک هنخم هکر اردا |

 ر ا ردیعنا كعضومرب دوخاب كمدآرب هدننزو طبالع (قراشع) ارض خا اذا ضرالا و تبثلا |
  بویل وا بوبح وریلد هدن رظن یربغ ندوبحیکیدوس كن هسکر هدننزو دعقم (قشعلا) و هلنیتصف (قشعلاو و

 | رک نوسسل وا هلشهج تعصع و فافع ردن رابع ندکلعا تبح هرز وا طارفا لوق ىلع كللا مصح ا1 یی رظن |

 نبع انارس بول وا نمر وک صافن و بويع كن وب یرظن كبح ضعبلادنع و نوسل وا هلمتهج تین وريم داسف |
 | ضعب یتسهشیدناو زکف یدنک ق شام هکر دیساوسو ضرع هنوکرب قشع دوا رم رابع نکلنا هدهاشم لاج |

 رول وا مرام ندکلیا بلخ دفا قلتک یروبزع ضمنا یت زا ناتا لد

 ةراعد یف و فافعیف نوکیو با طارفاوا ه وبحب حلا بع وهو عبا رلا بابلا نم افشعمواقشعو اقشع هقشع لاق |
 روصلا ضعب ناسا ىلع هرکف طبل هسفن ىلا هبا یتماوسو ضرموا ه ويع كاردا نع سلا ىع وا |
 فصل طارش یتح رایدلیا دع ندنضا ما قشع ءابطاو ردندنلسف یرب وصت انعم مزال نم هجرت هروک هلّوا لوقا

 یاب وام بوق یی و میسر یوم رک مت یاس زی ردضا ما ناثلث ینارافو ردضارما

| 

| 

 ردد وام ندنان یراکد ىد هقشع هروک هاب , كحراش + راب دد زالوا ضرام هصاخحشا نالوا هما عیضوو |

 هدنن وم رول وا فص و هثن وم و رک ذم روند دما راتفرک هشع ( قشاعلا» رد هل رسک كنیع تالذک مسا ندنو و |

 كلنا قشع راهظا هلفاکت هدننز و لعفت (قشعتلا) ةقشامو قشام ةأرعا و قشاع لجر لا روند ید هتشاع |
 اد ) ف ا ویشعلا) هفلكت اذآ هقشعت لاق رد هنسانعم |

 لاق رد هنسانع«قعسلاب هلنیتعف ( شعلا )ل قشلا رشک ی ا قشعلحر لاق رولوا هتفساو قشاع هراربلد یکیدروک | :

 تولحتا لر هک تنور هکر د هرصش عور هلن اهص# ( ةقشعلا 3 ت قصا اذا عبارلا تاسبلانم ا2ع هب قشع ۱

 توشم راض هحاما داود هاب یراکدید قشم راص هقشع هدنادرفم عیچ ردق شع یعج رول وا یراصباص ۱

 ہد ضم سایقمو ردیع" ال رصقرب هد هبصق مان یار نم رس( قو شعل لرد ءو درد روق یافا یغیدل راص وراقیج |

 ردا هدنص وصخ یراجو هیرت نوکید هش وح ی مق هف وکش هژندتعص قشعلا  رددآ كعض ومر |

 ( قلاشعلا )و هدنزو سلع( قنشعلا ) رد قوشع دوخاب یقشع یدرفم ا رها روتواربعت یخ هکر وند هراهسک

 رد هاه یثنوم رود همدآ ولی و و نوزوا هج واق قاب قر هبل وا یدوح و تلقث و یتماصط هدننز و طب الع |

 ةقنشع ةَأ ها لا و لقتالو مش س دل لیوطیا قثاشع وا قنشع لحر لاق هل صف كنع رد هقناشع یعج ۱

 رج a ه هاو اټ وغ ووی هللا دم EEA E و نو هبهارک (ةبقاصعلا) ثلذک یا و ۱



 = ۲۲ رخ

 قیص بوشقوص هنر یرب كننراق ورع هلغل وا نا وارف راجاغا راسو امرخ هدهموقع ضرا هدندنع راضعب
 | یدنل وا قالطا ندنکیدلیا فافکتسا و هطاحا یکزا ورپ وهیشاح یب رع ضرا دوخای ردهیعس ثعاب یسلواروک و

 لوا هک ی وکه لغم وا مقاو هدننبام لوچ هلقلنادابا هموق رع ضرا یدنل وارک ذ هکردذوخ ام ندهدازلا قارع دوخای |
 هلغل وا عقأو هدن رايق كتارف و كنهلجد هروب نهض را هکیددراضعب و یدنل وا هیبشت هنشیمنالیکید هنغلار

 كنلفل رهشن ار | کرد جیم + + ردکعد رصشلا و للا ةرثك هکر دی عم رهشن اربا قارع دوخای یدنلوا قالطا

 هلع كفاق و یصف كنىع (ةوقرعلا )رونلوا قالطا ههرصب هل هف و ک (ناقارعلا رز ردلکدمولعم یت حبس وا |

 روندهنسبرب كجاعآیکیایروفرا هدن زرط جاخ نالیقاط هم نغ 1كنهغوق رد راج هدهلیعص نبع و هدننز و هوفرت ۱

 بول وا هدنغلا را كنشاقد را هلیشاق *ل وا كنحاغ ۲ رعم رو دهجاخآ یکیالوش و ردیسهسلتكنهوقرع (نانوتملا)

 ۱ لوش نالوا هدرب هوقرعو هل رسک ك فاق و ىح كانیع رواک ی اع یعجج رارد,ادن بوردشواق ه رب یرب یرلن 1 ۱
 هدنغا كنهغوف جدو هلیحف كنسع (ةاقرعلا هلوا شل هدنزرط یرلقلشاط رام هکروند هب هپت ,هیکشوپ ۱
 . لوفیع رد هنسانعم دای و لصا هلی رسکو یحصق كنیع ةاقعو روند رپ كجاغآ یا نالیروگک ج تیلضا

 كجاغا هقرع و ةاق عو هل رسک كنیع روند جد هقرع روند هن اشنمو لصا كنمسق یش ةاوم و "با ود ییعب تالام

 روند ید مو وا رولوا بعشنم ندن آ رلکوکو رارمط ندیک بوروس هتفارطا هکرون د هنکو تکو هنس هچم وا
 ندا حوتفم یتنیع كنظفل ےھتاقرع سپ مهتورا و مهلصا یا مهناقرع هللالصأاتما لاقب هنمو هنسانعم همورا ۱

 ۱ یا راندا روسکمیتیعو ردنوجم اقا الا و رددرفم یظفل ةاقرع ارز ردلامتسازک او و ردنا حوتفم ید ییات
 ه هیهاد و تف آ هلبصف ك نبع (قارعلاتاذال رول وا شل وا یعج كنظفل هقرع هدنروص و ارز رودبا روکسم د

 نا رح هلا هرصب !هدننز ورب ز قد عزله يهادلا یا قارعلاتاذ ةللاهامر لاق ردندروک ذم ین ا رونلوا قالطا

 ۱ كنءزمه 6 قارعالا ردف ورعمهق مو هلغل وا هعق ور هدنآ ردعض ومر هدننزو هنیهج (( هقن رع)) ردعض ومر هدنند |

 | مۇل دوخاب هدن ات و مرک هسکرب و قارعلا یتا اذا لیا خالاش رد هتسانج یمراوتتس هک وا قارع هللرسک

 | بولاص لوک جاغا و مرکل فرا اا اشر واضاخا ناخ یرما لا ره هیات قوا لو یونس هادو |
 | ودهنسانعم قغاقوصهجرادقمرب ه ارشوضرالاف هفورع تدتشا اذا رصشلا قرعا لا ردهنسانعم كعتلکوک
 | لا ردهتسانعم قورق را هجزآ ندولط نوع وغو البلق یا ءالایماقرع هبف لعج اذا باربشلا قرعا لا

  هنسح ( هقرعلا) ردفدارم هدرخا یانعم یکیا هلبا قارعا (قبرعتلا) "للانوداهیفءالالعج اذا ولدلا یف قرعا
 | دش دمآ ندنآ شیرق هکر دیعمآ كب هلی قوم دنا نفدکم هدنلحاس مزلق رګ هدننزو هثدحم (فق علا )و هدننزو

 | لیلق یا قرتعم لجر لا رون دهمدآزسلج نالوا هجزآ یتا هدنسهدوکهدنز و قرتفم (قرتعلا ال ینا رردیا

 | ضرع اذا لجرا ق ورعتسا لاق ردهنسانعم قعایهرت نوجا ئ كل رت هد وک( قارغتسالار) روند د قرع كەت لا

 بج هلتبسانمو روند هندنا لکا ب ورک یکی کر کی نا ندکیکهکر دیعج كن هقراع (قرا وعلا) رعب یک رسا

 | هدکیکهدننز ول عفن( قرعتلا )ن داب ورخ ندا یوبل وا قالا رل کو ووا نانا
 ا لیطخ هسک نات وط شروکو هفاع لک ااذا مظعلا قّرعت لاق رد هنسانعم كم بوریک یتسهلجج كتا نالوا

 هع رضف هطبا تح رفا یا ق و رعتف هعراص لاقت ردهننساتعم قمی : توردصق هتل آ یتتلوق یدنک |

 |هلرسک كنار (قراع]) ردعضومرپ هللرمسک كنيع (ناقرعلا ) رد هسکرب ندع هدنن ز و نافرع ( ناقزع نبا 7
 انه + هقراع اناوذ مظعلا نا » متعنص دقام ضعي ربغت ۸ ناف × وبشا ردسقل لاش مان ىلاطلا ةورج ن سبق |

 هلیصت كنز (یقارعالا)) ردهنسسانعم یذلا هدنتفل ی یسهلکوذ عقا و هد عارصم ردشلوا بیقلت ثعاب |
 ةصاخ ضرالا قع لاق رد هنسانعم قمرات یرب ةصاخ هلن وكس كندم یاز و یصف كنسع «قزعلا) ردعض ومر ۱

 | ع رسا اذا لوالا بابلانم اقع لج را قزع لاق ردهنسانعم كمع هلتعرسو اهقش اذا یتاثلا بابلانم فرح

 ۱ me HORE زد جای اتو قوع ۰ لاصیا هنلح یربخرب و ودعلافا ۱



 > ۷۱ رب
 كيکيد یار هنسهطناح قیزاو ه برق و بهذ اذا ضرالای قص لاق ردهنسانعم كل نم“ ر و ملا نم

 | هدننزو باتک رولکقارع یعجج روند هکیک شع یناقرعو اقا رع اهللعج اذا ۃدازملا قرع لاق ردهنسانعم

 | لکا بویلیوص یتاو قعهکیکنالوا هدنرزوا یتا هدندنع راضعب و ردندرداونو و هدننزو باغ رولکی ا عو
 | كمدآرب قرعورونلواقالطا هبانعمیکیانانل وا سی ,N ار

 | هارهاش لرهدناددرت ولولسندن سان هکروند هلو لوش قرعو رک ذیساک ردهنسانعم قمل وا زآ یتا هدنسهدوک
 :زول وا | هنسانعم قورعموب سپ مح وتسب تح سانلا هفرعب قیرطلا وه و هاهذیف قرعلا ذخا لاش هل وا شلوا

 هل اه هقا عو (قارع وال یدنل ورک ذ افنآ یلوق هل راضعب و روند هکیکشفل وا لک | یتا هدننز و باغ «یقارعلا

 | هروب قوج كبو روند ه وص هجرادقمر نالق هدن راد 4 رق و هغوق لوق ىلع ه اص ییعب ه هفطذ ند وص

 ۳ مظعم (ق عملا هرثا ین هنابن یا ث غلا قارع بیطاام لاق روند هل وا نتب هدنبقع روم ثیلا قارعو روند

 | هللاوص هجزآو ماا لیلق یا مظعلا قرعم لج ر لاق رونل وا قالطا همدآ زملچ نال وا زا یاهدنسد کە دن 8

 ءان . ىلع لجرلا قرع لاق روند همدا زسلج هجا هدنسهدوک یجدو (قورعلا) روند ه ورشم ج وزع |

 ۱ | نسب باشه ور اقرعمهافسلاه روند ه ورشم شلاق وص هجز و سا لیلقیا قورعم و هفاقرع لوهحا
 ت وا هدجاغاو رول وا هدندب روند كرهدیسراف روند هرمط هل رسک كنیع (قرعلا) لیلف یا ءاملانم قرع هیف |

 | رواکق ارع و رواکقارعا و قورعیعجب ردیکب وروس هفرطره ردت رابع ند راقا چ لتلت هدنزرط رمط هدنکو ک |
 توا الصا و لصا یا مرک قع هل لاق رونل وا قالطا هنداش و لصا كن هنسنره قصو ہر رسک كني

 قمیچ دنس هیت ندنفلپ رص هکر وند هغاط برص ظیلغیراقوب كد و كسکو  لوشو روند هر قاروچ نعروت

 روند هدوسو ردیدآ عضومر و هنسانعم دسج روند هبهدوک و رول وا دض هلکعد هغاط كجوک و هیلوا نک

 نتب افا نیغلبا و ردع كئدح مان رابط ادېعن نیسحو هنسانعمرشک جاتن روند هنل ود یشاوعو باود قوح و §

 ردقورع یعج روند هناکم كسکو لوق ىلع روند هننغی موق هجهتفوب یدازوا نوزوا هلبرب و روند هر قاروچ ۱
 او ا جاج ردعضومرب هدهداب (قرع تاذ)) لیلق یا ءاملانم قرع لاش روند ههنسن هجزاو |

 :ا هدهرصب و ردع یداورر صوصح هکلام نب ةلظنحوس قرعو

 مهار از ردندنیعبات دمع ولغواو قرعنب نجرلا دبع و روند هنسهیق توا یشکا نالق هدر و روند هن رطق
 (هفرع) ردف ورعم هلکعد قرعلا جا نا یدادغبلا "یرقلا بوقعب ن دجاو ردندحم یصجلا قرع ن دمع نب

 ردنداروا ردندمالعا هکنایقرعلا نسح نب ةلثاوو دنسلا ناو رم نب ةورع ردهدلبرب هدماش هل رسک كنیع |

 یرلکدید واچ هدرز هلشرح و جافا یراص هدیکرتو موج هدرزهدیس راف (قورعلا) ردنطیا رارکت یو فوم ۱

 هلحتسم (ضسلا قورعلا) رد دآ ر یغص کرک ضعبلا دنع و ردیعما ناریمام دوخاب دره لوق

 هلغلوا نم یناوسن رونلوا ریبعت یتوا تازوع"و یغاشط یکلت رد رلکدد نادیزو هکردیدآ تابن یرلکذد ۱

 لابعتسا رایجایوب رد راکدید لوک لزق و هیون لزق هکردیعما هّوف ( رجلا قورعلا  راردنا لوانت نوجما كمروس
 مان اه هدب الکی ییبرایدهلیمض كنيع (قورعلا) ردیعچ روند هنسییقزکد کف یار لنت «یارملا) رووا ۱
 روید هنفوج كنکلب شوق هدنز و باثک (یقارعلا) روند هرلکو وا شلخب ندقایط لر ر بیر هوص ۱

 كلذکر وند هنسیبق یدازوا نوزوا لوق ىلع هن رانک وصو رونلوا قالطا هراوص هنر هدندرو دعس ون و |
 وص و كنه رقو الوط رحل طاش اذکو هئطاش یا رحلا قارعیفو ءالا قاع ىف یثع لا روند هنسییق كزکد
 هن رزوا شکیذرکز وند ه هنابط و رول کس شکید تاق یا هکر وند هنیشیم و هن وکن انل وا عضو هن راب د كنم ول وط |

 یشک |نالقهدرپ و روند هن رطق كغاط هج زکلاب قا عو راروق نوجا قلتوط یرازوکك شکید ردنیشیمنالینوق |
 هطاحا هروچ بچ ینفرطو ضعطا ایاق یعرت یا ةيقارع لبا لاق هنمو ردندنساع رم هود هکرون د هنسهیق كرات وا

 كن هناخ هکر دراد ءانف رادلاقا عو ردنرابع ندکلترکنال وا یزاورپ كغالوق نذالا قارعو روند هزاورب ندا ق

 كقرا و كغمربا رهنلا قا عو روند هن زاورپ كنسهرفس ماعط هرفسلا قا عو ردنرابع ندنسولوح و ندنسهروب |

 هکر دن رابع ندنرب نالک یروقرآ یرفو ندکب وک كنطباش | قارعو روند هنسیبق ردق هنساهتن ندنفرط یعاشا
 | قا م و هلنیتعط و یعض كنيعرد ق عو رد هق عا یعجبهدنع وج كنظفل قارعوردهدنزرط زا وږ رول وایغنلا را روک و |

 ارش هننرهش لصوم ندهبصق مان نادابع هدنرق هرصب الوط هکر دیعما كن هکل وا یوتحم یی هفورعم دالب

 | ردرا و هفلت لب واقا هدنس همس هجو رول وا یخ درک ذم ردث و ردن رابع ندض را ردق ه هدلب مات ناولح ندهیسداق



 یک ۲۰ ریس
 دوب هل رسک كنهزمه6قاذعالا) راردبا قیلعت هتنوب نوجما قمالوا عیاض بوشراق هننرلنویق كراس هکروند

 لاق ردهنسانعم كمر و شع یغنیرآ هکمو اهفذع یتعع ةاشلا قذعا لاقت ردهنسانعم كما قیلعت هقذع هنویق
 ه هق را ندرب ینج وا یکیا كدنیلد نالبراض هاب هدننزو لاعتفا «قاذتعالا) هت رم تره اذا رخذالا قذعا
 صوصخ ه هنسنر یهسکرب و فلخنم نیتذع هتمامعل لبسا اذا لجرلا قذتعا لاق رد هنسانعم قمردنلاص

 ردهنسانع» كما ناشن فلاخم هننول یدنک ههودو هب هصتخا اذا اذکببان الف قذتعا لاق ردهنسانعم قلق
 كلبا ضبقو ءارتشا یدنک ییهود جنکرب ندنجمآ كن روم یی اهضبتبلاهیلع لعااذا لبالانم ةرکی قفتعا لاقب
 (قذعلا لقطیلسیا هناقذع ةأرما لاقت روند هنروعنابزدب ریفز یلد هدننزو هناطیش ( ةناقذعلا) یدلناشن نوجا
 هسط بت یسهصارو قبلیا قذع لجر لاش روند همدآ روشقاب هثیشره یلا تسد هرجو زوا هدنزو فتک

 كمرو كرەدبا تکرح اک یکیا بویع رو زود هدنز و CG دیا قذع بیط لاق روند

 هنالغواح ورکیسوالالاچ و تسج هدنزو روفصع (قولذع)ا) ار ےہ یفماذا هبشمیف قلذعت لا رد هنسانعم

 هکر وند هت وطر ناقیچ بوریص ندنسی رد هجا هلنیتحف (یقرعلا یک قولعذ روند
 ندر اود و ناسنالادلج حش ر وهو هقرع جسم لاق رونلوا لامعتسا هزاعتسالاب هدن رب راهنسف یاس رونلوا رببعترت

 اد هدنع تذنا لاق رونلوا قالطا هنلبلق لوق ىلع هاوو ضوعو زونل وا قالطا هت وطر ناقبچ بوریص

 حشر ندرارمط هک ههم رونلوا قالطا هدوسو اعفنو ااو یا اقص هنم تلن اغ ءارمضخ ی رخاو ءاضی

 نیفص وافص یا نیتقرصو ةقرعو نیقعوا اقع ینابلا یب لاق روند هنروقو هنسهرص راودو نوچکیدلیا
 امرخ رقلا قرعو رونلوا قالطا هني رازبا هود هرص هرصو رونل وا قالطا هرالو نالوا هدنسهرو كغاطو

 عفن و هنسانعم لبالا جات روند هنلود كنهودو هنسانعم ببیز روند همزوا یروق قرعو روند دن زیپ

 | قالطا هرلشوف و هراتآ ناروط یدراو همص و اعفن یا اقص هنم تبصا ام لوقت رونلوا قالطا هب هدنافو
 روت 3 دین لا ازا س ندنغارب امرخو روند من رواطو هنسهرمص كند ره اقلطمو روئلوا

 هوب وا رصم كنمسق تآو ردتفل هدهلینوکس كنار هدنو روند هلیبنز لوق ىلع مدقم ندزعاب لنز بوکو
 تنحو ندندش هرقلا قرع و اقلط و اطوش یا اقرع سرفلا یرج لاق روند هنسمترکس شاب رب یک ردیک

 | روصتم قع مالا سفن یف هده رق دوخاب رول وا ثیبخ و د یسهحار هدکدلرت هب رق ردهانک ندنتشمو

 ندا عشرت رت یتعی یتعفنم كنه رق داره نده رقلا رع دوخاب رولوا فلکتم یهنسن لاحم کای وکهلغمالوا

 ةفاسم هلغمالوا وص جد هدلحم لهسا ر و هدنناب و بونا غوا هتنحمو بعت تیاغب هسک لوا اب وک ردیوص

 | امرخ یربکدبد هرعلا قع دوخاب ردشل وا جاتح هکلیا ترا رح عفد بوراو ھن وص كن هب رق عقا و هدهدیعب

 | رولآندنرزوا كن هبرق بوبایط هنسکوکینآ مدآ نر وتکه رقولط هکرد هنسن هدنزرط يصح شل روا ندنغارب

 ۱ e چر هنوک لوا هسیارول وازرق عب وکچ تلقث هن وکه ن هسکن روت وکی نه رقغآ و ولط دوخاب
 | قعوةقشملاو دوهجلاو ةدشلایا ةبرقلا قرع هنم تيقل لوقت ردلثم هبرقلا قرع برعلانیب لصاحلاو رد هبانك

 | قلوا لهاک نکتشواو هدلج عشرت اذا عبارلا بابلا نم اقرع لجرلا قرع لاقب هنسانعم كلرت رول وا ردصم

 قرع لجر لاق روند هصحت نیلرت قوچ هدننزو درص (قرعلا)ل لسک اذا لجرلا قرع لا ردهتسانعم
 هزم هکی سهلک هقع اما ردلکد درطم هدنسانعم هغلابم ردهدننزو درص هک ی سهلک قرص وبشا و قرعلا رشک ا

 همدا نکه لوک هک یک هکصط رددرطم هدنلعف درع یئالث قالطالا یلع هلعف ارز رددرطم هد هغلابم رد هدنز و

 رونل وا ریبعت ریغچ و قلج هکروند هلوب كج هجا نالوا هدنرلهرو غاط ځد وب هدننزو هرمت ( ةقرعلا ل روند
 یمط ب وديا فشن یرت كنه ود هلکغل وب هب هود بولوا هرجا م ول وط هکر وند هد وس لوش هدننز و فتک(قرعلا))
 | هکردیبفل نوتاخ رب هدننزو هحرف (ةقرعلا)) هيلع لم ارعبلا قرع نع همط دسفاذا قرع نیل لاق هلوا شلزوب
 | هللایضر ذاعم نب دعس هدنسه وخ قدنخ هکردهقرعلا نب نابح ولغوا كنهرو رم هدننزو هاتکیدا هبالق ی با |

 | هنغیدل واشوخكم یسهحار بیقلت هلا هقرع ههرو نمو ردشلنا ماهس یر ندنفرط نیکر شم هن راترضح هنع

 درد و وا و مت له کروند هجاغا نانوق یروقرا هنن رلقلارا كن راروق راود هلناف (ةقرعلال ردیبم
 هدنزرط نالوق یصی یراکدتا دن قاستوط و ةَردلابیا ةقرعلاب هب رض لاق رونل وا ریبعت هروط هلش رګ هکر وند

 ۱ [ یک مدتزو دعقم (یقرعلا و هدننز و قغ (قرعلا) هلناصف رولکت اق عو زساه رولک قرع یعجج روند هغاب
 | هیلعاملک | اذا لوالا بابلانم اقرعمو اق ع ملا قرع لاقب رد هنسانعم كو ینسهلچج بوریکیت نالوا هدنرزوا

 ( محلانم)



 ۱۹ لس

 ءابل ور هسب فق نم اب نم تادا 3 ءاقتع و ین د یدنفف قستع

 ردرانانلو | هبلح یرالببس قاقرسالا ورساالا دعب هد دکم مش موب دار ردعقا و هد دح 4 ةرخالاو اندلاف ضعب

 : رج ردتعاج ر ندهددعتم لئابق ءاقتع و ردرنانل وا قالطا ات امر نکیش کت قاچا و را هطبح ءاقلط هکدش

 لسو ET ندصاشا هن هقشب ندرلن و و سضم نم هناتکاب هربشع ندنیس هلربق دیعس و ريج ندنسهلبق

 | (قانعلا) ردیس هدرک انب كنآ ردنبحاص تام ماها هکم ساق نی نچ را دبع روک ذم ردعماح رب هدرصم افلا
 لیخلاس رونل وا قالطا هرلتآ بیج كاب یوص و ردقدنع یدرفم رونل وا قالطا هراشوق یحرب هدنز و باتک

 (یقاتسلا) ردهدنسیقمش هدیزع "هلح یسیرب و یسیع رہن یرب ردیسا هبرق یکیا (قیاتعلا) بثاجتیا قاتع
 | بوتلاقتع لا ردهنسانعم كقتکما هدننزو لیعفت (قسنعتلا) ر وند ه هداب یکسا شللت ی دوب هدنز و بارغ
 شلدالب و ردیعما رطع ولردرب هدننزو ةمظعم ( دل هضع اذا هقنع لاق ردهنسانعم قمرصا و هدّدج دض

 هکر دیعما رج سنج رب هلنیتعع و یرسک كنيع (قتعلا) ةمدقىا ةقتعم رج لاقب رول وا فصو هرج کسا
 قبرطلا قثع ورد هقثع یدرفم رد عما رصش سنج ر هلک كن هثلثم یا و كنیع ( قثعلا) رول وا ذاا یاب ندنآ |

 یتالصاح و تم و نادایآ و قالو هلناعف ( ةقثعلا إل هنداحیا قیرطلا قثع انذخا لوقت روند هنسهداج كلون

 قالو و قلزوج وا ربرب هل رسک كنهزمه ( قاثعالا) هبصخمیا ةقْلع ضرالاتسءا لاق روند هضرا نا وارف

 دتعنم (قثعنلا)لو هدننزو ق رفتم (قثعتملا) تبصخا اذا ضرالا تقثعا لا رد هنسانعم قل وا ولتکر ب ولتمعت
 قوس دیعلا ل ضعب هضعب طلتخا اذا قثعتم و قثعتم باح “لاق رون د هاه شعشریک شش راق هن ر یر هدنزو

 | ادع هقدع لاق ردهنسانعم كليا عج هلبنوکس تالادو یعتف هلنیع (قدعلا) رددآ كجو رب هدننزو نوری
 اذا هنظب قدعلاش ردهنسانعم قوس هان و "نظهدنفح هنس یکیدمیب انش و هعج اذا یناثلا بابلانم

 كمردزک هت وا یر بوقوص لا هنفارطا كضوح یک رردشارا هنسنرب و هنقیتسیالام ىلا هر اهجوم ه چر ۱
 نیش دوب هدننزو لیعفت(قیدعا) ؛یش بلاطک ضوطا یاونف اهلخدا اذا هدب قدع لاق ردهتسانعم
 قدعیعع هنظب قدع لاق رد هنسانعم قلا زوق رەدا نام و "نش هلدوخ یو درج هدنقح هنسن یعبدل وا

 قدعو قدع ىنعع عبارلا بابلا نم اقدع هنظب قدع لاق ردفدا رم جد هدانعم یکیا هلا قدع هلنیتعف « قدعلا))

 لا هتفارطا ضوح یک رردشارا و جدول هل رم دک كنور( قادعالا) ض ولا یا ون یف قدع یتعع هد

 ردهنسانعمقادعا هدننز و هلق وح( ةفد وعلا )قدع یتعع هد قدعالاس ردهنسانعم كمرد زک هوا یر توقوص

 قدعییجروند ید هفودع اک او روند هلاکنج قجهراقیج هغوق ندویق کیک قدوع رول وا مسا هقدوعو
 هکر وند هرومدرپ والکنحچوا هد وعو هلنیتص# رد قدع یعج كنو هلناصفر ون د ید هقدعو هدنن زو بک

 هلفلاق بونلپاص هن زاغو هج هرواق ینا بواکد روق رلرکید هر بویلپاص تا هراب ر اک | راندا دیص دروق

 رارق هرزوا دحاو یأر هکر وند همدآ نایلوا یرکف و یأر قرهلوا رادیاب و وللب (یداعلا) رثردنا ذخا بولک

 كایع(قذعلا )بلا ریصب رویص هل سیلیا یأرلا قدام لجر لاق هلوا ردا نهذلیوح و نب ولت اياد بوم هدا
 ردصم قذع و هل رسک تانیع رواک قادع و قذعا ییج روند هنجاغآ امرخ یلشع ان کین كندججم لاذو یصقا

 اقذعلبالا نع لعملا قذع لاقت هنسانعم قلیوط هارارب ییروس بوغوق یروغوب ندنسبروس هود رولوا |
 لاق ردهنسانعم كلتا ناشن هلا هندن رب فلاخم هنکنر یدنک هنوبقو اهاوح و اهنع عقد اذا یتأثلا بابلانم

 هنسانعم كلئوس زوس د هدنقح دوخاب و كلغأ دانسا تمت و بيع ر هب هسک ر و ةقذعلاب اهو اذا ةاشلا قذع |

 | اذک ىلا هقذعلاق ردهتسانعم كل تبسن 4 هنس رب ییشرب و هب هامراذا ج وا "شب انالف قذع لاق ردلمعتسم و
 كم رولب ىش م وا یراکدید ینبرآ کت طلث اذا ریعبلا قذع لاق رد هنسانعم كلیا لاهسا هود و هبس اذا

 زن اروا کد هنمملاس ام رخ هل رسک كنبع (قذعلا ) هترم ترهظ اذا رخذالا قذع لاق ردهنسانعم |

 | حق ل لاش هلنیتعص رولک ق دعو قاذعا یعج روند هن وچ مقلاس شل وا لکا یمزوا دوخاب تام رخ داوا

 :هدنزن ذیما یب هدهن دم قذع و هیلعام لک ا اذا وا بنعلاح زی تا یهو تملا و ليا ىف

 وااتچو دج و زعیا مدق قذع نالف یبف لاق ردلیتس هنسانعم تعفر و دحو "ع ور دیم كن هلقرب صوص#

 ۱ با آر دعضومر هدنسدیحات ناعص هدنن زو لبح دوخا بنع قذع و یصقكناح 6 قذعلا ءاربخ) روند هنلاد جافا

 هناشن بن لوش فلا کیر كنویقهلزسمکو ی ےف بس( وملف هک هایم اجاجو اغا نا ردسرفا و یتق



#۱ 
 ثیدح و رکبیا لا رظنیلف رانلا نم تستع یلارظننا دارا نم مالسلاهبلع ند قد وب E E : نال

 بول آ هنغاج وق یراهدلا و هدندال و بقع هکر د جرتم » ردن رل هيم كن راهدلا ردود ی

 هلن |یهلا قاطناهدقدل وا دنمزای نوحما یرجلوط هلیسامد یل هبهف توملا نم اذه قتعا برا بورونک هقشعتب

 | یسهزوج را + قیقصلاب ةاروتلاف فرعی» قسعلا دلولا لمم تزف + قیقعلاب نجرا ةمااي « ندنرب كنكر
 یهتنا ردقستع یسیلصا ےنا ضعبلا دنعو ردشل وا بیقلت ببس یغیدل وا یراعوعس هل راضح رایو كنسهدلا و

 ن قىتعو نوراه ندم نب قستعو "یرمصلا هللادبع نقمتعو ماشه نقستعو هلس نن قستعو ب وقع ن قستع و

 نجرلا دبع نب دم قبتعوباو ردرلثدح یرام رکم دلو و یناوربقلا دم نب قدتعو یسوم نب قدتع و نج رلا دبع
 | ردف ورعم نجام رب ندشدح ءاور قىتع یا ناو ردرلیعبات هّلادبع نب راج نب نجرلادبع قبتعواو رکب یا ن

 قالطا هتآ كاب یوص و عدق یا هقتعو قمتع حار لاق رونل وا قالطا هرج شل: قستع و ردندنس هقبط نیعبات

 هناوم و تاداجج یبکر مت ورج هلیعف و یرسک كنيع یظفل قتع هکیدمد راضعب و عئار یا یتمتع سرف لا رونل وا

 م دق رخ ور ون دقشع رخ بوی دقتعسرف سپر ول وا فص وام وع هلا ويح و تاومیظفل مدق هک تنر ول وا فص و
 لاق روند همدآشل وا زان بونلقفوب هللا هحاعم ضعب نکیا تشردو درس یسیرد قتعو روند عدق سرفو

 ولهئشن شالیو یدنلوا رکذ هکر وند هلوق ولدازآ (قتاعلا) ظلغلا و ءافطا دعب ةرمئبلا قیقرلا یا قدتع لجر

 لاقب روند هزیق هزات شعب یکیو مسا و یا قناع قز لاقب روند همولوط شیککو یک قىتع روند هبهداب

 هراز ونهو بوش هچ رکی عب هج هت روا لوق یلع روند ربق شمام راو هرازونه و تکر داام ل وا ةب اشیاقتاعیه

 یراقدل وا هدازآ زونه ندندیق یکلمت تح جاوزا رانو هلوا شمالا نارذک ید یتقو نکل بولوا شمامراو

 قثاعو سینعتلا و لاردالا نیب ىتلا یهوا ج ورتل یا قثاع ةيراح لاق ردصاخ فصوو رد هلیس هظح الم

 رول وا ریبعت نیکچهدیکر رون د هنغلا را كن ویب هلیشاب زوما لوق یلعروندهوضعنانل وا عضو لاش و ءادر هدزوم)
 ارا وو وام لما لاش رول وا ٹن ۇماضعب رد رک ذمو و

  شلتاب هفج وا زونه و روند جد هقتاع رونل وا قالطا همای یکسا شمرازق قتاع و ردندنسانعم مدقت هروک هننای ۱

 رولکق تاوع یعج كنظفل قتاعو روند هنن زالپ نجزکو کو قلترغب شمات وف زونه لوق ىلع هنسبرواب شوق ۱
 ءاما و ةقسع و قستع ةمالاش یدنل وار ک ذ رک روند هه راج شل وا دازآ هدننز و هنیفس (ةقنعلا یک ل هاوک |

 هدارو یهج و كن رلکدید دیدج و ةقسع ةرطنف راب عو ردرظان هفوصوم یثبنأت روند هبهنسن یکسا و قثاتع

 ندنغیدل وا هنسانعم لوعفم یظفل دیدج و ردهنسانعم قتع ید ردهرز وا بسذ هک ردهنسانعم هقتام هقبتع

 دازآ لوق هل رسک كنهزمه (یقاتعالا) نوجعا قیرفت یتنب لعفلا هل عق وام هلا لعفلا هلام ردشمام وا لاخدا ءاه

 یرلیا بوردتا تعرس یتا بک ارو قستعو قتعء كلد و "قرلا نعهجرخا اذا هقتعا لاق ردهنسانعم كلا

 یکساو اهاحا و اهلا اذا هسرف قتعا لاق رولوا شلنا دازآ بوراتروق نده ورک هکردهنسانعم كمروک

 دیقت هخزوک یرا وط و اها وط و اهرفح اذا هنیلق قتعا لاق ردهنسانعم كمروا هلشاط یتیراود بوزاق یب ویق

 هطبض هزوح یربرب و هجا اذا لالا قتعا لاق ردلعتس هنسانعم كلا حالصا بوردنل وات هللا راع و

 وا اور زوم یکم (قتعلا) هلراصف هزاح اذا هعضوم قتعا لاق ردلمتس# هنسانعم كمندبا تالم تورو

 ردمزالنامشهرز وار وک ذمهج ویئالئارب ز ردلکد زیاحكمد قسما رد ح راش # یک قس زو دالا ھوا

 اکو ارهاظ یرارکت ینظفل قص كلوب وا روند قدتع و قتعم هنلوادازآ و قتعم هدبا دا زآ سپ ردیدعتم د زم

 : هنسیدنفا ندا دازآ كلوق شلوا دازآ هلتفاضا كاذک (قتع یلوم و هلتفاضا ( هقاتع یلومال ینا ردنراشا

 رونل واقالطا جد هلوق شل وا دازآ یکیغیدنل واقالطا ه یدنفا یظفل یل وم وبشا ردهمییس تابصعرخآ هکر وند

 |هلتیفصو و ردلاص هنفرط یدنفا هلتفاضا قبتع یلومو ردلاص يخد هفرط یکیا هلتفاضا هقاتع یوم سپ
 قالطا ههدبس ندنا دازآ یه راجو یلوف هلتفاضا هقشنع ةالوم و قسنع ةالوم تلذک ردي خاص هنفرط لوق هدازآ

 هلبارعا هدضعب و هلتفاضا هد هح ضعب روللوا قالطا هه راج نالوا هدازآ هلتیفصو ةقبتع ءالومو رونلوا

 ردپسسیدنفا دارم ندهقاتعلا یلوم هدضارف و رده اکا هلت هنن روک ذم نیهج و هلغلوا طوبضم

 مصتنلا ما ن قم ا ن دان یو یشر ادم نب قیتع ردندمان مالعا هدننزو ریز (قتعا)

 | (نوبتملا) رد زند قم دع انا دمو دجاو قع ن "لع و قبتع نب روضغلا و قستع نب صف و قبتع نم ریکب و |

 نب ثراحندنی ورمشب ن هللا دبعنداعص دارم ردشف وا فیفخت فلا هکر د رلنل واب ومه اقتع هد ز ونو ذا ۱
۱ 

 ( دیعس



< VV لوح 
 ااو كنىع (ناقبعلا ةامنقع یا ةاقنبع و ءاقتبع باقع لاق روند هنشوق لش وط ول هپ نیکسک هاه | ۱

 ها ماو لجرو ناقتر ناقش لجر لاق روند همدآ ترتقم دب و یوخدب لاه (ةناقبعلاا) و هل رسک ك نەددشم |

 | لوق ىلع قل وا راکم و تفآ هکر هدننزو ءاقنلسا (ءقنبعلا) ردعابتا ناقبر هداروب قلا * ا نارا |
 | هګار شوخ هدننز و لیعفت (قسبعتلا)) هقلخ ءاس وا يها د راص اذا مالغلا قنبعا لاقت رد هنسانعم قمل وا یوخدب

 تلاصا و لاج و نسحو مرکه رسک ك نبع (قتعلا) امكذ اذا بیطلا ةحار لجرلا قبع لاقب ردهنسانعم قعاب

 هروک هتنابب هد راصب كفلؤم * فرشو ةباجنو لاج و مرک یا قتع هب لا رد هن رلانعم ناشو فرش و تباحت و
 ناکمو نامز ید مدقو رونل وا ریبعت یکنادقوج هدیکرتو هن رد هدیسراف هکر دهنسانعم مدق یسهدام قتع لصا

 هب هسک نالوا یلاخندیفر و ء رەنا رتو ابو لبو و رد رّوصتم هلبراتهج هب رو
 هدنون ردهنسانعم قلوا دازآ لوقو ر رد هنسانعم تی رح كلهداژ یثک قتعو % یھسا رونلوا قالطا قشع ۱

 ل رنیع (تقاتعلا) و (قاتعلاإ) رد هنسانعم قلدا زآ هکر دع"اهلبارسک و ردصم هلصف E ردتغل هد لنک كننع |

 ىناثلا تباسبلا نم ةقاتعو اقاتعو اقتع دبعلا قتع لاش ردهنسانعم قلوا اا لوف ی 5 قتع هدرانود هلرصف |

 زلوا یدعتم هسش قتع هدانعم و هروک هنلق ات كحراش + قناع و قستع ۳ قرلانع حرخ اذا |

 هکلپ زلک مزال هدانعمو ندناب لاعفا تلذک زلوا حک كمد دبعلا قتع هلبسهغیص لوهج سپ هتقتع لاقت الف |

 فصو هدهنوم قشعو روند قتععو قناع و قشع بویعد قوتعم نوچگنا رددعتم یاب لاعفا و مزال يئالث|
 زدلیعتسم هنسانعم قل وا كزان بولقف و هلسس جالع ضع ن نکیا تشرد و درنم یسیرد كمدآ رب قتع و رولوا |

 ءافطا دعب هنرمشب تقر اذا سمانا و ییاثلا بابلانم ةقاتعو اقتع و اقتعو حالعتسا دعب قتعو نالف قتع لاه |

 رارب بونلوات راوطو تبجو اذا هيلع نیلا تقتع لا رذهنسانعم قلوا بجا و نیم هرزوا دنکر و طلا |

 قبس اذا شرفلا قتع لا ردهنسانعم قلتروق نر وزا تاو حمص اذا هلام قتع لاق ردهنسانعم قملوا |
 |لوالاو سماحلا تابلا ن ةقاتع قتعو "یثلا قتع لا ردهنسانعم قلوا عدفو یکسا هنسنرب هقاتع و اضف |

 تمدقو تنسح اذا ةقاتع رفا تقتع لاق ردلهعتسم هنسانعم قلوا راد هئشن بويالپ بارشو مدق اذا

 بابلانم اقتع ةيراخا تقتع لاق ردلاح یلهدازآ ندندیق جب وز تالت زونه هکر دهنساتعم لعثب یک رقو|

 اقتع هیش هقتع لا ردیبم هنکیدلیا اقا رثا زدهنسانعم قمرصا هلبصف كنها ق واقتام ت تراص اذا سماملا

 اذا لاملا قتع لاق رد هن ساتعم كليا راز دون رو را دصشوخ یراوطو هع اذا لوالا تابلانم |
 لالا قتع لاق ر وا مزال و یدعتم هدانعمو هل انسا ی ل و تیحالص یسودنک راوط و هما |

 لاق ردهنسانعم كلتا مدقت یرارباس تآو ردندل وا و ندیناث باب قباس ارز رم رارکتو و ادا وه

 فن 4# قتل ) یدل زا رک داش کر ولو حد ندی ا تای هک ھن م دق اذا روزلا بابلانم اقت ۱
 روند هلوقشلوادازآ هدنز وضاح (قتاعلا)) وهدننزورپما (قستعلا) رول وا عجب ندن راظفل قتاع و قرتع هلبعص |
 قدتعو رول وا كمد ولدا زا رد هرز وا بسن یک ضئاح هکردیفص و كمزال ندیناث باب قناع هروک هتنای كحراش |
 هلناونع قنعو قتعموهف ید هدنلیذ قاتعا فلوم نکل »یهتنا رول وا كعد شلوا دازآ هکر د هنسانعم لوعف |
 هدننزو ءامرک رولک ءاقتع یعج كقمتع و ردظ وحلم نک ید ندقاتعا هرزوا سابق ربع ار هاظ هاش

 لاش و رولک قثاتع ىج كن هقشعو ةقشع لاه و قبتع ةماو قیتع دبع لاق رولوا فصو ید تۇغ

 قالطا هیدنفا ندا قتع یسهلک یلوم رد راجو لوق ولدازآ یت نعي ةقسع ةالومو قستع یلومو ةقاتع یلوموه |

 هر دیضعم هبمک قىتع تاو روند دئیش نالوا مدق قتعو رونل وا قالطا هدهلوق نانل وا قتع یک یفیدنلوا |

 عضو لوا كا هدنیمز یور الّوا ریدلیا ناي هددع هوجو هدنسهیست ببس و یلاعت ناف روا قلا

 یفیدلوا دازآ و قبتع ندقف دیق هلغفل وا عفر هنا هدنافوط ضعبلا دنع و رد نیم هنغیدل وا تبب نانلوآ حرطو | ۱
 تالم ییعب كنهشبح دوخا ردییبم دنفیدل وا قتعم ندهرابج ءالبتسا و طلست اقلطم لوق لعو رد هيم هجو |

 ا م یسهصق لبف و لیابا ردنو# بدل وا قتعم ندنطلست كن هه را ندا موجه و ندر

 ام رخ ثلکرا سذج رب قتعو رد دیش ثعاب یسلوا لصالا رح تویلوا ثالام هک هر یهظعم ةبمک دوخاب |

 | لاق رونل وا قالطا هبارشو ههربش و ه وص قتع وزک ودالصا یمامرخ كجاعا نانلیشآ ندنآ هکر وند هنجاغا

 هنرایخو هنسهدیزک كئيشرهو رونل وا قالطا هدوسو ردبلع كنامرخو ابارشو ءالطو ءام یا اقتع هاقس ۱
 هدنرلقح دوخاب یتبم هنرالاج و نسح ردرلبقل كننراترضح هنع هّلا یضر رکا قیدص قمتعو رونلوا قالطا

 ۳ ۷ ثل ×



 چ نیعل| لصف ع

 < ۱۹ رس

 یورعورایدلوارارقر ہد دمدانمزکر مرعل ملا رخ هلتهج و رلیدلیا زابل ین وا بحاصمو معدن هنسیدنک ی درانا
 رهوحرب هلند رکو سابلا راسابل هلاکو ام هننکا بودا رەت ینیراوسیکو فیظنت نندو لاخدا هماج یسهدلاو

 جوک ه هثسنر رول واردص»قوطو یدلیا داربایرو نم مالک هدکدروک ق وط لوا هعذج هلکم رو قوط نوتلا
 ن تام ردنداعما قوط و هيلع ردق اذا ةقاط و اقوط هقوطب هقاط لاق یک هقاط هنسانعم كمر وتکت قاط بوش

 ناتسدنه هلرعف كنهزمه «قاوطالا) ردببحاص هدلپ مات تارفلا هبحر ردندنلاحر یمایا دیشرلا نوره قوط

 هزاکزور رک او رول وا لدتعم یسهثشن هقدمقیچ هراکز ور مدآ نجا نکل ردرکسم هکروند هند وس كنز وج ۱
 رداداسفاو هابت هیلکلابیغامدو لقعیعادم برش كمدانابل وا یدامتعا ور ول وا دتشمو طارفا یرکس هسیا راقیچ

 ظیلغ و تشردهدننزو هرم (فق وطلا) رول وا یثک | یکه کرس هرکصندنوکر بول وا قاب ټوکر یم هئشن وتوالح

 هرطنقردت رابع ندان سّوقم هکر وند هرک «قاطلا) روند هضرا یمرکدوزودو قشموب عقا و هدنغلارا یضارا
 فطعام وهو اقاط یب لاق هلل رک كناط رواک ن اقیط و رولک تاقاط یعج یک یرارک هر و هناضاودو

 دق رخ لق وع دارم هکروند هو هل وکر قاطو ردي رعمیات هد ها ناعم و هدنوهروک هنناب كحراش + ين الا نم

 ردص وصخ هننالوا لشب لوق ىلع هنسانعم ناسلبط روند هنسهلوقم لاش یرلکدتروا هشابو ردیسهلوقم ناتنق و
 ا © ن دج نالوا بقلم هدفا قاطلا ناطبش رددآ نصحرر هدنابسربط و ردمدآ هدلب رب هدا ناتسیسو
 یک نورب كغاط قاطو ردیاصا لروفسم هقناط یرلکدید هناطش ندهععش ر یوشل وا نکاس هد

 یسهتشپوک كنيکو روند هبابق یرویس ناقیچ بولهوس ندوبق كلذک روند هنجوا شهتیچ بولیرویس
 ردیلیاقم تفج هکرد هننسانعم كت قاطو رود هجاغاو 4 هتخت ناقیچ بول هوس هرمشط ندنغلارا كن را هتخت

 (قثاطلا# هنم ةبعش یا ناحر ةقاط لا رد هنسانعم هو كساو هنمدرف یا لعذ قاط لاقب

 هب هسکرب , <قیوطتلا 7 ردهبرقرپ هدنساضق لب (ناقماطا) روند هنج وا ناقح بوليرو: سەف رط ر كعاط جدو ۱

 را یتیقوط لوقت رد هنسانعم كلا رادقاو هکتفلک یا هک وط لوقت رد دن سانعف تا فیلکت شيا رب ۱

 كلما صیخرتو لیهست هنسودنک ی شیا رب یسفن كمدآ رب یک عیوطت سفن قیوطت و هيلع ینآ و یا هتح ءادا
 هل تق وطلاق دن رابع ندکلیا لیوستو اضا و عیحجآ كره د نسرولیهرب و تشمت ردناسآ شياو هکرد هنسانعم ۱

 یمهلوتمرومدكرکو نوسلوا یلحلرک رد هنسانعكم رو ق وط هنو و تلهسو تصخر نعي تعّوط یا هسفن |

 "یرقو قیوطتلانم مهقانعایف قوطلاک لعح یا هع هنوقوطب نیذلایبع و  یلاعت هلوق *یرق هنمو نوسلوا ۱
 ھن وقیطب "یرف وریطت ریطت هلصاریطب ریطا مهلوقک ت عدا و ءاط ءاتلا تبلق قّوطلا نم هن وق و طس هلصا هن وق وطب

 | 4 ولعیفت هز و ه وقوبطت ا ءايلاو ءاطلاوءايلا حم هن وق طي "یرف و ءا وا ولا 7

 كنند هکروند هنشوق نيج رکو ک یلقوط ندتردق یوی هدننزو همظعم (ةقوطملا) ءاط ءاسلا و ءایواولا ت
 رولا قالطا ه ةشيش هلوب یلقوط نددنک ینوی و قوطلا ثاذىا ةقّوطم ةماج لاق رول وا فلاخم 4

 قاطالاقن رونا واریبعت ثكمروتک تفاطهکردهنسانعم قلوا رداق بوت ج وکه هنسفرب هل سک كل ءزمه (ةقاطالا)
 ق (قهطلا) ةردق یا ه ةقاطیلام لوقت هنسانعم ناوت و بات رد هقاط عسا ندانعموب ردق اذا هيلع قاطاو *یشلا
 هی نیعلا لسف ]و اعیرس یشم اذا ثلاثلا بابلا نم اقهط لجرلا قهط لاق ردهنسانعم كم رو یت ریت هدنزو ا
 ٍفوشپس بیط یسهلوقمربنع و كشم هند هدننز و هبهارک «فیقابعلا لو هدننز وهفاج (ةقابعلازو هلنرتعف (قبعلا)

 هنسانعم قمل وا قم هدربر و هب قزل اذا عبارلابابلانم ةيقابع و ةقابع و اقبع بیطلا هبقبع لاق ردهنسانعم قعشپاب
 4 قبع لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا صدرح نوشکود كب هب هنس رب و هب ماقا اذا ناکلاب قبع لاق ردلهتسم

 ندنندب تدم رب یسهحار هدکدنروس بیط هجرادقم رب طرزند همدآ لوش هدننزو فتک (قبعلا) عل و اذا

 (تقبعلاامایا امن بهذ ۸ بیط ینداپ امیطناذا ةقبعََأ ما و قبع لج را ردهقبع یتنومهل وارولاق بویقک
 | قهاوبا هلنیتعف (قبع)) نم ارض ویا ةقبع ىلا یفام لاق روند هنفشالب غاب شلاق هدنمول وط ځای هلناصتف
 | هسان یک لاقتوط هکروند ه هسک لوش هلرحف كنيع (ماقابعلا) ردیعما یدج كندحم مان قبعلا رع نم لیعمما

 ۱ یدنلوا رک ذ هکرد ردصم هدننزو هینام (ةیقابعل) 0 لجر لا یکی جاد مرہم هل وا زاریا بوشپاب
 | نالف لاقب رد ینبم هن رّوصت یفیدلاق ب وشالب هسان یرشورکمروئلوا قالطا هب هک راّیع و تفآ راکهعءدخ راکمو
 ۱ كجاغآ رب ندنسنجیلاچ هیقابع و هل وا شلاق هدنرب نان ر وک ك نه رهچ هکر وند هن را هراب لوش و یهاد راکم یا ةيقابع |
 ۱ a) اقنبعلا) و هلیصف كناب و كع (ء اعلا ) براخ ىا ةقابع صل لاق روند هی غوا رابعو را رط كس و ردا ۱
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 (قلطتلا) یفماذا هنطب قلطتسا لاق ردهنسانعم كمروس كروب بوبا غوا هلاهسا (قالطتسالا) هببهذ اذا |

 ىظلا قلطت لاق رد هنسانعم ف ا ا دن خوط یک قوا لر هيلا لیم هتم رب الصا وآه دو و لک
 یرخادعب لاب اذا سن را یا لاق ردهنسانعم قاشق هرکصندک دنرکس تاو “یش یلع یولیال مااذا |

 لا ةن ردهنسانعم قلوا طسبنم و حرشنم بولجآ یتورد كناسنا ردندلاعتفا هکهدننز و دارطا (یالطالاو

 ندالع رد .عما هدلب رپ هدننب ذورلا ورم هلا ےب هدننزو ناراخ (ناقلاطا) حرشننام یا اقالطا هسفن قلطتام

 | دابع نب لیععما بحاص ردیعمآتلایا ر دوخابهدلب ر هدنشب را هلا نب وزقو ردندار وا یتاقلاطلا شادخن دود وا

 هلیعص كناط هکروشد هدندندرک یرلقدقاط هلو ندنعاونا ناوسف تایلح هدننزو قوف (قوطلا) ردنداروا

 كنهنسن ر یک قانسفو هقلحوربنچ اقلطمو قنعلل ىلح وهو بهذلانم قوط اهل لا رونلوا رببعت قوط

 رواکق اوطا یمجب یک قوط نمرکد رونل واریبعت قوط ید اکا روند هثیش نالیروگ راداما رادهنسهروچ
 ۱ یلئمو رونل وا برضهدنقحكنال وا سپالم 4 هنسنزنک و نودندن رادقمو قفو * قوطلانع و رعرک + لثلاهنم و

 ناشلا لیلج هدنناذ هم ذج هکردو یلصا ردیساد كل ورع رو رم هکر دشر الا هم ذج هریحربما ندا ماکت ادا

 | تیاغب و بول را ندبه ردا ماداب ودر وتکی نیرالغوا تاکو لموءا را فارطا هلغل وا

 3 یدعو یدیشل وا یلاج قشع ةتفشاو لاح ہداتفا كن | یسەریشم مان شاقر كن ەم ذج هلغل واربلد و بوخ

 ۱ هدننفو یطاسناو ترشع كن هم ذج هکیدید 4 یدع مس نوکر یدنآردنا نتمدخ كلیقاس صوصخح هب هع ذج ۱

 هب یدع هلغلو باتو یجرک مام هم ذج هدنآ مع دصک یدل وا لیق بلط ند.دنک یب بوروشود ن حس هفف

 هع ذج یدلیا زام یری ی وز كنسهرشم۵ هدکدلیا فطلت ود مردا هدعاسم كسردا بولطم هند ۱

 قاچا ناکا نهروک.ذم تفت و رکصندقدل وارایش وه كندعذج شاقر هلکلعا هدعاسم هل راهشا اضر یور |

 حابصلا ىلع رایدلیا لاکا یدوهعم لغشو لاغتشا هداتس و داد هلا یدع هک لوا نامه ندنکیدلیا نقی ةت |
 هدکدلیا مادنا ضع هد هم ذج هاگشدب قرهلوا بیطم هلبیط عاونا لاا سیفن و ددج هناس ورع 7 یدعا

 وچ دنک نسر دیک یدل وا هدکدلبا راسفتساندنیس كا هلا هناکزان 3 هاشور

 هنسهریشمش كرهدنارادت | همطل و برض یتیر ورس هل ان تسد وراکن الکی عض وو هم ذجیدلیا رابخایتکیدلیا ا
 + نودللهاتنا و نود ما + دبعل لها تنا و دب عب ما + نبه! ما ٽين ز رڪ ا + a تاو *و وا

 راهظا ود كدلیا جوز هع رک ۇ فک ر ندکو لم ءانا یب نس یخدل وا هدک دلیا

 ندنفوخ هدقدل وا سکعنم ه یدع هلماعمو بولوا شوج ها زاردو رود ٌهشیدنا هعذج یدلیا

 بولاق لماح هدلو رب ندنرهظ یدع شاقر هدفرط ورب ید ار راد مرح تقام کاو رارف هفرط و

 هلغل وا یم ورح دال وا یسیدنک و بودا عضو ورع ییسا هع ذج یدروغوط نالغوا ر هدنساضقنا یتدم |

 بوت هلامز رور یا سابا رر رت کا تک

 یرلفدشاتصرلنالغ یدا ردا تع زع ها رعص هکمروشود راتنمنوجا هعذج اماد هنا رانا لغ راس هدقدل وا ناوج |

 سزسد بوتا لکا الصا و رع نکلیدبا رارروتک ه هم ذج نس هل وقم ریچان و لکا یرایدنک ینیرلالعا كراتنم
 هب هع ذج هاکرظن كر هد + هیفیلا هد ناج "لک ذا » هيف هرایخ و یانج اذه » بوروتکب ولآ هله یتفیدل وا

 یسهشاط نج ناهک ات بولوا مزاع هارع هلشیارآ و سابل تیقیذو سیفن نوکر یدا ردا عضوو ضع |

 نت ةدمدعب یدیشل واادییانیاشن ومان بونل واوضسج فانک او فارطانیغلوا دیدبان هلک ی فاطتخ|یتسیدنک |
 هدننعص لما هنفرط ةعذج هل ایادھو فح ضمب راردارب مات حراف انا لیقعو فام ندتتمانجب نو

 ناهک ان نکیا لوغشم دن رم یدنک بودا لوزت هیداورب هدنارت هوام نالوا یراهاکرذک هل رال وا هج وتم

 لاؤس وید نیسیک نس یدروتوا بولک هن راناپ كرانوب هلبا هرکنم تفایق بول وا ادیب روبنم ورع ندفرط ر |
 ماعط هز ند هیکه هن راه راج نالوا هدنراناپ بویعا تافتلا اکا رانوب رایدلیا باوج ود هيخ ونتلاناهدنراکدلیا ||

 هلکلیا تراشا هب ه راج ودر و ماعط جد اکب ورع نکر دا ماعطا بوراقیچ یخدلوا هل اللا ماوند هلا جارخا |

 4 راج هلکلیا ساقلا ید ندهداب ورع نک رر و هداب هرارو نم ه راج هدعب یدلیا اطعا ماعط رادقمرب خدا

 هر لا ردا هرز وا قیقحت هجو یورجراموق مهدعب ردشل وا لثمهلکع د + عارذلافعمطبفعاركلادبعلا مطنال *

 هرکصندکدلیا لسبقتو شوغا رد هلتبحم تسد ود بودبا نیش یتغیدلوا ورع همذج ریدرونک ه هعذج بول آ

 هاکعد ردلصاح هسیا راو زکب ولطم هکهنره ندن هدنلباقم كنود هلبقع هلا كلامو یدلیا لاسرا هنناب یسهدلا و



e ۱6 رب 
 یضام شفخ الا دنعورول واهرز وا بسن هکر د هنسانعمقاللطتاذ ردندنافصنال وا صنخم هلا و سن هکر دیلوق نو رضب

 هدنسهیعاد قمناشوب و رون دقلاطهسیا شو لعفلابنوتاخ رک !ییعپ رونل وا لامعتسا هلال هدلبقتسمو قلاطهدنسانعم
 هب هقان هلاص زس رال وب قلاطو + یهتنا ادغ ةقلاط ةأ مما لاق و اهج وزاهقلطیا قلاط ةأرعا لاقیف روند هقلاط هسیا
 یعجروند ه هقانالوا رولیغاصهدعب برور وقلاراههک رب نوک دوخاب هب هان ندیکه وص لوق ىلع روند

 ۱ هل واردا یعر هنشاب ولشاب هدرارب یکیدلید ندنفرطره كناع مو كنهب وا هکر ون ده هقاهملاص هقلاط ورد قااوط

 بوروتک ه وص هداعلا یبع یراهقات رب اس بودا رامتخا نویهسفن یدنکیآ نابوج هکرونید هب هقأن لوشدوخاب

 اهکرتت یتلا یهوا تءاش ثیح مهبانجنم یعرت "یا یف لسرت تراصاذا ةقلاط ةقان لاق هیلیا كرت ینا هدقدغاص
 (قیلطلا) و هدننزوهزمه (فقلطلا و هلل سكك راي” (قيلطملا) و (قالطلا) ءاملا ىلع اهبلتحالف هسفنل یعاراا

 قیلطتلاریثک یا قیلط و هَلطوقیلطم وقالطم لجر لا رون ده یشکنال واراشو قوجیتروع هدننز و تیکس
 هلاص بویلءابیراوط هل سسک كن هزم (قالطالا) رونده هقان ندا دخول ه وصدوخاب هلاص زس رالو قالطمو ۱

 1 قلطا لاق ردهنسانعم كمر وبلاص یغاستوط و اهديق دض یشاولا قلطا لا رد هنسانعم كمرویلاص قرلوا ۱
 | ناسحاوریخد قالطا و حاکللا دیقنعاهالخاذا هنٌآرماقلطالاش ردهنسانعم قماشو یهجوزو هالخاذاریسالا
 | ردنایر ندنایحدیق هکردلمعتسم هنسانعم كلرهز یعدآرب و اهصقاذاربض هدب قلطا لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا

 ندغاب یس هود كمدآرب و هحقلاذا هل قلطا لاق رد هنسانعم قمهلیشآ یحافا و اهاقساذا هودع قلطا لاق

 قلطلاش ردهنسانعم قماشو تروع یدو (ییلستا) مهلبا تقلطاذا موقلا قلطا لاق ردهنسانعم قعاشو

 | نک اسیدردو ج ركمدآ شقوص نالب و هعقل ادا هل قلط لاق ردهنسانعم قمەلشآ جاخآ و اهقلطا ی رعد رلا

 مملس و هعج و نکسو هسفن هيلا تعجراذا لوهحا ءان نک الا قلط لا رد هتسانعم و خار تزلزا

  نددن و یدنل وا ناب اب رو یراهددعتم ؛یتاعم هدنن ز و ریما (ییلطلا) رونل وا قالطا هب هسک شقوص نالیالآفت

 تاذلابقصا تولوا یلخدم فول رول وا قالطا هراکز ور الا یلطز رول وا ى9 نا شلوا سال

 هل سسکكناط (یقلططل ځلا یا را برک ن مانقلطا هل الا قیلطلاقب ینبم هنغیدل وا بیسم و لس ندینار فرط
 هلهج ور اعطق بول وا نک هفرصت هلتهج ره یحاص الالح یا اقلط تلوه لاقت ردلهعتسم هنسانعم لالح

  همدآ نالوا قلعتمریغ و"یر و حزاحندهنسن رب و ردل وعفییعع لعف ردشه وا قالطا هلس هقالع قمالوا دىقتم

 ه یغاقو و هغاب هنوکر رولي زود ند رد هلنبتعف (یقلطلا) ؛یرب حراخیا قلطهنم تنا لوقت رونل وا قالطا
 تاک ییا یس هنا كب وص هلا هود روند هشوروریس هنوک رب صوصخ هنسمراوص كنعق هودو روند

 نوچ ؟یدتکی رهیلت وا ابیسم هذلوب هلکلتقالطا یهود ناب وچ رار د قلط هربسنال وا هدال وا هليل هلغل وا هفاسم

 | هرم قلط و رارد براوق هد هات “هليل و قلاوط لوا ندهیناث “هليل هراهود نانلوا رک ذ هلتهجو یدنلوا قالطا
  یعلاوفل وم * رولکقالطا یعج روند هغسرغب و ابیصتیا اقلط هلامّنم تبصا لوقت ردلمعتسم هنسانعم بیصن و
 رد بم هنغیدل وا بیسم قالطا قلط هفسرغب ردر نفت فطع یظفل بتقلا لكما رفت هلت رابع بتقلا و

 تابنرب هقشب قلطلوق ىلع ردناب یراکدد ینکلدوس جاا هدیکر و یزاج تب رش هدرصم هکردیعما مربشو
 هاکن و فل وم + ردشل وا داحندرچیئآ رک ذردمه و ریسفت هلا تابى و دوخاب رونل وا لامعتسا هدر هب وب هکر دیعما
 اقلط و اقلط سرفلا ادع لاق هنسانعم طوش یک قلطروند هکمترکس شاب رب قلط و رد دشطآ داب نا

 یسلدناویدنه و یناع راربد یلوب نروا هدنکرت رد راکدند ضرالا بکو کر داود هکر دېم" رج واطوش یا
 رول وا دص ینولو قاب و قیقر تیاغبیرهنیهصردنالوا ی هلدنا هدعب و یدنه هدعب یتاع یمالعا رولوایعون

 كنل ولحم راردا لامعتسا هن رار ماج هدراماج یرائآو ردا روهظ یرالو و یرا هفیجص رقق رقث هدقدنل وا "قد
 هب وص هصلیا هد هقرخ رب لب راشاط لقچ هدرخ ضمبهکردو یلح قب رط ورولوا عنام هنغناب شنآی الط هاضعا

 هچ رکو ردهلنینصف هکر ديب رعم یس راف تالت یظفل قلط وب شاو راه روق هدشنوکب وز وس هرکصندکی رك وعضو
 هدننز و لثم هل رسک كناط متاح واو رد هلنیتح یصا ارب ز ردن 1 یوکس كمالدوخان رد روهشم هلن وکسكمال

 ِ رونلوا قالطا همدآ نالوا هدنس هنعاد همردشراب تآ اماد هدنن ز و ثدح ( قلطلا) یدلیا تیاکح

 | قالطا سو وکر کا وکر د هندانمم كك دنن و لاعفنا (یالطنالا) هنرش قباسب درب ناک اذا قلطم
 نفلتشاشب هم كمدرب و بهذ اذا لجرلا قلطثا لاقب رولوا شلوا عواطم اک | هلکلیا لاسراو
 هب قلطنا لاق رونلوالاعتسا فرح ال وهحم هنسانعم كلردیکو طسنا اذا ههج و قلطنا لاق رد هنسانعم

 (اذا)



A ۱۳ Fe 

 بتک » هنع هللا ىطر رع ثيدح یف و ةياهنلا ف لاق هیف و یدنلوا لامعتسا ءدض را جارخ هدعب روند 4 وجل وا

 | قسطلالاق و + امهضرانم قسطلاذخ و امسور نع هی زطا عفرا السا ةمذلا لها نمنیلج ر ىف فینح نناث ىلا

 | دوعق (قوفطلا) و هلیصف كنافو كناط ( قفطلا) بّرعم یسراف وهو اهيلع ةررقملا ضرالا جا رخ نم ةفيظولا
 اتوفط و اقفط اذکل صف قفط لا ردهنسانعم كقک بویلشبا ههزودرب بویلشاب هکلشیا یشیار هدننزو
 . كمد قفطام هللامعتسا هدیفن ماقم ردصاخ هنعقوم تابثا هداموب و لعفلا لصاواذا ىناشلا و عبارلا بابلانم
 جو ردع وض وم هنل وصح كنت وب هلعاف هل "وند رخ ردندهب راقم لاعفا ىلغف قفط هکر د ح راش * ردلکد راج

 رفظ هند وصقم و لمامدآرب قوفطو قفط و «یهتنا ردنعضتم یرارقسا نکل بول وا هنسانعم عورش لعفلاب
 لاق ردهنسانعم كلبا تمزالم هرب رب قفط و هب رفظاذا هدارع لجرلا قفط لا ردهنسانعم قمل وا لئان بولو
 e قلت لئات هنما ره یعدآرب هل مک و ( قافطالا) هم زالاذا عبارا تابلا نم اقفط عضولا قفط

 ماجا دوخای هنن رب یرب شاط هلین E كفاقو یصف كناط (قطال ۵ءرفظا یا هدارع یلاعت هللا هقفطا لاقت
 .هرزوا روک دم هح و رع هدننزو هلزاز ( ةقطقطلا)) ردهباکح ندد رقاط ندا روهظ هدقدنقوط هب هبلص

 دوم ندننوص كنهغبروق نابارحص ندنرانک وص هر سسک كناط (قط) روند ه یدرفاطو نماد رقاط

 ۱ | تسایع 6 و دهنماس قلوا یور هداشک ولزو لوک مد هدننز و هفاچ ( ةقالطل | ) و هلعض كناط (دقولطلا)

 | ده و زودنوکو هجولا قلط ناک اذا سمامنا بابلانم ةقالطو ةقولط لجرلا قلط لاقب ردیلباقم یب ورشرت و
 :(قلطلا اقلط راصاذا لیلا و مویلاقلطلاقب ردهنسانهمقلوا لدتعم و شوخ ینعب قلوا قوغوص هن و ته
 | ندهقالط و هقولط هدننز و ربما 4 قیلطلا و هدننزو فتك( قلطلا) و هلن وک او قا رح كناط |

 | هج ولا قلطوه لاق روند همدآ یور هداشکو لتشاشب ولزو راوکر ارول وا فاضم هنظفل هج وام ادو ردرلفص و |

 قالطا ندیلا قلط دمدا درمناوج قجا لاو ةقرمشم هجولا كحاض یا هح ولا قیلط و هحولا قلط کک

 مکن یکن اور بآو یراجیناسل و نیدیلا ےس یا اقلط و نیدیلاقلط لج ر لاق هلنیتض و هلبصق كناط رووا

 | رول وا تفص جد هناسل و روند دناسللا قیلط و هلب مسکو یا ك ناط رونل وا قالطاناسللا قلط همدآ عیصف و |
 | نيتمصب قلطو قیلد یا قیلطناسل و قلذیا قلط ناسل لاق وناسالا قیلذیا هقیلط و ناسالا قلط لجر لاش | ۱

 هئا نایلوا 9 ىلا غاص الثم تول وا لیکس یعاا ج واو ةدحوذ یا کک قلط» درصک قلطو قلذ یا

 3 ساسالا یف لاقو اهیف لی ال اهقلطم یا ن ا ديلا قلط سرف لا هلیصف كناط راربد ینملا ديلا قلط |
 | هنسانعمیظرونید هب وهآ رصف كناط قلط و رممابالا یتلطم نالا لعح لاق و لجروادب قلطم ثالث لجح ۱

 | دیصل ابلکیا قالطالاىلا قلطلا لسرا لاشه هنمو رونل وا ریبعتیزات رونو یراکشباکو ر واکق الطا یعج ۱
 قورت سم وصح هب هقان هروک هناي كح راش + روند ه هقان اوا یغایآ تویلوا ولغاب و ءابظلا لا |

 | قالو "رحالیا ةقلطوقلط ةليلو قلط مو لا رولوا فص و هب هک و هزدنوکلدتعم نالوا قوغوص هن ویّساه |

 :رولوا ردصم قلط و ردن داع دب نقاط و فاشخ نب قلطو قلط نب "یلع ن قلط ردندسات مالعا قلا

 ةدالولا عج و اهیاصا ادا لوهحا ءان ىلع اقلط ضاخح این 2 یعلط لاق ردهنسانعم قت وط یرو اخ

 بابل نم اقلط ری هدب نالف قلط لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا ناسحا و رب می قجحآهناسحا وریخ ینلامدآرب 7
 ۱ ام قعشلفارباو هایا هاطعا اذا "یشلا هقلط لاق ردلهتسم هنسانعم كمر و هنسنر و هاه اذا یناثلا |

 . رونل وا قالطا همدآ نالوا شو بویلوا ولغاب یعایا قلطو دعابت اذا عیارلا بابلانم اقلط لجرلا قلط لاق | ۱

 هو روند هتسسفرکس شاپ ر تن تآو قالو ال و دیقالب یا ل یصسلا ین سبح لاق ردتفل هد هلي كناط
 رول وا فص و هه ؟ لرتمو شوخ یدو, ( ةعلاطلا ۶ نیطوشوا اطوش یا نیعلط وا اقلط سرفلا ادع لاق |

 تر ردندباصا هکردنایفس نا هدننز وریب ز (قیلط رقالو ةرحال یا ةقلاطةلبل لا  رولکق لاوط یعجج

 ندحاکن دیق هکر د هنسانعم قلوا شو ندنجوز تروع هلیصت كناط ( قالطلا) ردیعما كسرفرب هدننزو هرم 0
 كحراش * تناب اذا سماحنا و لوالا بابلانماقالط تقلطو اهج وز نم ةأرملا تقلط لاش رولوا صالخ |
 یظفل قالطو ردبعشنمندنآءهناس؛یناعمبول وا عوضوم هنسانعم دیقلانم هیلختیم هدامقالط وبشا هروکه ننای | ۱

 چ نان قالطلا  یلاعت هلوق هنمو رونلوا لامعتسا ید قر هلوا سا بول وا ردصم هرزوا روک ذم هجو |
 نالوا شو ردفص و ندروک ذم قالط (قلاطلا) یهتنا روا وات زا شام و قماش وب ندنآ هدیکر ته الا

 ل وا لوقروک های ثكح راش «رولکق لا وطیعججهباهرونیددهقلاط وهدننزو کر رولک ی لطیعج رون دهتروع |

| 

| 
۱ 

۱ 



 4 رس
 نالوا قشمو یفارپط و ید وا ناب تردد * ة وادنع كنق رط تح » لثلا هنم و نيلو ةواخر یا

 . | لاق روند هننریظنو لثم نالوا هدنموچلواو نوغیوا كن هنسنر هدنزو بارح (قارطلا) روند هب هلهس ضرا
 | یدرفم هروک هنا كحراش + روند هرامدآ هدای هدننزو عاصم (قیراطلا ) هریظنو هولت یا هقارطم وه

 هدننز و طبق (قیرط مالرون دهراهود شل ز دهن درآیرب یر هدقدشلق 4 وص و ردندرداو هکهدننز ورینمردق رطم
 لاق روند همدآ ناروط مسپاو شوماخ بوقاب هر یژک | هدنزو تیکس (قیّرطلال ردیسهبنک كنالتص
 هدننز وریب ز(قیرطلا لو هدننزو ريحا (قریطالا) روند هنککر ا كنشوق یوط و قارطالاربثک ی ا قیّرط لجر

 لا ردهنسانغم قمل وا مسپاو شوج هل رسک كنهزمه (قارطالا) ردیجاف آ امرخ سنجر صوصخ هزاج
 لجرلا قارطا لاقب ردهنسانعم قمروط شوماخو پا بوکیدهرب یرازوکو ماکت مو تکس اذا لجرلا قرطا

 هلغ انالف قارطالاه ردهنسانعم كمر و روغوب یتیراع نوجما لود 4 هسکرب و ضرالایلا رظن هینیع یخ را اذا

 تاق ىتلظ كنك و هيلا لاماذا وهللا ىلا قرطا لاق رد هنسانعم اار هلا ف برضیل هراعا اذا |
 EE یر یرب راهودو اضعب هضعب کات هلع لبللا قرطا لاق ی

 یاهیلع هللا قرطا ال لاقب هنمو ردلبعتسم هنسانعم ج وتزتو اضعب اهضعب عبناذا لبالا تقرطا لاقب ردهنسسانعم
 هنع و ردیعسا هدلبرپ رد هلیس هی مضاحما که رسک ناو ین ترمه رد دسکام هلا ریال

 رددآ یداورب هدننز و نسح (قرطلال»* "یصعلا لاو مالالا »مایلنا تایلاب اقرطا ىلع * یلذهلا بیؤذ ییا !لوق
 كنبردب یفوکسضن ندنیثدحو عیضو یا قرطم لجر لاش روند همدآ رکو نود هلتهج بسحو بسنو

 هق رطم اه زد زاشهاتوصوم شفنأتروند هب هنس شفلناق هن رز وا یر یر A طلا ر

 | هنرارزوا دوخاب بونلتاق هن رز وا كنرب یر هقرطم "ناحم پرون د هناقاف کر بج لت نج ناحردند ازا

 وبشآ هلکنو EER ا شاد تاق تک کی زل ولوا كمد راناقلق شهالپتریکس و یرد

 د یزو مع رباع هنشدح هک ةقر طلا نالا مههوجو ناکاموق اولتاقت تح هعاسلا موقتال $

 یرکد هدنلکش ناقلق شمن البق ریک سو یرد دوخاب شغلتاق یراهرهچ رازس هکات زل وا تاق تمایق یتعب رد ورا
 هعاسلامایق لبق هیمالسا هب راح هلا هشاط ولتفص لوا سپ هکدلنا كنج هلا هاطرب نالوا ظیلغ و یرمو و
 | رانا و لوغم دارم هرروک ناب كحا رش هژغل وا هد ورسم جد یرلهرباس فاص وا هد رخ | ثیدح و ردقج هل وا عفا وا

 (قب رطتلا ) رایدلیامات یالیتسا هب هیمالسا رابد رتاسو E وک اله هدنامز هفیلخ ےصعتسم هکر دیس هشناط

 ۴ نا اوز شلاق رود بساط وو دیو ىو ىل روم تشرق قله نم هدر و لفت
 | تق رط لاق ردهنسانعم كغلج وک یسغوط بوشلیا هدنجر یدلو كنوتاخ تلذک كنهقا و اهضب جورخ
  هنسانعم كل رارقا هرکصند راکنا ىنقح كمدار و ةأرملا تالذک و هجورخ لهسيملو بشن اذا اهدلو ةقانلا

 ا قموقبلآ بویمرویلاص هل اعم یرلودو ه فا مث هدعج اذا يڪ نالف قّرط لوقت ردزعتس

 | (قارلالا) افرط اهللمج اذا لبالل قرط لاقن رد هنسانعم كا لو و الکل نع اهسبح اذا لبالا قّرط لاق |

 ا وشو هندرآ كنب رب یر راهود ردهدنزو لاعتفا لصالا ف هک ل رسک كنهددشم یاطو كنهزم |

 | هدنک رپ هرالوب ین بودا كرب یهداح راه ود و ضعب رثایف اهضعب بهذ اذا لبالا تقرطا لاق ردهنسانعم |

 | راهود دو ( قراطتلا إل داوطخا تكر و قرطلا ىلع تق فن اذا لبالا تقرطا لاق رد هنسانعم قلوا |

 | ترانا نسب اف اهضمب ها اکا لبالا تقرالمت لاق رد هتان کک توشود هنآ تل یرب ۱
 سبل یا قباط اذا نیبو نیب قراط لاقب ردهنتسانعم كيک هن رزوا كنب رب یرب یبوآ یکیا هدننزو هما
 لاق ردهنسانعم كيکيد بودا تسار هدنسم زاد هن رزوا كن رب یرب یشوباب یکیا و رخ - الا یلع اههرحا

 | هن رزوا یر یر هلی هی لوعفم مسا (ةقراطلا ) یرخآ الا لع امهادحا تفصخ اذا 2 نيب قراط

 ۱ ساطرق ((قاب رطلا) ةفوصح یا ادم لعن لاق یک یسهرولق رلبرع رونید هناق قایا شملکید بونلتاق
 4 اع زو روج ( یوم اا3 زد د طل قاعرم هلد دشت كنارو یرسکكناط (قازطلا )و, هدننزوو

 ۱هدزوا یرلغنود الرت لوق ىلع ردیعما كچلوا عونرب هلنوکس كنيس و یصق كناس (قسللا) زون وق |
 ۱۳ ع راتبا شسیلادیم وتو همی در شمارش ناکا یک
 | ندهرباس تاهما رونل وا"نط بّرعمدوخاب دل ومهرو نم تغلو راردا نط بودی |لامعتسا هلبا هر وسکمیاط دادغب

 | كج هچ وا غاي هک لي كند نیش و كنات یاب من یم راف. هشت یمهلک قسط وبشا هرزوا یغیدوا هفتم

 ( هوچوا)



 e ۱۱ زی
 كناط (ةقرطلا  ردندنیثدحم قرطم نبا ةنيلونا و ردیعماكنهودرپ قرطم و روند هجچ و روند هفقوط و هغوبج
 هتعنص یالجر ةفرط لصنلا اذهلاق رونل وا قالطا هنتعنص و راک مدآرب و یدنل وا رکد هکر دکع د هکر هلی
 ییاصا موج نف جیصاا بکو کیا قراطلا علط لاق نوچکیدتبا عولط هکر وند هن زدلپ هتربا (قراطلاال
 روند هب هقان شلوا غلاب هنس هج رد كملکج هلي كناط (فق و رطل رول وا یزدلب یزتشم هاکو هرهز هاک هدندنع
 (ةقراطلا ) رونل وا قالطا هدف شلك ه هرو نم هجرد و لحلا ام رضينا تغلب اذا لحفلا ةق ورط ةقان لاقت
 قالطا هنتریشع و ءابرقا كمدآرب وریغص ر رس ىلع یا ةقراط یلع دم هتأر لوقتر وند هر رس كچ وکٹ لمدآرب
 یشید شفلاغت یر هت روا كنغال وق( ةق ور طلا ردیعماهدالف هن وکر ( يق راطلا)هنریشع یا هنق راط مه لاقى رونلوا
 كنويق نانلوا رکذ هدننزو باتک (قارطلا)) امن ذا طسو ىلع تعمو دق تناکاذا ةقورطم ةح لا روند هنوبق
 رومد شفلیصب یک هکت بولیکو د نوجا كلما هنسن یسهلوقم هضبب و روند هباغم نالیصاب هنسهتروا یغالوق
 هننکت كشوبا كاذک هلوا ربارب سب هنسهزادنا كشوپاب هکرونبد هنتاقره كنشوبا برعشملکید تاقتاقو روند

 ه هب وکرخآرب یکتكن هپ وکر الثمر ون د هشيانالکنوفی وا هشبا رب اقلطم و رونل وا قالطا هنکت رکیدنالکنوفی وا

 هرکصتدقدنل وا عن یسەمصت هکروند هن دلج كناق قابا و هوذح ىلع یا هقارط اذه لاق یک كک نوه وا

 قارط و هل وا شمن البق هناسقلف بولیح دهم رک د هک رادقم كناقلق هکروند ه یرد لوشو ردن رابع ندندلج نالف ۱

 كناط (قرطلال هب هقزاف هرادقم ىلع دلما رّوف اذا اقارط سّلا قراط لا رول وا ردصم ندهلعافم هداتعمو 0
 هبانک ندن قو بات لبا حش راب رع نمو ةوفو مصش یا قارط هبام لاش روند هتّوقو روزو هکلزوم هل سسک |
 هغل وک ارق هلع كناط (ةقرطلا ) ردیعج ردهدننز و باتک هک كفارط و كه رط هليعط كناط (قرطلا) راردا |

 روتند همدآ قچاو عمط یا ةقرط هبلاقب ردهنسانعم عمطو صرحو ةلظلا یا ةقرطلا تيشغ لاق روند
 هلو و هتداعو هأد یا هتفرط هذه لاق ردهنسانعم نوناقو تداعو روند هراشاط شل هرزوا یرب یریوا

 یاهیلاهقرط هذهلاه رونید ه هصوصخح هم رطو هب هلیس ونال وا لص ومو بیس هثیشرپ و هنسانعم قیرط روند ۱
 كناط هدانعمو هدننز و درص رولکق رطیعج رون د هب هت رط نال واهدایشا شمل غیب تاقتاق هرز وا یر یرب و ةَ رط |

 هدننزو درص رواک قرطیعج روند ه هنسن نان روک لو لود وخاب هرایکز ج نالوا هدا و ردتغل هد هل رب هک

 كل هود رول وا ردصم قرطو یک نیبج نيچ رول وا هدننزرطوبب هکروند هنسیدنکو كن ه رق هلنیتعف (قرطلا)

 بابل نم اقرطرعبلا قرط لاقی زدهنسانم" قلا كلبك دنا لوق لع ینوا فیض و هاش کک
 ردهنسانعم قل وا تاق تاق هرز وا یرب یرب یرلکلی كشوف وجاجوعا هقاس یفوا فعض هیتبکر ف نا اذا عبارلا ۱

 كب وص رب هدن رق لح مان يقوو روند هرارب نالیکریاوص قرط و ضعب قوف اهضعب ناکاذا شیرلا قرط لاق ۱
 هذهلاه روند هن راز اه ود ید راوهرمصو رونىدەغاوەغازود نالوا هقلح هقلح هکرول وا عج ندهقرط و رددآ |

 هج رک | یرلکحنا دوخاب كشوک یرازبد هدننزو قجا (قرطالا) ضعب رثاین اهضمپ اهرانا یا لبالا قرط ۱
 کو كنه رف هکردیعج رد هلنیتصف هکكنظفل قرط هلبصف كنهزمه (یقارطالال رد قم ءاقرط روند هه ود نالوا

 رول وا قالطا هن روی نالوا کوب کون هرزوا یر یرب كنسیرد نرف نطبلا قارطا هلتبسانموب روند ونرارب ۱
 قرط روند هلو هکردمولعم هدننز وربما (قیرطلال یدنلوا رکد هکر وند هنب رایدنکو ب تلکشم ه رقلاقارطا و |

 قرط یعج كرکذ مو یک نعاو نیم رولکق رطا یعج كشئوم رولوا ثنومو رک ذمو و نوجیدل وا مادقا ۱

 رولکتاقرط عما عجب و یک هفغراو فیغر رولک هقرطا و یک ءابصنا و بیصن رولک ءاقرطا ویبکر ذن وریذن رولک

 ردلهعتسم هنسانعم ناشو لاحو ردقیرط یعج روند هنجاغا امرخ نوزوا هدننزو هنیفس (فَه رطلا ) هلنیتص 0
 رونل وا قالطا هنناشیذ و فیرش كموقر و روند هنکربد ناباسو قجالاو ةلاح یا ةنسح ةَ رط ىلع نالف لاق |

 ضعب هت رط و رونلعج هرزوا قّثارط رول وا هاکو رد واسم یعجو درفم هدنوب مهف رش یا م وةلا قرط وه لاق

 هدنزوب كنهنسنرب و رول وا هدنلکش لو هکر وند هر كسياو قر وا یدازوا نوزوا هدننزرطوی و کو هدرب

 ممشح بول وا یضرع ردق نوشرارب ندلیق دوخاب ندکوب هکروند هسالپ لوشو روند کرج نوزوا نالوا
 هنفلا را ك را هقشههلکه نس هشوکر وا ندنسهشوکر كنم روا ین اوراردما جم هج رادقم یغلن وز وا كن راوا ین آر انیشن
 یفششآ بواک هنغل هتر وا كنا یاب تاکر د ر ونل واریبعت تیرشاکا هدرارداج مز راردمالصو بوکید ولفرط یکیا |

 یؤزج ره هکابوک هلفلجا بولیکوس زارد زارد بویکسا بو قلخ یا قئارط بو نولو و رولوا هدنا
 هم رط هيف لاق روند هکلکشوک و هکلکو یلس هدننزو دننکنب (ةقترطلا رار دا لامعتسا دنس هغیص عج هلب رابتعا



e ۱۰ زود 

 یصب ولهعطق كوي هلعابشا «یقاباطلا و هدنزو بحاص (قباطلا) و هدننزو رجاه (قباطلا )"ىع وا هل
 رجاهقباطو روند هنسهدوک فصنكنويقر لوق یلع یک قایا ولا روند هندب وضعو روند 4 هلغوط و هدیمرک
 | هدنسانعم هلغوط هکر د جج ره + رولک قیاوط و قباوط یعج دی عم یس راف هیات روند هه واط كج هدب را غاب هدننزو
 | بویمروتکن دنت [هکجینج وادا م هکر وند هغ راص هما هدنزرطء واط هشاب ( دي اطلاةما) رد زعمهات یخد
 باطحا هدرارایدو ارهاظ ردیهنم قعاراص هن وکو و هنسانعم طاعتفا ردیسل وا دقعنم هدنلکش هواط هدشاب

 طاعتقالا یهو ةيَعاطلا ةمل اد : ز عا لاق رول وا یک یرافراص كن هش اط یرلکدت ار ببعت یداش نیعم هنتمدخ

 | درو را( ى دلا )کتا ردهقبطیدرفم هدکنوب روندهنابق و هغازود ید و هدننزو بنع (قبطلا))

 یضم لاقب هلی كناط رولک قبط یعچ روند هتعاسر  دزینوک قیا روده نددصک |
 ات اقبط ءاح لاق ردشلوا قبطم نامز هکابوک یک ق بط رونل وا لامعتسا هنسانعم مک و ةعاس یا لیللانم
 E اذه لاق یک ق ابطو قبطو قبط روند ا نالک قباطمو نوغ وا هب هنسلر و ام یا

 ندنسانعملتا بسانمو نوا هیشره ی هنسره هنسانعم هقذحاام ردبحت لعف طا ام هقباطم یا و ۱

 لا هکردذ وخ ًامندنظفل قبط نانل وارکذ هدننز ودحرف (ةقبطلا)) رول وا كعد ردمدآذاتسا وز نوا فا رددوا

 بواب ر آالصا رول وا هی وا تلخ هکر ون د هلا قشپاب هناب هقبط سپ یدنل وا رک ذ هکهتن رد هنسانعم قمل وا قشپاب هناي
 روند 4 هنسن ىج وروب بوتروا مامت یی هنسنرب هدننزونسح (قبطملا)) بناب ةقزال یا ةقبطدب لاق نم هال

 ذخا هشيم كلذکر ونل وا قالطا قبطم نونج ةنسهض رام نونجندیا هیطغت ورس امامت یک اردا و لقع هلتبسانموب
 قبطمنونج لاق ح راشل |لاق × رونل وا قالطا هقبطم یاج هنتلعاج نایل وا كفنمو قراغم الصا بودا الیتسا و

 | اسل رهظ هدننز و هنسح ( هقبطلا فورط) قبطم موم و ةقبطم یج و یناثلا ف ءابلا حب هيلع قبطم نون و
 هلاصمو روما امادهدنز و ثدح (قبطلا)ل رد رفرح ءاظ و ءاط و داضوداص هکردف ورح نادابق هغامط تسوا

 ناک اذاقبطم وه لاقب یدنل وا رک ذ هکردذوخ ام ندفیس قبطت ر ونل وا قالطا همدآ نالوا بیصم هل رکف و یأر

 اقرط هقرط لاس ردهنسانعم قمروا al هقرطم لوق ىلع قمروا هدنزو قرح (قرطلا) هر نومالا قا

 لوش قرط و ا هقرط لاقن ردهتسانعم یقمروآ رامش هبهرهجو ةقرطلاب وا .هب رم اذا یننلا بابلایم

 | رکذیساکر وند جد قورطم هلوا شا راد م هلث ولت ولري بوریک دنا راه ود هکرونل وا قالطاه وص شلک را
 :بولو یو و یضحلاب برض اذا نهاکلا قرط لاق یکی لاف دو ردهنسانعم قجتآ لاف هلا راشاط هدرخو
  بیضقلاب هرض وا هفت اذا فوصلا قرط لا ردهنسانعم قم راچ هلق وبچ نوجما ققشموب لوق دا

 لغ یاریثک ی رط هللاقب ردردصلاب هیعسلوب و رونل وا ریبعت روغوب رارکچ 4 هقان ینآ اماد هکر وند هه ود رغیآو
 اق ورط و اقرط ةقانلا لصلا قرط لا ردهنسانعم قعشآ هیشید ثاکرا هدننزو دوعق قورطو قرطو براض

 ندنامنف وبرط وزاس ولیلاانانآیااق ورط واقرطنالف انقرطلوقت رد هنسانعم كلک هدننقو هک هر رب و اهبرض اذا
 غنوا ت وص لکو هو اقرطاذک ی راطاهذه برضتلاه رونل وقالطا قرطةدح ىلع ه همغل وه هزاغآ وت وص ره

 لاق ردهنسانعم قلوا فیعض كارداو لتعو هنسانعم لعفاءام روند هنسینم تاکرا قرطو هوڪو دوعلانم
 هلیهج و قمردشراق هکو یغوع هکردهنسانعم تناهک هن وکر و هلقع فعض اذا لوعفلا ءان ىلع اقرط لجرلاقرط
 قرط و نهکت اذا فوصلاب نطقلا طلخت یا اقرط زوحلا قرطت لا ردهنسانعم قچنآ لافهلتهجلوا ینعب یر
 نرط وااةرطةأرملا تبضتخا لاقبرونل وا لامعتسا هنسانعم هکر هقرط و قرط و اروند هنجاخا مرخ هدنتفل ی
 هغاز ودقرط ورد اج هدهلبعض كناط هدانعم و و ننقرط ونیترط هتبنا لوقتو نیت وا ةرم یا نیتقرطوا ةقرط وا

 ناهفصا قرط و ردتفلهد هل رسکك ناطر ونل وادیصشح و هلکنآ هکر ونده هنسن هدنزرط قازود لوق یلع هنابق و
 ءاملا برشاذا عبا لا بابلانم اقرط لج را قرط لاق ردهنسانعم كما وص قنالوو قرطو ردیدآ 4 رق رب هدنساضق

 هل وا شل واراد مم هل رال لا ثیولت و طلخ بو ربکر هود هنجما هکر ونده وص لوش ځد وب یک قرط (ق ورطلا لردکلا
 لجر لاقب رونل وا قالطا همدا و پلس و كشوکو تسسو هيف تلو و لبالا هتض وخ اذا قورطم و قرط ءام لا
 هل وا شفلت وارطامو هلکلیا تباصارومغب اکآ هرکصندقد روق ۱ نوش و واخ ر هغ نادا قو رام

 قجآ لاف ندیطاف ناجآ لاف هلا راشاط قج هفوا ( قارطتسالا) هد دعب رطلاه رض اذا قورطم لک لاق

 كليا بلط رات نوجا لود ندهسک ر و یصطاب قرطلاهنم تبلط اذا هتفرطتسا لوقت ردهنسانعم كسا

 چكو هلی ك راي (ةقرطملا و (یترطلا لبا ىف برضیل هنم هبلط اذا الغ هقرطتسا لا رده
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 | باصو اذا*یشلاقبط لاق زد هنساتعم قل وا لماشو ماع هنسفرب و ءاعغ اذا "قلا قبط لا ردهنسانعم قلقاق |

 ۱ رون دوخاب وص تالذک هات اذا ولا باح اق بط لاق ردا عتسم دنسانعم قمالف بوت روا نوت ییزو اوه

 ؛ یرالا یکیاهدنل اح عوک ر ةالصاا ف قسبطت و هاطغ اذا شال ادب ناف ات لاق ردهنسانعم كمرو یتیزو ر

 يقو قعبطتلا یه دقو هبذطق نيب هب دن ۽ لعجاذا مک ارلاقبط لاق ردن رابع ندقمردصق بوق وص هنسارا رالی وا

 | هباصا اذا لصفلا بتلا قبل لاق ردهنسانعم قمربآ ندنر یرب بولکت سار هلصفم نالوا قالم كيک یکیا

 برق اذا سرفل |قبط لاق ردترابع ندکلیا عض واعمو عفراعم ینلا یکیا نکردرکس تآ سرفل | قسبطتو اهناباف

 ترم (قابطالا) هرطع مع اذا ضرالا ۳ قبط لاق ردهنسانعم قمردغاب ییالبق هر ره باح و ودعلا ف

 فلؤم * هاطغ اذا یشلاقبطا لاق ردهنسانعم قعایف بوتروا هنسن هن رزوا و قلقابق یهنسنر هلل رسک

 اوعجا اذا هيلع موقلا قبطا لاق ردلیعتسم هنسانعم كلتا قافتا سان هدننف هنسنرب و ردشلیا رارکت قو

 لاعفنا (قابطنالا) ترهظ و تک اذا م وجا تقبطا لاش ردلمعنسهنسانعمكم روکقوج كب بک اوک هدکلف و

 هقبطا لاق ردعواطم ندقابطا هدننزو لعفت (قبطتلا) قبطناف هقبط لاق ردعواطم ندقسطت هدنزو

 رد هنسانعم لق یواسمو بسانم بورد وا هب هنسفر یهنسار هدنز وقافت (یقابطلا )و هم املا ) قبطتف

 قباط لاق ردهنسانعم اک هن رزوا یرب یر یسابل یکیاو هاواسو هقفاو اذا اقابطو ٌةشاطم هقناط لاقت

 حاط لاق رد هنسانعم قلوا ناو نوفیوا بهتر نیرو زخالا قم اهدا سل ها ۲
 انراقم یشع یا دیقلا قباطب لاعب ردهنسانعم كع روب قرانآ قیص قبص یراعدآ هسک ولغاب یغایاو ها و اذآ
 عض واذا سرفلا قباط لا ردهنسانعم كم رو كر هدنا عضو هعضومینیدصب یرالا یتیرقایایعسقتآ و وطنا

 هکردبع«اقبد و رول واقالطا هسانه ورکر وه هکرکجیروسرب ی 5 قبط هل سد ک كناط (قبطل هن د عضاومهیلجر

 روند هنشم كجافآ سنجر و رونلوا دیص شوق هلکنآ ارت ولتج وزا نانل وا ریبعت هرق لی و هسک وا |
 یدرفم رود هرانابقو هراقازودو یک لاقتوطو شیرچ روند هثیش قجهریدشیاب ه هنسف رخآ یهنسن رب و |

 قبط و هنم هعاس یا ةقبطو راهنلا نم م قبط یضم لاق روند ید هقبط روند تایر ندراهذ و ردهقبط

 رک دیس اک روند ځد قیبط ردشملواقبطم نامز هک اب کبود رد هدیس راف هکر دلهعتسم هنسانعم جک

 رک ذیس اک ردهانعمو جد قیبط و قابط ردتغل هد هلیصف هک روند هننالک بسانمو هننوفیوا كن هنسنرب و

 روند هنسهدیشو نابسج نالیئروا هنرزواو یغابق كنهنسنرب هکر دیدار كنظفل قبط هلناصف (ةةبطلا])
 بولوا ع وضوم هنسهدیشو و هغابق نالوا قفاوم كنهنسن ر هقبطو قبط هروک هننای هدراصب كل وم

 قابط و قابطا هدنعج و روللوا قالطا ههجردو ه هنر كسکو و هناق تسوا نالک قفاوم هناق تل هیبشنلابو

 + ةقبط نش قفا و »یدلیاج ور هک الاد و لقاعرب مان "نش ین هکر دیعمانوتاخ هلقاع ر ند: ص هقبط و*یهتنا روند

 كموقرب ضعبلادنع و ردط وسبم ءدناتک مان لاثمالا یصقتسم یلیصفت كلمو هکر د جج زم * ردشل لا تشن ندنآ یلثم

 رایدد ةقبط نش قفاو هلکلک نوفیوا تیاغب قایق و رایدزود قاسیقرباک | كلرهدما لامتسا یدا را و یس رق رب
 تمواقمهرانآ هلقر بول واریک ی و طلسم هات اعاد یدا تعاج رداهب رواکنجرب ندنسهلسق دابا هقبط د وخاب

 ناو انا اس ندرانا بود نوهش یتسهلبق هقبط هلغل وا نانا ولیع رادمان ید یسهلسق نش نکل یدبا رلزمهدنآ

 رونل واداربا هدکداکن ابسج و بسانم كن هئیش رخآرب هنسذرب رایدلیا دارا یرو نم لثم هلبراغعا ذخا ییماقتنا و

 چ اقابط تاوم عبس قلخ یذلا ل یلاعت هل وق هنم و رد ردصم ند هلعافم هرز وا روک ذم هج و هدنز و باتک (یابطلا)

 تشاط ردصم وهو ضعب قوف اهضعب ةقاطل ىواضبلا لاق حراشلا لاق اضعب اهضعب ةقىاطمل ةيآلا

 ه هنسارب قابط و باحرو ةبحرک ةقبط وا لابجو لب قبط عجج قابط تاذ وا اقابط تقى وط وا لعنلاب لعتلا
 هدنراغاط هکم ردرهش سنج رب هدننزو راز (قابطلا) رک ذیس اک یک قسط روند هئیش نالوا قباطم

 دیفم هدیک "هدسو ناقر و وحناسو هراهقشع یاچ و هکح و برجو عفان هموعم اداعص و اب رش رول وا تبا

| 

 ردموسر ود رونلوا لامعتسا هنر ثفاغ هد هبط بتک ضعب و هللا ثفاغ یو هدنادرفم ردناهمالا ددش و

 زجاع یا ءقابط لجج لاق روند هءود نالوا اونم و زجاع ندقعشآ ه هقن هلیدم كفلا و یصق كن (نابسلا)
 لیقث لوشدوخاب روند همدآ نالوا نمهیلبوس هلتسسالس و والطب هدهلکت د و بارضلا نع

 ندعاج دوخای هلوا رکوچ بونابق یک قابق هنسهنیس كنوتاخ ندنتلقث هدعاج تق و هکر وند نوک ناو

 هردصب ةأرملا ىلع قم ليقث وا قلفت و مالکلا هيلع معني یا هاقابط لجر لاق رونید هم دمدآ دآ مادنا تسس زجاع

 9 ) ۳4 * تل *



 سگ ة8 أا ءاطل | لصف ]قس

 | لداض مسا ندنوو عسا "دض اقيضو اقیض قیضب *یثلا قاض لاق ردهنسانعم قمل وا راط هليو یرسک

 | هدنوردو روند ه هنس راط ېک تیمو تیمرولوا نفح كنظفل قیض قیضو ردکعد قلراط هکردهللرمسک
 | رکف و مت رونل وا قالطا هبهنسن نرب و قلراط هبلق و ردتغل هد هلیرسک ك داض رونلوا نالطا هناکو كش نالوا
 هدهماع قیض و ردصلاهنع :قاضام یا قیض هردص فو كش یا قیض یلقیف هل لاق یک هقافو رتفو شالتو
 | تعسو هرس دلداش قیض و لغ اذا لسجرا قاض لاش رول وا ردضم هنماتم قل وا لشو قرا
 | زغلوا لاعتسا هدن سهل وقم عو لح و رقف سل یک هرو راد ردص وصخ هب هنس نالوا E شا

 | لاوا A قیش رادلآقلاش دلم مرز وا موج شعب ردربارب کو ی لداض هدندنع راضعب

 ردهنسانعم قلاراط هدنز و لعافت (قیاضتلا رژ و هدنز و لعفت ( قیضتلا )ما و ممکلاب قرض و قیض اف
 | دض هفاضا لاق رد هنت انعم و راط هل رسک كنءزمش (ةقاضالا و مسن" دض قیاضت و ناکلاقضت داش

 فاز هلام بهذ اذا لجرلا قاضا لاق ردهنسانعم كش ود هغلراط بود ڪک یلانمو لام كمدارو هعس وا

 هدننز و دیس («قیضلا) هقاضا نعم هقیض لا ردهنسانعم ققلاراط و قلقراط ید وب هدننز و لیعفت (قیبضتل

 | حراشلا لاق ردنعصت ی ودح یمن و يتوب یکل واردلعاف سا هدیسیکیار ونی ده هنسن راط( قیاضلا و هل رفت و
 . راو هناکم لوش و ل تلا7 2۱6در یارب ناب 2 رو

 ۱ TE DE PE ی بوم 1

 ۱ لاد اهواوءاب نوا تسذا هن هع هد اث و یدل وا لدبم ه هرسمک هعص نوګ اتر واح ه ابهدل "وا هلیس هعص ؛ داضیا

 ۱ هناصا لاقت ردکعدیسنج عجب هکر دیعجب قبض رونل وا قالطا هب هقافورقف هلرصق ویرمسکةلداض (ةقیضل )ید وا ۱

 2 ۶ هدننم نا رد هل ارت هروک ا تاجواش < ردذآ لازم ندره لزانم مق و لاج هوس و رق یا ةقیض |
 ادبا وهف ةقيض هبکو کن الف ساسالاف لاق رردبا دع سوح كب ردقیض تیاغب روک ذم رم ردبکو کر قرەلوا |
 | عضومرب هدنبرق باذیع و رددآ قیرطرب هدننب نینح هلا فئاط وضو نار ی و ھ و دنض قا

 ۱ لاق رونلواریبعت قهردشتص هکر د هنسانعم كلا ۱ قبضت هدەن ارب یمدآرب هدننزو هلعاف (22 21 ردیدآ ۱

 0 ناوسن هلکنآ هکر وند هجالع هل وکر ندنسهلوقم بیط و هقرخ هدننزو باتک «قایضلا)ل هرساع اذا هقاض
 ۱ ةن و هنعابق كف هنس ره هانی (قبطلا) چ ةلمعلا ءاطلا لصف حس راردنا قبضت ی رلحر وا :

 ردند هفاضتم هات اهدام و هروک نا هد اصب كل وم + هءاطغ یا هقبط "یشلاقفا ولاهر قابطایمج روند

 ۱ هثیشر هلتیسانمو و هدهنسن نالوا هدنفوف لوا هدعب ردهتسانعم قفلق هدنفوف دحنرادقم كن هنسن رخآرب هنسر ۱

 ۱ | یملا قبطو یدنل وا لامعتسا ید هدراوطا و لاوحا و ةد هلام و هحدرد ءدعب هد هنسن نالوا قفاومو نوغیوا ۱

 ۱ ج دهدزماسل و ردن رابع ندنزو لر ضراالا قبط ویکی کت شوا روند هثیش نالک ار و نوغیوا ه هنسن لوا |
 ۱ ه یسات كچ وکو روند كنت و لو بن زافاووف نال وک ام رب سو هی دنا روت نسفیراکیدقبط

 ۱ لوق یلعردتدم هنسز و هدلاوقارهشا نرقو رونل وا قالطاقبط هن رقرب ندنامزو رونل وا قالطایخد هدیس هویمو

 | او سااقبطووةنس نورمشع وا نرفیا نامزلا نم قبطیضم لاش رونل وا قالطا مرکب
 | هنسانعمناشو لاحو هلرابتعا قباطت رونا وا قالطا هتعاج رر ندرلنو در هشت مو ندهکرکچ و ندسان
 ۱ نالوا هدهقراو لاح نع الاح یا دک قبط نع اقبط "نیک ر ل ۶ ىلاعتەلوق هنم و هلمیسانم N رونلوا لامعتسا

 | مظع وه و هقبط باصا لاق رونل وا قالطا هراکیک هج هقفوب نالک هنر قاننوا هدنراقلارا تن ایک هغروکو آ
 | ماع یا ضرالاقبطرطم لاقت رونلوا و ی "ماعندنا هطاحایرب رهو ن راقف "لک نیب لصف قیقر

 | لاشرونل وا قالطادنبظم و رف و تقو ندز ودنوکو هک راهلاو لیللاقبطو روند هنترص كنجرف تروعو"
 | رونل وایالطا هب هیحلص الا یفرونل وا قالطا هنافآ ویهآ ود( قبل تان لا مهم یاراهلا وا لببلانم قبط یضم |

 | قالطاهرلهبح وه را هغب ولبق ویها ودلا یا قبط تان یدح | لاق ن وچ ځد وا هدنلکشقبط هدقدناب بولیرویقیدا

 | هح یحجزو راقیچ هغب ولبف یمهلجبویلطروع هطروع زوقط ناسقط هکر دهفبولبق لوش قبط تنو روئل وا ۱
 | كلشيا بویلشاب هشیا رب هکهنسانعم قفطرول وا ردصم قبط ورد بم هکو ضعبلادنع قالطا ه هیهادردا روهظ

 | كمدآرب هدننزو قبس قبطو قبط و قفط تعم عبارلا بابلا نم اقبط اذک لعف قبط لا هنسانعم قلوا هرزوا

 [یهتسنر یا را اذا اقبل و ایل چ تخ تقبط ط لاقت ردد اش یا وا زار بوشباب هتناب لا |

 (قلقاق)



 هک ۷ بس
 ةبادلا تقلصت لاق ردهنسانعم قغعا هوا یرب بوتاب هرزوا یسهقرا ندنارطضا هلغل وا ضراع یمهلوقم

 تیاغب ردیبقل كورع ن دعس نب ةمذج هدننزو ىلطصم (قلطصل) ماتم لكاذكو اغ نطبل ارهظ تغرماذا
 ۳ هک لطصلاون ردروبم ندا نغتو برط ادا ندنس هلسق هعازخ یدنلوا بیقلت هلغلوا زاوآ شوخ

 | بهذ ىذلا نیلا یا ةقمص یناقس لوقت روند هدوسهزع لاصق (ةقعصلا) ردندنلسن كنآ رد نطبرب ندهرود نه

 | ندنسهقرآ لوق ىلع ردهنسانعم قمابق یوبق هل رسک كنهزمش (قاعصالا) روند ه یتسد ظیلغ و نیلاق و همعط

 ۱ دوخاب لدوسو هقثوا و هدروا هقلغا اذا تابلاقصا لاق ردهنسانعم كك ر بوابق یک یکرک بوردن ود ورک

 نوت رم ج (قماصلا]) ثبخو هہعط غټ اذا ءاملاوا نبللا قصا لاق ردا اط قمرا بولا زو یداد كىوص

 لکا هلېېس تربح طرف هدننزو ثدحم (قعصملا) ناشطعوا اعباح یا اقماص لازام لاق ردکمد ا

 لداص (قودنصلا) برشیالو لکأیال ريخ یا قعصم وه لاش روند همدآ ناربحو هتفشآ شلاق ندرشو

 | رولک قیدانص یعج ردتغل هدنو قودنسو قودنز روند قودنص ید هدیکوت هکر دف ورعم هلصف و یعط
 روند هنس هګار نیکرچ كراقتلوق ردیعج كن راظفل نانصو "نص هکر دهنسانعم هنصا هلنیتعط (قنصلا)

 |اقنص هطبا قنص لاش ردهنسانعم قوق نیکرحو دی تب ب قتل وق هل یتصتف (قنصلا# ردقانص یدرفم ارهاظ

 اراق دیدشلا نيتملا هدر هست عيجج (یقناصلالو هدننزو فتك( قنصلا ]ل ادیدش رفذ اذا عبا لا با بلا نم
 نو ینعب قلوا دیدشلا نتنلا هرزوا هدام یاضتقم نکل ردکعد هنسن نالوا مکس و نیتم و دیدش هکر دم وسره

 | قنصو رظسلف رولوا كمد هسک ناقوق نیک رج و دب كب یفتلوف دار هکر ونلوا نظ قلا یک تنم هات و
 | هغلابم ءاه هداروبریبک فص یا ةقنص لج و قنص لجر لاق روند هناویح و ناسنا یوو كوب یسهثج |

 ۱ تمدخ هل زوکو هش وخ هه ود هکر ول وا عجندنظفل قناص ورون د هج رف نیلاقیرمو هلناص# (ةقنصل) ردنوجا
 زوکه نمف هود ځدوب هدننزو نس( قنصمل ا )لب الا ةمدخ نونسح ایا ةقنص ےهلاق روند هرامدآ ندا رایت و

 | یزاوآ هدکدهرکوکب ورا هدننز وباتک (قانصلا)) ردنوقنصم یعج روند همدآ ندا راع و دیقتو تراظن
  كزءزبه (یقانصالاورددآ هرقرب هدنساضق ورم هل رسک ك نون (ناقناص روند هه ود واوا دنلب ندیک هغاربا | ۱

 رد هنسانعم كلنا راع و دیقت دن ووک هراوط و هلع رضا اذا هلع قنصا ! لا ردهنسانعم كيا رارمصآ مر

 لاق ردهنسانعم كمروسراوط هکردیفدامو هدننزو قوس (قوصلا) هيلع مایقلا نسحا اذا هلامیف قنصا لاقت

 هد رق هم دل ةقیع وهنسانعم قوس رون ده وشراج هلیعض لداص( ق وصلا )اهقاس نعم اقوص اهفوصب ةبادلا قاص | 0
 هدننا ونع تاواقوص قرهل وا عجب هدنرعشلعاش من ریثکو هد ز و یی وط روند ید قوص اک او رددآ عضومر ۱

 .(قیوصلا) روندهردلاب هکر دیفدا مو هدننز و قاس( قاصلا )ر دشل تا عج هل رامتعا یسازجا هکایوکر دشل وا درا و
 لاق ردهنسانعم قالي هراد رم هدننزو لعفت (ق وصتلا روند هد واق دا قلوس هدننزوربما

 تغل هلباداص ونيس هرز وا یغیدل وا تبثم هد ه فرص بتکر اسو هدرهنم هکر د حراش + عطلتاذ |هترذعب قّوصت

 هلغل وا هدنسامذا لدا یوحنرب مان عاص یتح ردلکد هلتهج لدابت بولوا هلقتسم تغل اهسآرب راهدام نالوا
 ( قلصعصل ارد د ودعم ندشاطل ناار كف رگ اار ودر ولوا عاص جد كد جلاس ه هزکبانج یدعا

 لسبح ز(قیلصهصل )ر ون د هت وص د دش و دننوروند ه یراق هج وق ی هطاعش ناغ غاب وناغ غاچهدننز و شرمحج
 یا قیلصهصلا و قلصهصلا هذهنم قلصهصلا اذه ام لوقت روند ه یراق هج وق ناغرغاج دو هدشنزو
 هزوت ندا نالوج هداوه هاه (ةقيصلا) و هلرسك ك داص (قیصلا) ةباحصلا ز وعلا هذهنم دیدشلا ت وصلا

 یا ةقيصلا و قيصلا عطس لا روند هزوت فشکش نآ هاوه قرهصوب قشالوط هنرب یرب لوق ىلع روند |

 "فتللا رابغلا ردشلنا مس ر هل وکه اسم ی ین دیدرت فل وم » هعافت زا وهفئاکت وهفافتلا وهوا ءاوهلا ین لئاطارابغلا

 تدشن ندنعق aT روند هرو هنسانعم توص روند هسس و ردهدنلب وات عفترلا فثاکتلا

 هدنز و بنع رولک قیص یعجب روند هب هنسن لزق نالوا هدنجا كنسینب امرخو روند هب هګار نتنم و دب ندا

 هلغل وا هعقورپ هد "آر دعضومرپ هلبصف ءلداص (ةاقیص )ل رد دآ ن طب ر ندب عور واک ن اقص یجب رون د هنش وق هچ رسو

 میز علا داضلا لصف ]و یزال یا هلقئاصوهلاق ردیفدا رمو هدننزو قزال (یئاصلا)ردف ورعم ةاقبص موب |
 لجرلا قفض لاق ردهنسانعم كلما یعىبط عفد ندرب هلبا یدنقصر هليو کس كنافو ىح ؛لداض (قفْصلا)
 هنر یر هبلص مارا لد دشت كفاقو ف لداض ضل: رع هنطباذ عضو اذا یناثلا بابلانم اقفض

 لداض (قیضصلا) "نط لا لاق اک تّوص ادا اقض رجلا قض لاق رد هن انعم كا قاط نعپ كس هلغغقوط

+ 

 0 می حملا داضلا لصف و



fتگ 1  

 رولوا فص وه هبقعیراقو كند ثكسکو و برص هلیسهدانز و هدنز و بتک رولکقفص یعچب عفت مم ءاسلمیا

 هجهقف و نالوا هدننلآ كنرد نب لیق هدقساق هدنزو باتک (قافصلا) هلنیتمط ر ولک قفص و قافص یعج

 یلعو یغلاراراقسرغب هلا یرد ضعبلادنع رول وا ضراع اکایسهضراعقتفیژنکا رول وایکراز هکروند 4 یرد
 .دلطا یا هقافص قشنا لاق رولوا یعوجكنينطاب دلج و یرهاظ دلج هکروند هنعوجم كنسی رد كنطب لوق

 ثداوح « قئافصلا و 6 قفاوصلا) هلکن طبل ادلح وا نارمصلا ودل انییام وا رعشلا هنلع یذلا دل! تحت لفسالا

 هکر د ج راش » رونید هنتباهنورخآ كغامد هلنیتصف (قفصلا) ردیعج كنهتفاص و هتیفص رونلوا قالطا هّئاو و
 ردقج هلوا یتغابد لوص لا كنرد هکردقلوا غابدلا هلا هدحوم یاب نالوا باوص ردطلغ یره غامدلا

 تروصلوا نکلیدنل وا رک بیرقنعو و روند ه وصیراصنال وا یسیدناتلاچ كم ول وط و كنه رق یکی قفص و
 ه هود لوش هدننزو بحاصم (قفاصلاو ردیدآ عض ومرب هلیصف لداص (یقرقافصلا) یدیشغ واریبعت هللا رکید |
 كره ود هنایرب ندنایرب هدننز و هلعافم (فقفاصلا) هلوا رات هرز واینایرب رادقمرب و هرز وایئأیر رادقمر هکروند

 ةقانلا تّقفاص لاقب ردهنسانعم قعوط یرو یهقان و بلقنا اذا هیبنج نیب لج رلا قفاص لاقت ردهنسانعم قمی

 ( قافصنالا و قراط اذا نیو نيب قفاص لاق ردهنسانعم تیک هن رزوا كنرب یر یو یکیاو تضح اذا

 هدننزو لاصتفا (قافطصالا عجرو فرصنا اذا نالف قفصنا لاق ردهنسانعم كمن ود وریک هدننز و لاعفنا

 كزاسو عراب تّرتها اذا راجشالا تقفطصا لاش ردهنسانعم قلص رص بوبانوا راجاغا هلغغقوط راکزور
 هت وا یرب هدننز و لعفت(یقفصتلا) هرات وا تک رحم اذا دوعلا ققطصا لاش ردهنسانعم قفلاح ب وان وا یرالت

 قفصت لاش ردهنسانعم كلا ضعت هص وصخ ر و ددرت اذا لحرا ت لاق رد هنسانعم كلنا هطل وا

 هلداص ( قصلا) نطبلا رهظ تبلقنا اذا ها لا تقفصت لاش رد هنسانعم قماب هنسرت هقان و هل ض رعت اذا ممالل

 ہر ر قص و رص اذا یناثلا بابلانم امص ءب را قص لا ردهنسانعم كم وا یراکایق هلددشت كفاق و ىح

 لاقن ردهنسانعم كلا دایرف هلا زا وآ یتق هدننز و قلخ (یقلصلا) رده اکح ندننوص رسک نالیقاق هللا روز

 هدنندح ا نماّمسبل هل وبشا هکر دحراش اددشات وص تاصاذا لوالا بابلانم اقلص لج را قلص
 هکر دتج هل وا كلیا رعش قلح هدناصم كلذک لح و كلا دایرف و هح ون هللا توص عفر هدّناصم قلص عقاو

 هرزوا یسهقرا ینوناخ و هرض اذا اصعلاب انالف قلص لاش ردهنسانعم قمروا هلکنکد قلص و ردیهنم رنو

 هدعقاوو هب هنف مظعرب یمدآ ربو اهعماش اهطسب اذاهت راج قلص لا ردهنسانعم كلغا عاج بورتاب ا

 كمردن وک بولاچ یسیسا شفوکیمدآ رب و ةرکنم ةعق و مهب عقوا اذا نالف نب قلص لا رد هنسانعم قمنا غوا

 كل دایرف ها زا وا یتق هل رسک كن هزم (قالصالا) اه رع هتناصا اذا انالف سعشلا تقلص لاقت ردهنسانعم

 | (قالصلا ) وهدن ز و بارع( قالصم ا )و هدن زو ربنم(قلصلا لا د دشاتوص تاص اذا لج رلا قلصا لاقبرد هنسانعم

 (ةقیلصلا) غیلب یا قالصو قالصمو قلصم بیطخ لاق روند همدآ غیلب و رونو یراج هدننزو داش

 جدن یوشم مط وه و ةقيلصلا انعطا لوقت رولکقیالص یعجب روند هنابرب و هبابک شعب یکی کرک هدننز و هقیلس |
 . یا قیلص “یش هلاقب رونده هنسن سلما و زود ېکی س هتخ هرهم و ردهدلبرب هدنتلابا طسا و هدننز وریما (قیلص) |

 هقیلص و قیلصهدهریاس تاهما ارز ردندانعم وا رهاظ یالطا هقیلص و قیلص هکمتا هقفوب هکر د جرم« ساما

 یم ا عج و قالصا یعج روند ه هواراومه زود ود یکی سابا لا هانیتصف ( قلصلا# رد رقم هدهلا ثكعا هتفو |

 16 یولتصلا) روند هراهود كالاپ وتسجن و رونی هرلشاط كوب یرباهدننز و حباصم (قیلاصلا) رولکقیلاصا
 ج هل رسک كمال (ناقلاص) رددآ وصرپ هدندرو تالک ن ور ون ردهدننز و لیدنم هکق یلصم لوق ىلع

 قوج هدر رب هکروند ه وص لوش هدننزو همام (هقالصلا 7 ردهدلبرب ندنتافاضم تسپ و رده رقرب هدنساضق

 ًاضوتال لاقل وا شما اق الص هلامعتما هاکمردن ود ب وردش راق هنوا یرب بوریک راوط هنجما احماح و بونلکا
 | "باود روند جد هقولصم هبوص لواو "با ودلا اهنقلص دقو ناکم ىف لاطا دق یذلا ءالا یهو ٌةقالصلا نم

 ءام ظفل یدلک رک ذم یلعف لاطا ادننا هداروب نوچکیدلیا هعقو عاشا دوخاب برض ینعی نوچکیدتا قلص
 | ردطلغ یره اهنلص هللا ربکذت و هلبرامتعا هءام دوخای هقالص یدلک ثنوم یریعض اهتقلص هدعب هل رامتعا
 | ردشلیا مسرشوشم تیم فل وم * ردعجار هب هق الص دوخاب هب هءام هنن یرعص یھ هدنل وق ةف ولص م ىهف كفل ۇمو

 هدننزو لعفت (قلصتلا) ردهنسانعم راثکم ولزوس قوچ ردرناح هلدم كفلا و هدننزو یدنلع (قنلصلا)
 عج و هه ادوتخرصف قلطلا اهذخا اذا ةأرملا تقلصت لاق ردهنسانعم كلا دایرف هلغوط یرو ینوناخ

 ( یسهلوقم)

۱ 

1 



 .هدرو هفرص اذا "یشلا قفص لا یک كمردود هب وریک ن وچ ا قمابق یوق ردهنسانعم كمردن ود ه ورک

 ۶ "لو رد ام هلی و هلی كداض هدنوب ةيحان یا قفص ی دعق لا ردهلسانعم ها قفصو
 | ههجو وهو لبا قفص اولزت لا روند هنسهروب دوخاب روند هنزو كعاط لبطا قفصو ردهنسانعم

 سرفلا قفص واهیدناح یلعیا هقنع قفص ىلع هن رض لاش روند هاج رب كنوب قنعلا قفصو هحفسوا

 تر هکرونند هبوص یزاص لو یفص و هد یا سزفلا وقم بقال لره را ا و زا
 | تغابد قفص ضعبلادنعو ردّیاح هلن هداتنو ردا روهظ ندنا تم یک شفلصا فولک ر وص

 هلا میاپ هکر دهنسانعم قلاح هلا لا هدنع وف و ىدقع كمي هتفصو قفص و روند هنیعط و ځد كش 9

 اذا یاثلا تالان م ةقفص و اقفص هدب ا ىلعو ةعنبلاب هدب قفص لاق راردیا هدام عطق نرو هلا لا یرشم

 ۳3 عب ۳ رد قفص و قفص سا نداضنعم وب و علا بوجو دنع كلذو هد ىلع هد برض

 ام رض اذا هیحانح رباطلا قفص لاش ردهنسانعم قغاق یتیرادانق یم شوق قفضو روند هغل ۱ هلا لا

 دا بابلا قفص لاش ردهصرصخ هد اعم و ردهنسانعم قمابق لوف ىلع كمر وح اا ینوبقو

 | ردهنسانعم قم و زوکو هعق اتا تابلا قفص لاق رولوا نددادضا هلل وا هتساض,یجلآ قف وو الف 1
 هنابو هراتوا رح اذا دوعلا قفص لات ردهنسانعم كمردتربد ییرالت لزاسو هضن اذا هنیع قفص لاق
 راجثالا عرلا تقفص لاقب رد هنسانعم قمنا وا یرلجاغا لی و بهذ اذا لجرلا قفص لاقب ردهنسانعم لک
 | ردهنسنانعم قوق فا و هر ر و ه الم اذا حدقلا قفص لاق ردهنسانعم قمردلوط یهساکو اهتکرح اذا

 | ردهنسانعم كل وا یسبر واب هدنجما هلغمنابق نفق نو و ةعاج ان لزت یا ةقفاص انلع تعفص لوقت

 فيلا ان وددت ا قمروا | هلق و توم یتح اهدل و نع 9 تعنرا اذا ةقانلا تقفص لاقت
 لاق ردهنسانعم نیکج هاق رخآ نداق رب نوجا قلروط تولیزوس یقبرش حوزع هلاوص و ۷ هب رص اذآ ۱

 ای لاق روبه دن دنق وبق هل رسک كداص (قفصلا] ءانا یا ءان ن م اجو زم هل وح ادا بارشا ق | 2

 ادرک کارم (قافصالا ) نيعارصم نکی ل اذا دحا و قفص هراد باب ا لاقو ا یا تابلا ۱

 تم ىلع كەر وچ ورکی ویقو هد هدرو هفرص اذا "یثلا قفصا لاش ردهن انعم ك مردن ود ورک دو |

 3 لم اذا حدعلا قفصا لاق ردهنسانعم قمردل وط ی هملحا وا هد و اذا تابلا قفصا لاش ردهنسانعم |

 ۳ نا ءال ۰ نهاحوزع هل وح | اذا بارشلا قفصا لاقت رد هنسانعم كکچ هات رخآ نوجا قلروخ یار ول وا

 تا ر قافتا هب هنسذ رب لاو ا وقیطا اذا اذک ی بع موقلا قفصا لاق ردهنسانعم كایاقافتا هرزوا هدامر و وفصل |

 | لاق ردهنسانعم كمر وتک م اعط قجهر و وط همدا ر و هتقفا وو هتفداص یا اذکب ید تقفصا| لوقت رد هنسانعم كلک |

 ن کر هدنوک یی دوخاب یوبف قافصا هکر د د حراش + مهعبشپ اع ماعطلا نم ےھءاج اذا موقلل قفصا |

 ۱ یدو )ق: ةرصتلا ر ة "مه الامویلا یناهبلحم از ae لاق یدلیا لامها ییانعم 3 فلۇم * رواکه د هنسانعم

 ردهننسانعم كمر وج ییەنسنر و ام! رص اذا هبحانح ر راطلا قفص لاش ردهنسانعم قاق ییرادانف یم شوف ۱
 س ۱

 هل ّوح اذا بارشلا قفص لاق ردهنسانعم ققلاشو هاق رخآ نوحا هیفصت ییارش ج وزع و هبلق اذا هقفص لاق |

 . یرخالا ىلع هحارا نطاب برض اذا هد قفص لا ردهنسانعم ققاق لاو وفصیت ءانا ىلا ءانا نم احوزع |
 كقکو رخآ یلا یعرعنم لوح اذا لبالا قفص لاق ردهنسانعم كلبا لوح هناعرمرخآ نداعمرب نهودوا
 هفاط اذا "یشلا قفص لاق رد هنسانعم ی الوط قید هروج- كرب رب و بهذ اذا لجرلا قفص لاق ردهتسانعم |

 موزلو یدنل وا رک ذ کیا رم هدننزو هرع (فعفصلا) روند +یتاسنا تعاجب نالوا لزات هربرب (داصلا) |

 داذش (قاّتصلا ) ةعي یا ةرساخ وا ةحار ةقفص لاق هنمو رونل وا قالطا هب هعی نانلوا دقع هلیس هقالع یداع |

 تیاغب و ف "رصتم و بلقتم هدنراحتروما بول وا شتر وب شعشا بود ارارفسقوچ هکر ون د هناکر زابلوشهدننز و |
 هقاج (ةقافصلا )ل قافآ قافص وه لاقو ةراجلا ف ف ّرصتلا و رافسالاریثک یا قافص رجات لاق هلوا راذک راک
 ف” "دض سمانا تابلانم ةقافص بوثلا قفص لاقت ردهنسانعم قلوا کح و ول هفتو قیصیو هدنزوا

 ردفص و هدننزوریما ( قیفصلا رز ےف و اذا لج را قفص لاق ردهنسانعم قل وا و مرش ی ولزو كب هسک رب و ۱

 سس رول وا فصو هزو زمنا واو كىو فیض "دض قیفصبوس لاق روند هو شفقوط مکحو ول هفت و قیصا
۱ 
 هجا قوفص لبج لاق رون د هغا يرو دیک تباغب هدنزو روبص (قوفصلا]) د ویا قیفص هح و |

3 
 قوفص ةرضم لاش روند ايق نیس كسكوبو ةنبل یا قوفص سوق لاق روند هناب هدابک قشمو و
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 د2 و هلج هرزوا ! روناج یثحوو هّذک دض هقدص لاش ردهنسانعم كمکج رکو كمد یدلپوس كچرک ی تب
 قّدص لاقم رول وا لامعتسا هنسانعم تک: ودرکس هنسیضوط نامه بويا تافتلا هنن هرو هدقدنلوا
 لاق رونلوا قالطاهلمام ندا ذخا تاکز هدننزو ثدح (قدصلا ) هيلع لج ال تفتلب مو ادع اذا ىشحولا

 ا ههددانر و تالو قده هدنزو قرفح (قدنضتلا)ل تاقدصلا ذخآ وه و ةضب رفلا قق اا ذا
 | تاعتصتلا و نیقدصتلا هلصا نالا هه تافذصلاو نقدصلا نا ال لیززتلای و تاقدصل |یطعم یا قدصتم وه
 هلیس ودنک هدفرع هدعب بول وا دام ل اقلط قدصت هکرید ح راش + اهلثم یف تغداو اداص ءاتلا تبقا

 ءارقفلا ىلع تقدصت لوفت یدنلوا لاحتسا ردترابع ندکمر و هقدص هکهدلعف نانلوا بلط یهلا باو ۱

 | ردهنسانعم قععلتس ود هرزوا تقادص هدننز و لادح (قادصلا# و هدننزو هلعافم (ةَقداصلا راک دقو

 <قرصلا ۶ اقداص ینعع اةداصت لاق ردهنسانعم هقداصم هدنز و لعافت (قداصتلا) "هلاخ ادا هقداص لاق

 هقاقر روند هکما هقفوب هدننزو هنیفس (ةقمرصلا)) قیقر یا قرص “یش لاقب روند ه هنن هقفوب هلنیتحف
 هب هبام و رذ و ےئل هلیصف لداص ( ق وفعصلا)) ر واک یا رص و كنيتعض ر واک ق رص و زساه ردقیرص یعجج هنسانعم 1

 روندخدهقوفعصاک اوردشن وا هعف ورب ترعلا ندهد آرددآ هبرقرب هددماع و ےئل یا قوفعص لجر لاش رون

 نالوا ۳ رسم یندک بو اا رندر هوم رو شدی الکی

 هقلاع € ةقفاعصلا إل رک ديس اک رول وا یدرفم كن هقفاعص قوفعص و ردقلوا ددشم یار دوخای موعضم ياخ

 قوفعصوت هرانآ و ىدا رارول وا نكه هدهماع رونلوا قالطا هب هشناط رب ندنعپاوت و ماذخ ناورمون هدننزو

 قوفعص هدهماع ردفصنم رع هلْغل وا یا سا یسهلک قوفعص و و ردهدزنابز هدهلبعص كلداص راراد ج

 ءرازاب هام زوج وهم ہک لودش هتفاعصو رایدنل وا دیعسآ ليسا تلح هاب رالوا نک اس هدهرقمان

 !وهلاق یو راد هم یو بولقوص هجا هننرلارآ هدنرافدلآ هنسفرب رارجات بوراو
 هک فعص مهعماولخد اثیش رجاتلا یرتشا اذاف لام سر الب ةراعلل قوسلا نودهشپ نیذلا مهو ةتفاعصلا نما

 یک هتفاعص یراعج و ردبرادرفم یدنلوا رکذ هکقوفعص و ردهدننز و رفعج کیم و زدهدننزو یرفعجا
 لوز هقعاص هروک هتناب هدراصب كفل غم اف هنسانعم تومرونل وا قالطا همول وا (ةقعاصلا])رولک خد قرفاعص
 هدعب بونلوا قالطا ههد دش تاوصا ندبا روهظ ندام وج یرهلوا بحس یتومو باذع دوخاب یران
 | باذع حصو باذعو ران و توم هروک های كبغارو یدنل وا لامعتسا هدنرب ره كرانوب هلیسهقالع همزالم
 رونل وا قالطا هاذع تالهم هقعاص و + یهتا ردشل وا هدّدعتم هل رامتعا تاربثأت رددحاو *یش اهتاذیف یسهلج

 ینیدنقوطیجوا هکر ونده یچماق ناشئآ نالوا هدند كنهتشرف نالوا لکؤم هبا قوسو روند هاذع حمص وا
 رول وا ردصم هقعاصو رونل وا ريبعت مردلي رم قو دا نشود ندایم دوخاب ردنا قارحا ندتسن|

 (قعصلا) اهب احا اذا ثلاثلا بابلا نم هقعاص ءاعس| مهتقعص لاق هنسانعم قم ردنقوط مردلب یب ک هیعارا
 هکر د هنسانعم قمل واد و: و شوهب هلسیس تدشرب هدننز وراک ذن (قاعصتلا 3 و(فتعصلا) وهلنیتعف و هلك ل داص
 | (قعصلا) هيلع ىشغ اذا عبارلا بابلا نم اقاعصت و ةقعص و اقعص و اتعص لجرلا قعص لاش رونل وا رببعت قلیاب |

 قعص لجر لاق روند ه هسک توصلا دیدشو روند دمدآ نیفیاب شلتاب ندندش رب ردفصو هدننزو فتک

 | ندبالک ون و ردمبقل كن هسک مان لیفن نیدلیوخ و روند هب هسک نالوا هدنعقوت هقعاص اياد و توصلا دیدشلا یا

 ey ینع روند قعص و هتاف روند قعص هدنتسنهدنز ولبایدنارار د جد قعصاک | ردسقل سرای
 هدکدتشیا ددش زا وآرب بول وا اتم دعب نم ندنراقدروا هلند هنشاب لر وب نم یسهلسق مت ردهرز وا س ایقریغ
 ناهک ان ب ودیا بیترت وج ماعط نوکر هکیدد راضعب و رایدلیا بیقلت هلا ر وب نم بقل ینبماکایدبا رول وا شوهب
 | لوا بول وا یهلا زجر رهظم هدکدتا نعلو "بس هراکز ور هلکلنا نوکنرس ییهرصت و روهظ راکز ور ددشر ۱
 ۱ هلنرتعف ( قعصلا# ردشل وابیقلت ثعاب , یکیدلیا رورم همذع بوص هلیسهمدص و روهظ هقعاصرب هدماکنه

 ۱ روند هزا وا ولتدشو هب وص دنشا اذا عبارلا ب بابلا نم اقعص دعرلا قعص لاق رد هنسانعم قمرقیح ا

 ۱ ردیدآ عضوم ر هدننزو رفز (قعص) ردعضوم رب هدندروب دسا ونب هدنسهکل وا دحج هدننز و طبالع (قناعص)
 | لوقت رونلوا ریبعت هتلب یف رح هذولاب هکردیعا قذولاف هل راهعض كنهددشم ءار و كنافو هلداص (قّرفصلا)

 ی ER یو و (ینملا) ردیسا تان ودر یو ا



e e~ 
 هلسا نج رظنلا قدصو ءاقللا قدص لجر لاش و تاقدص ءاس و نوقدص موقو ةقدص ةأرما لاق و لماك یا

 تروصو هنهادم و قافن ینعی هسلوا هرزوآ قیقح هجوو مقتسمو تباث یسهلماعم و رظن و تفلا و ی روک
 رار د اذک لعفا منا اشدح هللا تقدص هکردندن رنيم كراب عو هسل والاس ندنالماعم و عاض وا یسهلوقم هلماعم

 قص هلنیتیعص و هلیعط كداص (قدصلا) ردف وذح هيفان ءال هکردهدنلیوأت اذك لعفا منا اشدح هللا تفدصال ۱
 ندنظمل قودص و نوفداص یا قدص موق لاش یک نهرو نهر ردعج ردفصو هلرصف هلداص هکندنظفل |

 لاشروندهمدآیوکتسار ولزوس كچرک هدننز و رما (قیدصلا رولوا عج ندنظفل قادص هدننز و باح و |
 ردرار ینومو رکذم و عج و درفم رونل وا قالطا هتس ود كج رکو ةغل بم ةفاض الاب قدص قیدص و قیدص لجر .

 یم عججو هلی داص ر واکناقدصو هدنزو ءامرکر ول افدص و رولکءقدص | یعچچ رون د دهقیدص دن وم و

 ید یهجوو هدننابیدا رفا كق دص دنس هم رک چ ےج قیدصال و  وہشا هکر د جزنم رولک ق داصا | ۱
 انچ ردم لص الا ف ی د نینح ارز رونلوا قالطا هد هعج یک ودع یظفل قیدص هکر دشللا درس

 حدم راب د علا ند یا روند قب دص هد رغفصم كمدص و دیهتارو ی یتیفص و |

 یناقدصا /صخا یا قیدص وه لوقت راردبا دارم یکم د ءافدصا صلخاو صخا هکر رداریغصت هلدصف ریو و .

 یقدصلابهبحمیا ةَادصام## لا رونل وا قالطا هتبحم و هغلتس و دنال وا هلیهج و قدصهدننز و همارک (ةقادصلا]

 "یراکدید بطق و نیما یا قدیص نالف لاق رونلوا قالطا همدآ «قوئومو نیما هدننزو لتبص (قدیصلا)
 ینسفتهناتسک وک مان یهس هدار وا فل وم # یل وارکدهدنبهدام دوف کهن رییلافت بلق دارم رد کک |
 قیدصت یهنسنرب "هدننزو حابصم (قادصلا) هتتسانمم كلم روتلوا قالطا ههاشدا قدیصو |

 ۱ كحراش نکل هدنزو رنم (قدصلا) هق دصبامیا كلذ قادصم هدنع لایک ناهرب و لیلد روند هّثیش ندا

 | ردصم كةل تالادو كي“ هرزوا ىح دنيقتلا حرصم ندناهما راسو بابعو ساسا و برعلا ناسل
 تساریموحم و هلچ هرزوا ن مد هکرونل وا قالطا هرداهب لوش ه)تفاصا هنظفل وذ سد ردهنسانعم قدص رد

 ر 03 دادو قداص هدندع و هلکلتا دع و ییهلج ل لوا هک اب وک هوا تسرد و

 یرطا قداصو ةلعا قداص یا قدصموذ سرفو عاج لا رولوا نصت یهغلابم هدنوب هکلب می هنب

 ها رتف یلاعت هللا هج ول هلناصف (ةقدصلا]) ردن ا2د ردروالد نداهلج ندکح رک هرزوا نشد نسب

 ساو قدص هکر د جزم + یلاعت هللاتاذ یف یطعاام یهو ةقدصلا هاطعا لاق روند ههنسن نالیر و

 ردنرابع ندلام نانلوا اطعا و حارخا برعلادجو ىلع هلصالخاو قدص رس دعع” و ار هقدص ارز ردذوخأم

 یرحهدنلعف رونل وا قالطا هقدص چجدهبحا و اضعب و ردص وصح هبحا و رو هع وطتم دو دص نکل یک وکز

 رونلوا قالطا هقدص ه هیطع لوا نوچکیدلبا راهظا یتبغر قدص هتابوثم لصاخاو هلیسهقالع كلا قدص
 هکر دندنسهدام قدص ځد هج وز قادص رونلوا قالطا تاکز نوچغیدل وا مزلتسم یتسامن و ءاکز الام هک

 هدننز و دف غ (دفدلاژ و هلبمص ۰ هلی كالاد و یف ها دارص (هقدصلا ردا راهظا یقابغر قدص هند وز كحوز

 تاص( قادصلا )و هدننز وت اتك( قادصل لو هلنیتعف ةقدصل )لو هلنیتعط (ةقدصلا )زوهدنز وەر (دقدصلا و

 هکكن هقدص و رولک تاقدص یج كن هقدص نالوا هدننز و هسک و هنسانعم نی اکر وند دن رهم كنهح وز هدننزو

 رولکتاقدص و هلكت كلاد و یھ ءا داص رولک تاقدص و رد هلرعص ؛اداص كلذک رولک تاقدص ردەليمع ل داص

 لیععما و یسوم ت قددص ردندلاحر ءاعما و ردیدآ كغاط ر هدننز و رد ز (قیدص#) ردیعوج حا هک ليتم

 لاق روند همدآ قدصلا ریثکر دیس هغیص هغلابم هکهدننزو تیکس (قت دصلا) ردرلثدح عراذلا قیدص ن
 هنع هلا یضررکپ وا نیدشارلا ءافللا حج قیدصو +ردهانک ندمآ ود تژک هدارو قدصلا رشک یا قیدص لحر

 لدنهوا ندنسعبات و یدنلوا تیقلت نوهکیدلیا قیدصت هدنآ یکیدتشیا یارعم صا رد راب#) كن رلترمصضح

 ردیسهنک "یعباتلا جانلا ورعن ركب قیدصلا وا و ردیعمایدج كئذحم مان "یضلملا دمع ن دمو ردیعما

 (ةفذاصلا] E ردهدنز و ت لوق ىلع ردەدننزو ریما هک ی ددص "7 مانشح و ردشلیا تیدح تاور

 صالا هل نیبنام دعل یا دقداص "تبع ف هاعف رونل وا قالطا هتلاح و هام نالوا نیمسم و رهاظ هرزوا ییقبعح

 ادص اهل یک اذا ةأرملا قدصا لاقت رد هنسانعم كلا رهم نییعت هدنحاکن كن وناخ هل رسک كنهزمه (قادصالا)

 نا وا باوص ردنعو نکل رایدلیا قالطا هن رده شتا كنسهشاط یراصن راضعب هلنیتعف (قدصلا)

 | تبن هکحرک یتمالک كمدآرب (قیدصتلا» یدنلوا نایب هدنسهدام نیس هکهتن رد قدس هلا هلم نیس

| 



 ر

 گلم داصاا لصف قم

 اطم

 رخربو زوسر هاف كيم (ةقودصلا) و هلق و ی ET e ها داصلا لا لصف ۹ ۱

 | كداص ضعبلادنع و ردیلباقم بذكر دن رابع ندقلوا قباطم هعقا و هکردهنسانعم كل طوس كجرکو قلوا كحرک

 | قلوا كچرکر بخ هدقدل وا ردصم سد هنسانعم كاکجرکو كجر ک ردردصم ےسا هل رسکو ردردصم هلیصف

 . نالف قدص و ثیدحا ىف نالف قدص لاق رولوا هنب راانعم كلئوس كچ رکو قوا وازو كچرک مدآ رب وا
 لثمو * هرکب نس ییقدص » لثلا هنمو لاتقلا قدص لاق و بذک دض لّوالا بابلانم ةفودصمو اقدص ثيدملا |

 قلوا نصو كمالكو لوق لصالاف بذکو  قدص هروک هتناب هدراصب كفل ؤم × یدل وا ناس هدنسهقام عده

 نوسلوا لبقتسم و یضامرو رملوقرونل واریبعت نالب و كچ رک ه دیکر وغ ورد و تسار هدیسرافکردعوضوم هرز وا
 ردص وضخ 4 یربخ مالک نامه ندمالک عاون | هلا لّوا دصق بذک و قدص و نوسلوا مالکه نوکر اسو دعوو

 | هد هرو لئاق هلشهج عاس او رونلوا لامعتسا یخد هدّیاشنا مالک والثم اعدو ماهفتساو مما ضرعلاب اضعبو ا

 رونل وا قالطا هنسل وا لصاح هلتهج قمل وا لماک ین وفو ماتیناکرا و عقم یمازجاكن هنسنرب قدصو رول وافص و
 . روئلوا لامعسا هد هنسننال وا تبا و لصاح هدهلکداقتعا قدص هکرول وا هاکو رول وانابتسم ندهنآ “هلثما هک |

 هکهنرونل وا لامعتسا هدحراوج لاعفا هکرول وا هاکو روند ینظ بذکو یی ظ قدص هکهت رول وا یلباقم كنآ بذک و |
 هتسانعم ید ا هيف و رح "قح بود مادقا ندکچرک هلانقزسنوامتو رونفرار د لاتقلایف قدص و لاتقلا قدص

 یهتنا ردهملیوب ید بذک نالوا یلیاقم هکه تن ردنا هدعت جد هلعف یکیا رولوا یدعتمو مزال یسهدام قدصو |

 هل وا تبسن هریخ و حالص هرزوا تدش هسک رب یتعب رول وا لاعتسا هنسانعم تدش هی رسک ككداص وا

 | یعب هلتفاصا ررد قدص راجو قدّص ةأرما و قدص قیدص و قدص لجر الثم راردبا فاضم هنظفل قد
 امدا | ندکحرکو ا د هدزج الطصا هک هت ردلماک یناکراو ءازجا هکر دقداص هدت راجو تیشدص و تیلوجر ۱

 عب اط.اص لازم مهانلزنا یا قدصآ بم لیارسا ناار دقل و ۶ یلاعتهلوق هنمو رونن وا رببعت كشا نیو
  هکرلیدروی لازا هل رزم قداص هدقفل واداقتعاو"رظربخ ولرد ره و یط رمو خاص هب ولطم و ضرغ ولماکهدنیلا

 زرد قدصلجر هلقاضا هدقدلوا ها را یمانعملاکو تدش هرزوار وکذ م هج وو رد رهکلوا ماش ورصم دارم
 زود ولتناتم هل لداص و ردهلبصف ؛لداص هکرربد د قدصلا لجرلا هدنروص یعبدل وا تء و لب سمک كداص

 فص و همدآ نالوا یماعتسا و دادسو تناتمو وتسم بلص یا قدص حر لاق رول وا فصو هغار م یضوطو |

 قدص لجر لاق رولوا فص و همدآ لماکو "مان یناکرا و ءازجا اقلطم و نیتم مقتسم یا قدص لجر لاش رول وا

 ) لماک یا )

۱ 

ON 
۱ 







 هک باتکلا رخا ىلا سوماقلا ةمجرت نم ثلاثلا داجلا سرهف
 هفرکک هفرعص

 ۸۳۳ نونلا لصف ۹

 Ato واولا لصف ۱

 Aor ءاهلا لصف ۶

 ۸5۸ ءابلا لصف ۶

 A1۲ 4 واولاباب وب ۷
AY : 

 AA هزل لصف 6
 ۸۸2 ءابلا لصف ۵
 ړو | ءاتلا لصف ۶
 ۹ ءاثلا لصف ۵

 ۹۱۱ ملجا لصف ۸
 4۹۱۷ ءاخا لصف ۷

 1۲ ءالنا لصف ۱
 qr لادلا لصف ۸

 440 لاذلا لصف ٤

 q0 ءارلا لصف ١
 ۹5۹ یازلا لصف ۰

 نیسلا لصف
 نشلالصف
 داصلا لصف

 داصلا لصف

 ءاطلا لصف

 ءاظلا لصق

 نیعلا لصف

 نیغلا للصف
 ءافلا لصف

 فاقلا لصف

 فاعلا لصف

 ماللا لصف

 ملا لصف

 نونلا لصف

 واولا لصف
 ءاهلا لصف

 ءابلا لصف

 دو.

*% ۱ E 1 هللا اا باب % ۹٦° 

 لا * ذا ۽ ادا ۱

 آلا ولا * ۷۱ ۲

 بابا * انا + ایا ٭ یا * الا ۳

 یاب + اب + ٩۳۳
 ۷ ءابلا * ۳

  A۹4ةستلا * ءاسلا +  ۷ diږێ %oا ۷ ءان *

 اذ * ا

 ءافلا * ود + هد » ید ٥

 ول * ال ع + الک + اذک

 ۳ واولا »او * تم + ا ۸

 اله + اله + هويه * وه * اه + ءاهلا ۰

 اههتاوخاو + انهه + انه » یلهتلا ۰

 ةشتلا × ءابلا * ايه ۱

| 



 داصلا لصف

 داضلا لمعف

 ءاطلا لصف

 نبعلا لصف

 نیعلا لصف

 ءافلا لصف

 فاعلا لصف

 ماللا لصف

 ملا لصف

 نونلا لصف
 واولا لصف

 ءاهلا لصق

 ءايلا لصق

 4 فاکلا پا
 هما لصف

 ءابلا لصف

 ءاتلا لصف

 ءاثلا لصف

 جا لصف
 ا لصف

 ۱ لصف
 لادلا لصف

 لاذلا لصف

 ءارلا لصف

 یازلا لصف

 نیسلا لصف

 نشلا لصف
 داصلا لصف

 داضلا لصف

 ءاطلا لضف

 نبعلا لصف

 نبغلا لصف

 :انلا لف
 فاکلا لصف

 ماللا لصف

 ملا لصف

 نونلا لصف
 واولا لصف

 دوبعص

۱۳۱ 

۱۲۰ 

۱۳۵ 

1.٥ 

۹ 

۱ 

 ءاي لصف
 ءابل ۱ لصف

 € مال باب وب
 ةزمها لصف

 ءایلا لصف

 ءاتلا لصف

 ءاثلا لصف
 ےملا لصف

 ااا لمف
 ءانا لصف
 لادلا لصف

 لاذلا لصف

 را لف
E 

 نیسلا لصف

 نشلا لصف
 داص)ا لصف

 داصلا لصف

 ءاطلا لصف

 هاظلا لصف
 نعلا لصف
 نیعلا لصف

 اا اف
 تا مت
 فاکلا لصف

 ماللا لصف

 ملا لصف
 نونلا لصف

 وا ول لق
 ءاهلا لصف
 ءابلا لصف

 مان ناف
 ءانلا لصف

 ءاثلا لصف

 یا لصف

 دوی

 ءادا لصف ۱

 ءالا لصف ۷

 لادلا لصف ۸

 لاذلا لصف 7

 ءا را لصف ۸

 یازلالصف 0

 نیسلا لصف ۸
 نیشلا لصف ۸

 داصلا لصف 6

 دا لا صف ۵م

 ءاطل ( لصف و۲

 ءاظلا لصف ۷

 نیعلا لصف 4
 نیغلا لصف ۶4

 ءافلا لصف ۲۸

 یاعلا لصف ۲

 فاکلا لصف ۰45

 ماللا لصف ۶

 ملل لصف ۳

 نونلا لصف ه٣

 واولا لصف ۲

 ءالا لصف ۷

a 2ءاتلا لصف  

 ءاثلا لصف ۰.۵

 ملا لصف ۸

 ءادا لصف ۳

 ءادا لصف ۲۳

 لادلا لصف ٥

 لاذلا لصف ۳

NEYیازلا لصف  

 نبسلا لصف ٥

 ملا لصف ۷۹ نبشلا لصف ۳

 هک باتكلارخا ىلا فاقلا باب نم داصلا لصف نم سوماقلا ةمح رت نم كلاقلاىلجلا س رهف إب

 هو.

 داصلا لصف ۷

 داضلا لصف ۹4

 ءاطلا لصف ۲

 ءاظلا لصف ۶

 نیعلا لصف ٥

 نبغلا لصف ۸

 ءافلا لصف ۱

 فاقلا لصف ۵۰

 فاکلا لصف ۳

 . ماللا لصف ۸

 ملا لصف ۶

 نونلا لصف ۲

 وا ولا لصف ۳

 ءاهلا لصف ۷

 ءاملا لصف ۰

 ةزمهلا لصف ۲۳
 ءابلا لصف ۵

 ءاتلا لصف ۷

 ءاثلا لصف ۸

 محا لصف ۸

 ءاطا لصف ۷۳۰

 لادلا لصف ۰

 لاذلا لصف ۱

 ءا را لصف ۷۱

 یازلا لصف ۷۳۲

 نیلا لصف ۲
 نبشلا لصف ۰۵

 داصلا لصف ۷

 داضلا لصف ۷
 ءاطلا لصف ۷

 نیعلا لصف ۸

 ءافلا لصف ۰

 فاعلا لصف ۳

 فاکلا لصف 6
 ماللا لصف ۷4۰

 و
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